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1. SPLOŠNI DEL 
Splošni del proračuna vključuje podatke iz zaključnega računa za leto 2015, Oceno realizacije za 

leto 2016, osnutek proračuna za leto 2017 in predlog proračuna za leto 2017. Podatki so prikazani v 

priloženi tabeli. Podatki niso med seboj primerljivi, ker vsak stolpec posebej prikazuje poslovanje 

občine določenega obdobja. 

Splošni del proračuna je sestavljen po ekonomski klasifikaciji – štiri mestnih kontih. 

Splošni del vključuje: 

1. Bilanco prihodkov in odhodkov, 

2. Račun finančnih terjatev in naložb, 

3. Račun financiranja. 

 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Obdobje: Prihodki Odhodki 

Presežek 

prihodkov 

nad odhodki 

Presežek 

odhodkov 

nad 

prihodki 

Zaključni račun 2015 7.084.864,16 7.298.831,85 
 

 213.967,69 

Ocena realizacije 2016 7.335.835,00 5.526.418,72  1.809.416,28 
 

Osnutek proračuna 2017 8.178.299,00 9.692.978,00   1.514.679,00 

Predlog proračuna 2017 8.314.607,00 9.929.286,00  1.614.679,00 

 
         

 

Delež in vrste prihodkov in odhodkov v predlogu Odloka proračuna za leto 2017: 

VRSTA PRIHODKA OSNUTEK 2017 Delež PREDLOG 2017 Delež 

DAVČNI PRIHODKI 5.441.639,00 66,54 5.441.639,00 65,45 

NEDAVČNI PRIHODKI 1.997.526,00 24,42 2.025.547,00 24,36 

KAPITALSKI 

PRIHODKI 300.000,00 3,67 300.000,00 3,61 

TRANSFERNI 

PRIHODKI 439.134,00 5,37 547.421,00 6,58 

SKUPAJ PRIHODKI 8.178.299,00 100,00 8.314.607,00 100,00 

     
VRSTA ODHODKA OSNUTEK 2017 Delež PREDLOG 2017 Delež 

TEKOČI ODHODKI 1.898.714,00 19,59 2.031.410,00 20,46 

TEKOČI TRANSFERI 2.223.136,00 22,94 2.254.312,00 22,70 

INVESTICIJSKI 

ODHODKI 5.239.165,00 54,05 5.354.865,00 53,93 

INVESTICIJSKI 

TRANSFERI 331.963,00 3,42 288.699,00 2,91 

SKUPAJ ODHODKI 9.692.978,00 100,00 9.929.286,00 100,00 
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Prihodki proračuna  

                 Vrednost: 8.314.607 € 

 

Prihodki proračuna vključujejo prihodke vplačane na račun do konca proračunskega leta. 

Proračunsko leto je enako koledarskemu letu. Proračunski uporabniki vključujejo prihodke v 

proračun po načelu plačane realizacije. 

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

Skupna vrednost davčnih prihodkov je 5.441.639 € ali 65,45 % prihodkov proračuna. Največji delež davčnih 

prihodkov predstavlja dohodnina v  vrednosti 4.212.624 €, davki na premoženje znašajo 897.919 €, domači davki 

na blago in storitve pa 331.096 €. 

Vrednost: 5.441.639 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vključujejo prejeta sredstva iz naslova dohodnine. 

Vrednost: 4.212.624 € 

703 - Davki na premoženje 

Davki na premoženje vključujejo davke na nepremičnine (777.100 €), ti so: plačilo nadomestila za uporabo stavbnih 

zemljišč od fizičnih oseb in od pravnih oseb in zamudne obresti, davek na nepremičnine davke na premičnine (2.175 

€), ti so: davki na vodna plovila in zamudne obresti, davki na dediščine in darila 26.134 €, ti so: davki  na dediščine 

in darila in zamudne obresti, davek  na promet nepremičnin in finančno premoženje (92.510 €), ti so: davki  na 

promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb in zamudne obresti.  

Vrednost: 897.919 € 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Domači davki na blago in storitve vključujejo davke na posebne storitve (3.010 €), ti so:  davek na dobitke od iger 

na srečo, druge davke na uporabo blaga in storitev (328.086 €), ti so: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 

zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb. 

Vrednost: 331.096 € 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Nedavčni prihodki v skupnih prihodkih predstavljajo 24,36  % vseh prihodkov, njihova vrednost je 2.025.547 €. 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja znaša 448.990 €, takse in pristojbine 9.977 €, globe in druge 

denarne kazni 41.780 €, prihodki od prodaje blaga in storitev 41.300 €, drugi nedavčni prihodki 1.483.500 €.   

 

Vrednost :2.025.547 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Sestavljajo jo prihodki od obresti v vrednosti 71.400 €, prihodki od premoženja 377.590 €, ki vključujejo najemnine 

in zakupnine. Prihodki od obresti so prejete obresti od sredstev na računih  na vpogled in vezanih depozitov pri 

poslovnih bankah in obresti od terjatve na kapitalski delež Zavod Taber, prihodki od najemnin so od danega najema 

stanovanj v najem občanom in od oddajanja poslovnih prostorov v najem, športne in kulturne dvorane in najemnine 

od opreme, zakupnine so prihodki od zemljišč in grobov (pokopališče Trata in Šenturška gora). 
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Vrednost: 448.990 € 

711 - Takse in pristojbine 

Takse predstavljajo v proračunu manjši znesek, ocenjena vrednost je 9.977 €. Predstavljajo upravno takso, 

zaračunano občanom  in pravnim osebam za določene storitve, določena je z Zakonom o upravnih taksah, plačuje se 

v gotovini. 

Vrednost: 9.977 € 

712 - Globe in druge denarne kazni 

Globe in druge denarne kazni vključujejo kazni za storjene prometne prekrške ter plačilo za degradacijo in 

uzurpacijo prostora za nedovoljene posege v prostor. 

Vrednost: 41.780 € 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Prihodki od prodaje blaga in storitev so prihodki od zaračunanih stroškov uporabe prostorov in druge storitve. 

Vrednost: 41.300 € 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Drugi nedavčni prihodki so komunalni prispevki in drugi izredni prihodki v vrednosti 24.400 €. Vrednost prihodkov 

od komunalnih prispevkov je 1.459.100 €. Večina prihodkov od komunalnega prispevka predstavljajo  priključki  na 

kanalizacijo. Na samem območju občine je predviden le manjši znesek prihodkov od novih gradenj.  

Vrednost: 1.483.500 € 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

 

Kapitalski prihodki zavzemajo v skupnih prihodkih 3,61 % delež.  

Vrednost: 300.000 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Ocenjeni prihodki so prodaja zemljišč, ki jih občina ne potrebuje za svojo dejavnost. 

Vrednost: 300.000 € 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Transferni prihodki v skupnih prihodkih predstavljajo 6,58 % vseh prihodkov. 

 

Vrednost: 547.421 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Transferni prihodke vključujejo prihodke iz državnega proračuna in proračunov drugih občin. Prihodki iz državnega 

proračuna so namenjeni za investicije in sicer za sofinanciranje gradnje določenih objektov v skladu z zakonom o 

financiranju občin in sofinanciranje gasilske opreme. Delno se sofinancira skupne občinske službe kot je mestni 

inšpektorat in povračilo stroškov za družinske pomočnike. Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 

financiranje skupnega projekta – krvavški vodovod. . Za projekt Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – 

Kamnik Občina Cerklje na Gorenjskem na podlagi pogodb o sofinanciranju (gradnja, nadzor pri gradnji in 

informiranje in obveščanje javnosti), prejme sredstva iz državnega proračuna, in sicer lastna udeležba Republike 

Slovenije znaša 15% vrednosti upravičenih stroškov za sofinanciranje v višini 25.305 €. 

 



 

Stran 11 od 86 

Vrednost: 336.028 € 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

Investicijski transferi vključujejo prejete transfere iz sredstev evropske unije za točno določene projekte. Za projekt 

Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik Občina Cerklje na Gorenjskem na podlagi pogodb o 

sofinanciranju  (gradnja, nadzor pri gradnji in informiranje in obveščanje javnosti), prejme sredstva iz kohezijskega 

sklada EU, in sicer v višini 85% vrednosti upravičenih stroškov za sofinanciranje v višini 143.393 €. Občina del 

sredstev pričakuje od projekta Las programi – CLLD in projekta Town Twining. 

 

Vrednost: 211.393 € 
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Odhodki proračuna  

        Vrednost :9.929.286 € 

Odhodki proračuna so vsi odhodki, ki bodo v času od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 nakazani iz 

računa občine za plačilo obveznosti po pogodbah ali zakonu. 

Odhodki občine so: tekoči odhodki, transferni odhodki, investicijski odhodki in investicijski 

transferi. 

Odhodki proračuna so po namenih porabe prikazani v posebnem delu proračuna. Proračunska 

sredstva so razporejena v skladu z usmeritvami občine v tekočem letu. 

 

 

40 - TEKOČI ODHODKI 

Tekoči odhodki predstavljajo v skupnih odhodkih 20,46 % delež. Zajemajo podatke za plače in prispevke na 

plače zaposlenih, izdatke za blago in storitve neposrednega uporabnika, obresti in rezerve.  

 

Vrednost: 2.031.410 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Sredstva za plače vključujejo stroške osnovnih plač, dodatek na delovno dobo, druge dodatke, regres za letni dopust, 

povračila stroškov prehrane in prevoza za zaposlene, nadurno delo, odpravnine.  

 

Vrednost: 330.893 € 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Prispevki za socialno varnost so obvezni prispevki delodajalca, ki se obračunavajo na bruto plačo delavcev.  

Vrednost: 45.280 € 

402 - Izdatki za blago in storitve 

Izdatki za blago in storitve vključujejo stroške potrebne za delovanje občinske uprave, civilne zaščite, zavetišča za 

živali, vzdrževanje občinskih in gozdnih cest, poljskih poti in vzdrževanje objektov v lasti občine. Izdatki so 

razdeljeni po proračunskih postavkah, kjer je razvidno kdo porablja sredstva in za kakšen namen.  

Vrednost: 1.490.988 € 

403 - Plačila domačih obresti 

Občina mora za pozitivno stanje na računu, plačevati negativne obresti in ob najetju posojila redne mesečne obresti. 

 

Vrednost: 2.000 € 

409 – Rezerve 

Rezerve se oblikujejo v skladu z Zakonom o javnih financah in Stanovanjskim zakonom ter občinskim Odlokom o 

proračunu Občne Cerklje na Gorenjskem za leto 2017. Rezerve so namenski odhodki,  način porabe je določen z 

Odlokom o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017. 

 

Vrednost: 162.249 € 
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41 - TEKOČI TRANSFERI 

Tekoči transferi predstavljajo v skupnih odhodkih 22,70 % sredstev. Namenjeni so subvencioniranju, 

transferom posameznikom in neprofitnim organizacijam, zavodom  in ustanovam.  

Vrednost: 2.254.312 € 

410 – Subvencije 

Sredstva za subvencije so namenjena za kritje razlike v ceni komunalnih storitev, za subvencioniranje javnih del in 

za subvencije v male čistilne naprave. 

 

Vrednost: 280.595 € 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Transferi so namenjeni posameznikom in gospodinjstvom ob določenih pogojih, kot npr. ob rojstvu otrok kot 

enkratna denarna pomoč, za prevoze osnovnošolskih otrok, za nagrade, za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, 

subvencioniranje stanarin, regresiranje razlik v ceni za vrtce, plačilo zavarovanj (prispevek za osnovno zdravstveno 

zavarovanje, ki ga občina plačuje občanom), plačilo družinskega pomočnika, sofinanciranje pomoči na domu in 

drugi transferi posameznikom. Transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo v odhodkih zelo velik del 

odhodkov, večino teh se nameni za subvencije staršem predšolskih otrok. 

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v 

proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih 

potrebščin. 

. 

 

Vrednost: 1.337.626 € 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Sredstva so namenjena neprofitnim organizacijam, ki delujejo na območju občine. Njihovo delovanje je povezano z 

dejavnostjo občine, ki jo občina ne izvaja preko drugih organizacij. Del sredstev se namenja tudi organizacijam 

izven občine,  če vključujejo občane iz Občine Cerklje in je njihova dejavnost povezana s potrebami občine. 

 

Vrednost: 287.616 € 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Drugi tekoči transferi so namenjeni javnim zavodom za kritje plač, prispevkov na plače, materialnih stroškov 

zavodov, ki delajo v interesu občine.  

 

Vrednost: 348.475 € 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Investicijski odhodki predstavljajo v skupnih odhodkih 53,93 % vrednosti proračuna.  Namenjeni so za nakup 

opreme, pridobivanju projektov, nakupu zemljišč, za nove gradnje in investicijsko vzdrževanje.  

 

Vrednost: 5.354.865 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Sredstva so namenjena za nakup opreme, izgradnjo in vzdrževanje javne infrastrukture, za nakup zemljišč, plačilu 

projektov, za nadzor gradnje, gradnjo in investicijsko vzdrževanje. 
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Vrednost: 5.354.865 € 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Investicijski transferi predstavljajo sredstva, ki so dana drugim pravnim osebam za nakup opreme, gradnjo in 

investicijsko vzdrževanje. V skupnih odhodkih je njihov delež 2,91 % 

 

Vrednost: 288.699 € 

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

uporabniki 

Sredstva so namenjena gasilskim društvom in nepridobitnim organizacijam in skupnemu projektu prestavitve ceste 

ob letališču. 

Vrednost: 288.699 € 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  

V račun finančnih terjatev in naložb so vključeni prejemki in izdatki proračuna, ki ne prestavljajo prihodkov ali 

odhodkov temveč vplivajo na finančno premoženje občine. Račun finančnih terjatev in naložb vključuje prejeta 

vračila danih posojil, prodaja kapitalskih deležev in povečanje kapitalskih deležev v lasti občin in privatnih 

podjetjih. 

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 

Vrednost: 257.703 € 

751 - Prodaja kapitalskih deležev 

Občina je ustanovila SVZ Taber, za izgradnjo doma je bilo potrebno financiranje občine. Občinski svet je sprejel 

sklep, da se mora kapitalski delež v zavod v celoti vrniti občini po terminskem planu. Za leto 2017 je planirano, da 

se sredstva vrnejo v višini 217.703 € . 

Občina v letu 2017 pričakuje kupnino od prodaje delnic Gorenjske banke v vrednosti 40.000 € 

 

 

Vrednost: 257.703 € 

 

44  - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 

441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 

Občina v letu 2017 planira nakup kapitalskega deleža v vrednosti 1.250.000 € v RTC Krvavec  

                                                                                                                                                     Vrednost: 1.250.000 € 
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C - Račun financiranja 

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in spremembo stanja sredstev na računu. 

Račun financiranja izkazuje tudi sredstva na računih iz preteklih let . Ker zaključnega računa za leto 2016 še ni, je 

ocenjena vrednost sredstev na računu ob koncu leta 2016 v vrednosti  1.206.976 €. 

 

50 - ZADOLŽEVANJE 

Občina se v letu 2017 namerava dolgoročno zadolžiti za 1.400.000 €   za namene nemotenega poslovanja v Občini 

Cerklje.  

 

Vrednost: 1.400.000 € 

500 - Domače zadolževanje 

Občina se v letu 2017 namerava dolgoročno zadolžiti za 1.400.000 €. Za dolgoročni kredit v višini 1.400.000 €  bi 

zaprosila eno do poslovnih bank. 

 

Vrednost: 1.400.000 € 
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I I .  

PO SEBN I  DEL  
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2. POSEBNI DEL 
 

V posebnem delu proračuna se sredstva delijo na neposredne proračunske uporabnike. Ti so:  

• Občinski svet, 

• Nadzorni odbor, 

• Župan, 

• Občinska uprava, 

• Vaške skupnosti. 

Pri vsakem proračunskem uporabniku se sredstva delijo po področjih in programih, za katere se 

uporabljajo. Sredstva so razdeljena na 23 področij proračunske porabe.  

Namen in poraba sredstev je opredeljena s proračunsko postavko. S proračunsko postavko so 

določeni uporabniki proračunskih sredstev. Sredstva so razdeljena na konte, ki določajo tudi 

vrsto odhodka. 

Opis področij, podprogramov in proračunskih postavk so obrazloženi v besedilu obrazložitev 

posebnega dela proračuna.  

Za posebni del proračuna je priložena posebna tabela, ki določa odhodke proračuna po 

proračunskih uporabnikih, programih in proračunskih postavkah in je sestavni del proračuna. 

Tabela vključuje realizacijo za leto 2014, oceno realizacije za leto 2015  osnutek predloga 

proračuna in predlog odhodkov za leto 2017. 

 

 

 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Vrednost: 85.201 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema dejavnost zakonodajnih in izvršilnih organov (občinski svet, župan, podžupan). 

Vrednost: 85.201 € 

1019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 49.529 € 

Opis podprograma 

Vključuje stroške svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški 

odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalnih volitvah, zakon o političnih strankah, zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Cerklje na 

Gorenjskem (UVG 3/10), Pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Cerklje na 

Gorenjskem, Poslovnik občinskega sveta (UV Občine Cerklje na Gor.,. št. 1/01, 6/02). 

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

Uspešno vodenje občine do konca mandata vseh izvoljenih. Doseganje ciljev zastavljenih s proračunom in načrtom 

razvojnih programov. 



 

Stran 19 od 86 

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

Zastavljeni cilji se bodo merili z uspešnostjo izvedenih programov v tekočem letu. 

   1000 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 50.229 € 

0111 - Delovanje občinskega sveta 
Vrednost: 30.970 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin svetnikom občinskega sveta in plačilu predpisanih prispevkov za 

pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje . 

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

Sredstva se planirajo na podlagi predvidenega števila sej in števila članov sveta. Planiranih je 8 sej občinskega sveta. 

Občinski svet šteje 16 svetnikov. Višino sejnin določa Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih občinskih organov Občine Cerklje na Gorenjskem, ki ga je 

sprejel občinski svet, dne 14.12.2010.  

0112 - Delovanje komisij in odborov 
Vrednost: 10.405 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Komisije in odbori, ki jih imenuje in potrdi občinski svet, imajo za svoje delovanje pravico do povračila stroškov za 

udeležbo na sejah - sejnino. Višino sejnin določi občinski svet. Občinske komisije imenuje občinski svet glede na 

potrebe in obseg poslovanja. 

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

Višino sejnin določa Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in 

članov drugih občinskih organov Občine Cerklje na Gorenjskem, ki ga je sprejel občinski svet, dne 14.12.2010.   

V 6. mandatu delujejo naslednje komisije: komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, statutarno pravna 

komisija, odbor za varstvo okolja in gospodarske javne službe, odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, odbor 

za negospodarstvo, komisija za priznanja in nagrade, požarna komisija. Vsaka komisija šteje 3 do 5 članov. Planira 

se, da bo v letu 2017 vsaka komisija imela po tri seje. 

 

0114 - Financiranje političnih strank 
Vrednost: 3.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje političnih strank. Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je 

dobila najmanj polovico glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Sredstva se strankam 

nakazujejo trimesečno.  

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

Izračun temelji na volilnem izidu. Financiranje političnih strank določa Zakon o političnih strankah (uradni list RS. 

št. 100/05). Način in višino financiranja političnih strank v Občini Cerklje določa Sklep o načinu financiranja 

političnih strank v Občini Cerklje na Gorenjskem št. 032-10/2006-15 (Uradni vestnik Občine Cerklje na 

Gorenjskem, št. 1/07). 

0115 - Financiranje svetniških skupin neodvisnih list 
Vrednost: 4.524 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svetniške skupine koristijo sredstva do višine, ki jim pripadajo na podlagi volilnega rezultata. Sredstva se odobrijo 

svetniškim skupinam za namene, ki so opredeljeni v proračunu in omogočajo delovanje skupin. Neporabljena 

sredstva se ne prenašajo v naslednje leto in pripadajo naslednjim listam: Lista tudi mi smo del vas, Lista za razvoj 

vasi pod Krvavcem, Lista za vas, Lista. obrti podjetništva in turizma. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za financiranje temeljijo na volilnem izidu. Način in višino financiranja svetniških skupin v Občini 

Cerklje določa Sklep o načinu in višini financiranja delovanja svetniških skupin neodvisnih list v Občini Cerklje na 

Gorenjskem št. 032-10/2006-16 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/07). 

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 35.672 € 

Opis podprograma 

Sredstva vključujejo izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne stroške vključno s stroški 

reprezentance, stroške v zvezi z odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij  v 

medijih). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih prejemkov funkcionarjev. 

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

Voditi občino do konca mandata. Izpeljati zastavljene programe do konca mandata. 

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

Merilo za doseganje zastavljenih ciljev je realizacija proračuna. 

    3000 - ŽUPAN 
Vrednost: 95.457 € 

0116 - Dejavnost župana 
Vrednost: 31.460 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Županu se zagotavljajo sredstva za nadomestilo plače in materialne stroške. Župan razpolaga tudi s stroški 

reprezentance, spremljanjem strokovnih in političnih informacij ter sodelovanjem z vsemi institucijami, ki so 

potrebni za nemoteno delovanje občine.  

Za svoje potrebe in potrebe občine lahko župan ustanovi posebno komisijo ali več komisij ki mu pomagajo pri 

njegovih odločitvah. Komisija se ustanovi za področje kmetijstva, varnosti, turizma, ocene škod in po potrebi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, za svoje delo dobi nadomestilo v skladu z zakonom in Pravilnikom o 

plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih občinskih organov 

Občine Cerklje na Gorenjskem, ki ga je sprejel Občinski svet 14.12.2010. . Za delovanje župana so v proračunu 

zagotovljena sredstva, ki mu omogočajo nemoteno delovanje. 

 

0117 - Dejavnost podžupana 
Vrednost: 4.212 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana, ki ga imenuje župan izmed članov občinskega sveta. 

Za delovanje podžupana se v proračunu določijo sredstva za nadomestilo plače v skladu s pravilnikom. 

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

Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, zato mu pripada nadomestilo v skladu s Pravilnikom o plačah in 

drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih občinskih organov Občine Cerklje 

na Gorenjskem, ki ga je sprejel Občinski svet 14.12.2010.  
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02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Vrednost 6.325 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Področje zajema delo občinske 

uprave v delu, ki je pristojno za finance in nadzorni odbor. 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 840 € 

Opis podprograma 

Proračunska poraba obsega plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, plačilo provizije Banki 

Slovenije, stroške prodaje kapitalskih deležev, plačila za pobiranje občinskih dajatev in vračila preveč plačanih taks. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o davčni službi, Zakon o plačilnem prometu. 

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

Zagotavljati sredstva za plačilo obveznosti, ki jih določajo zakoni. 

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

Plačilo storitev za opravljeni plačilni promet. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

0233 - Plačila storitev drugim 
Vrednost: 840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima odprt podračun na Banki Slovenije. Za vodenje računa je z zakon pooblaščena agencija - Uprava za 

javna plačila. Za opravljene storitve občini mesečno zaračunava kritje stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva temeljijo na oceni porabe iz preteklih let. 

 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 5.485 € 

Opis podprograma 

Vključuje nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne 

strokovne naloge nadzora. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o plačilnem prometu in poslovnik nadzornega odbora 

Občine Cerklje na Gorenjskem (UV Občine Cerklje na Gorenjskem 4/03). 

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

Zagotavljanje kontrole nad gospodarno in smotrno porabo občinskih sredstev. 

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

Opraviti letni pregled porabe sredstev, ugotovitev nepravilnosti in obveščati občinski svet o ugotovljenih 

nepravilnostih. 
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2000 - NADZORNI ODBOR 
Vrednost: 5.485 € 

0231 - Delovanje nadzornega odbora 
Vrednost: 5.485 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadzorni odbor imenuje občinski svet in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Za svoje delovanje imajo 

člani pravico do povračila stroškov za udeležbo na sejah v višini sejnine, ki je določena s pravilnikom. Nadzorni 

odbor za svoje delo lahko naroča strokovno literaturo in svoje člane izobražuje na seminarjih namenjenih za 

pravilno delovanje nadzornega odbora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Nadzorni odbor sestavlja 5 članov. Nadzorni odbor deluje po poslovniku, ki ga je NO sprejel  na 2. redni seji, dne 

3.3.2011, potrdil pa občinski svet na 5. redni seji, dne 8.6.2011. Višina sejnin in način izplačila je določena s 

Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih občinskih 

organov Občine Cerklje na Gorenjskem, ki gaje sprejel občinski svet 14.12.2010. 

Za leto 2017 je planiranih 6 rednih sej nadzornega odbora in 6 sejnin za udeležbo na občinskem svetu za 

predsednika nadzornega odbora. 

 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Vrednost: 118.265 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih 

ravneh oblasti 

 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Vrednost: 1.000 € 

Opis podprograma 

Vključuje stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 

 

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

Motivirati občane in skupine ljudi, da skrbijo za delovanje društev, pomagajo drugim in delajo v interesu občine.  

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

Podelitev denarne nagrade ob občinskem prazniku. 

1000 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 50.529 € 

0411 - Občinska priznanja 
Vrednost: 1.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob občinskemu prazniku se vsako leto podelijo tudi občinska priznanja in nagrade, ki jih sprejme občinski svet v 

skladu s pravilnikom. Občinska nagrada se določa v višini 1000 €. 

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

Višina občinske nagrade se določi s proračunom. Način podelitve je določen z Odlokom o podeljevanju priznanj in 

pokroviteljstva v Občini Cerklje na Gorenjskem (UVG, 3/16 ). 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost: 59.480 € 

Opis podprograma 

Objave občinskih predpisov v uradnih glasilih (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, Uradni list RS), 

spletna stran občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah. 

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

Obveščati javnost o sprejetih aktih občine. 

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

Zagotoviti sredstva za objave in delovanje spletne strani. 

 

 3000 - ŽUPAN 
Vrednost: 95.457 € 

0438 - Odnosi z javnostmi 
Vrednost: 36.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdajanje časopisa "Novice izpod Krvavca", izdajanje različnih brošur, obveščanje domače in tuje javnosti v 

medijih. Preko objav v dnevnem časopisju, televiziji in radiu župan obvešča občane o pomembnih dogodkih v 

občini.  

Občina ima za obveščanje javnosti sklenjene pogodbe o izvajanju in poročanju o  delovanju občinske uprave z Nova 

TV in z drugimi podjetji za izdelavo komunikacijskih načrtov in svetovanje na področju strateškega komuniciranja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Glede na obsežnost poslovanja in nujnosti obveščanja občanov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plačilo 

storitev obveščanja. 

 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

0432 - Objave občinskih predpisov 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predpise potrdi in sprejme občinski svet, ravno tako predpise sprejme tudi župan. Sprejeti akti veljajo skladno z 

določilom akta. Občina v skladu s statutom sprejete akte objavlja v Uradnem vestniku občine Cerklje na 

Gorenjskem. Izjemoma se občinski predpisi objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Vsi sprejeti predpisi se 
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objavijo tudi v katalogu informacij javnega značaja na svetovnem spletu v Pravno informacijskem sistemu Lex 

localis (www.lex-localis)  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Obveznost uradnih objav je določena s Statutom Občine Cerklje na Gorenjskem (UV Občine Cerklje na Gorenjskem 

št.: 3/2010). Objave v katalogu informacij javnega značaja se objavljajo na podlagi Zakona o dostopu do informacij 

javnega značaja in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi. 

0433 - Spletna stran občine 
Vrednost: 16.480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje in dograjevanje spletne strani www.cerklje.si in nakup  licenčne programske opreme za spletno stran 

občine. 

V letu 2017 bomo posodobili spletno stran skladno z pogodbo o prenovi občinske spletne strani, z modulom za 

vodenje občinskih predpisov in gostovanje spletne strani. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-16-0005 Obveščanje domače in tuje javnosti. 

Sredstva so namenjena prenovi in vzdrževanju spletne strani. 

 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 23.785 € 

Opis podprograma 

Sredstva se zagotavljajo za pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, 

stroški praznovanja občinskega praznika in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 

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

Omogočiti zavodom in društvom, da poleg svoje dejavnosti organizirajo tudi prireditve, ki so v interesu občine.  

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

Zagotoviti sredstva za planirane programe v tekočem letu. 

3000 - ŽUPAN 
Vrednost: 95.457 € 

0431 - Pokroviteljstva 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo posameznim društvom in ustanovam, ki delajo v interesu občine in občanov za njihovo 

delovanje, sodelovanje na prireditvah, organiziranje prireditev. Za naštete namene pa v proračunu ni namenskih 

sredstev. O izplačilu odloča župan. 

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

Sredstva se zagotavljajo kot pomoč pri izvedbi programov društev in ustanov na podlagi sprejetega proračuna. 

http://www.lex-localis/
http://www.cerklje.si/
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0435 - Proslave in prireditve 
Vrednost: 6.785 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski praznik občina praznuje 23. septembra. Obeleži ga s proslavo, kjer se podelijo tudi občinska priznanja.  

Med letom občina organizira tudi otvoritve obnovljenih ali novih objektov. 

Občina v mesecu decembru organizira Božička, ki vsako leto obišče otroke. 

Občina lahko organizira tudi druge prireditve in proslave, če je to v njenem interesu. 

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

Občina v program obdaritve vključi vse predšolske otroke, ki so dopolnili eno leto starosti in prvi razred devetletke. 

Za darilo se izbere priložnostno darilo minimalne vrednosti. 

 

0436 - Božiček 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako leto otroke obišče Božiček. V ta namen se pripravijo priložnostna darila. Darila se otrokom razdelijo na 

srečanju z Božičkom. 

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

Občina v program obdaritve vključi vse predšolske otroke, ki so dopolnili eno leto starosti in prvi razred devetletke 

in imajo stalno prebivališče v občini Cerklje na Gorenjskem. Za darilo se izbere priložnostno darilo minimalne 

vrednosti. 

 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 34.000 € 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanjem z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno 

zastopanje občine, upravljanje z občinskim premoženjem.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. 

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

Skrbeti za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem. 

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

Zagotoviti sredstva za notarja in odvetnike, morebitne sodne stroške in odškodnine. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

0434 - Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev 
Vrednost: 34.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za sodne stroške, stroške odvetnikov, notarjev, sodnih izvedencev, tolmačev, sestavljanje 

listin, overitve podpisov, zastopanje na sodiščih in pred upravnimi organi,  izplačilo odškodnin po sodnih postopkih 

ter pravno in ekonomsko svetovanje. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotoviti sredstva za plačilo notarjev, sodnih cenilcev in plačilo morebitnih odškodnin, ki bi jih povzročila občina. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Vrednost 693.084 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.  

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 

strokovna pomoč lokalnim organom in službam 

Vrednost: 42.000 € 

Opis podprograma 

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo 

strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in 

druge oblike povezovanja občin). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravni, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, stanovanjski Zakon, Zakon o 

javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

0612 - Izdelava katastra komunalne infrastrukture 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina mora imeti izdelan kataster komunalne infrastrukture. Kataster za komunalno infrastrukturo se izdela za 

področje vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave. Izdelane katastre je potrebno sproti dopolnjevati z novimi 

projekti. Komunalno infrastrukturo ima v najemu Javno podjetje Komunala Kranj, d.o.o., ki vodi in usklajuje 

kataster za komunalno infrastrukturo z dejanskim stanjem na terenu. Posodobitev katastra JR. 

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

Stroški vključujejo izdelavo in vodenje katastra celotne komunalne infrastrukture občine, kot je vodovod, 

kanalizacija, ki se sproti dopolnjuje z novo opremo. 

 

0614 – Druge strokovne podlage 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina mora pripraviti dokumentacijo NUSZ. Za opravljanje svojih osnovnih nalog je potrebno pripraviti in 

ažurirati evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč NUSZ, pripraviti operativni program odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda in pripravo projekta lokalni energetski koncept. 

  

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

Stroški vključujejo vse dejavnosti za izdelavo in pripravo dokumentacije 
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06029002 - Delovanje zvez občin 

Vrednost: 1.325 € 

Opis podprograma 

Delovanje zvez občin vključuje stroške organov, plače zaposlenih in materialne stroške. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Sodelovati z državnimi organi pri sprejemanju predpisov lokalnega pomena, organizirati medsebojno pomoč na 

pravnem, svetovalnem in organizacijskem področju. 

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

Zveza občin deluje kot svetovalni organ in pomaga službam pri svojem delu. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

0621 - Članarine domačim neprofitnim organizacijam 
Vrednost: 1.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je članica Skupnosti občin Slovenije, ki ima lastnost reprezentativnega združenja in deluje v interesu članic. 

Za svoje članstvo plačuje skupnosti članarino. 

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

Višina članarine se določa s statutom skupnosti in sklepi njihovih organov. 

 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost: 567.669 € 

Opis podprograma 

Program vključuje plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, 

materialne stroške. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, zakon o javnih financah. 

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

Dolgoročno zagotoviti službe za delovanje občinske uprave. 

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

Zagotoviti zaposlenost v skladu s kadrovskim načrtom in materialne pogoje za delo. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

0631 - Delovanje občinske uprave plače 
Vrednost: 376.173 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kadrovski načrt za leto 2017 določa 14 zaposlenih. Ena oseba za polovični delovni čas. Plače so izračunane na 

podlagi plačnih razredov iz leta 2016, prav tako tudi regres  za letni dopust..  
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 ,  91/09 in 91/15) in zakon o 

ukrepih na področju plač in drugih stroških dela za leto 20166in drugih ukrepih v javnem sektorju ( Uradni list RS, 

št. 90/15) in Zakon o  sistemu plač v javnem sektorju ( Uradni list RS, št. 108/09- uradno prečiščeno besedilo, 

13/10,59/10,85/10,107/10,35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl.US, 40/12 – ZUJF, 46/13,25/14-ZFU, 50/14,95/14 –

ZUPPJS15 in 82/15). Zneski povračil, nadomestil in  drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi (Uradni list, 

RS št. 24/2008). 

0632 - Delovanje občinske uprave - materialni stroški 
Vrednost: 149.887 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški vključujejo vse stroške, ki so potrebni za delovanje občinske uprave. Vključujejo stroške 

pisarniškega materiala, čiščenje prostorov, strokovno literaturo, storitve drugih, nakup drobnega inventarja in 

potrošnega materiala, strošek energije in komunale, poštne storitve, telefon, vzdrževanje službenih vozil, povračila 

stroškov dnevnic in prevozov za službena potovanja, stroške seminarjev, bančne stroške, plačila po podjemnih 

pogodbah, plačilo stroškov za obvezno prakso za dva študenta (nagrada in malica), plačilo negativnih obresti Banki 

Slovenije. 

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

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 

Cerklje na Gorenjskem, št. 4/03, Uradni list RS, št.: 78/09) 

0633 - Notranji nadzor 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave določa, da občina nima zaposlenega notranjega 

revizorja. Zato notranjo revizijo opravljajo zunanji izvajalci. Notranja revizija se opravi na podlagi sklepa župana, ki 

obsega tudi področje pregleda poslovanja. Stroški se krijejo neposredno iz proračuna. 

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

Ocena višine sredstev je določena na podlagi porabe sredstev iz preteklih let. 

 

0634 - Občinska inšpekcija 
Vrednost: 29.609 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic se imenuje Medobčinski inšpektorat Kranj. Ustanovljen je bil z 

odlokom. Vključuje občine: Mestno občino Kranj in Občine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Preddvor, Šenčur in 

Tržič. Medobčinski inšpektorat Kranj je bil ustanovljen z namenom učinkovitega delovanja in izvrševanja upravnih 

nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju teh občin. Sredstva so planirana za kritje 

stroškov delavca, vzdrževanje prostorov in opreme. 

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

O D L O K o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj (Uradni list RS, št. 

106/2009 in 101/15), Pogodba o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti strank glede 

Medobčinskega inšpektorata Kranj, podpisana dne 23.12.2009 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

Vrednost: 82.090 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, investicije v upravne prostore, nakup opreme 

in prevoznih sredstev. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah. 

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

Zagotoviti primerne prostore in opremo za delovanje občinske uprave. 

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

Vzdrževati prostore, opremo, stroje, programe, nabaviti novo opremo in zamenjati dotrajano računalniško opremo. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

0637 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 
Vrednost: 82.090 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovanje premoženja in nakup pisarniške opreme z 

računalniki. 

Občina v letu 2017 planira sredstva za nakup plinske peči, in nakup novega občinskega avtomobila. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt za nabavo opreme je vključen v NRP pod številko OB012-10-0013, Oprema poslovna stavba občine OB 12-

15-0002 Vozilo za občinsko upravo. 

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

Zgradbo in opremo je potrebno vzdrževati na nivoju, ki omogoča normalno uporabo prostorov in opreme. Zaradi 

hitrega spreminjanja programske in  strojne opreme je vsako leto potrebna obnova določenih programov in 

računalnikov. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Vrednost: 131.806 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 10.100 € 

Opis podprograma 

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih, usposabljanje enot civilne zaščite, stroški 

operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in 

opremljanje društev in drugih organizacij, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru 

naravnih nesreč ali izrednih dogodkih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

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

Zagotoviti varovanje ljudi in premoženja ob naravnih nesrečah. 

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

Zagotoviti opremo za delovanje civilne zaščite. Organizirati usposabljanje pripadnikov civilne zaščite. 
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4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

0731 - Sredstva za civilno zaščito 
Vrednost: 10.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Civilna zaščita deluje v okviru občine. Njeno delovanje je močno povezano z gasilskimi društvi v občini. Delo in 

oprema se po potrebi izmenjujeta, tako da se skuša pomagati vsakemu, ki je v stiski. Civilna zaščita skrbi za 

opremo, s katero razpolaga, poleg tega pa tudi za izobraževanje svojih članov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ja vključen v NRP pod št: OB012-14-014 Nakup reševalne opreme CZ 

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

Sredstva se zagotavljajo v višini, ki omogoča delovanje civilne zaščite. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 121.706 € 

Opis podprograma 

Proti požarna varnost: dejavnost  gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost gasilske zveze, investicijsko 

vzdrževanje gasilskih domov in opreme, investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred požarom Ur.l. RS, št. 3/2007, zakon o gasilstvu Ur. L. RS, št. 113/05. 

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

Organizirati in opremiti gasilska društva, da bodo lahko sama poskrbela za varnost občanov in premoženja v 

primeru požarov. 

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

Zagotavljati sredstva za delovanje gasilske zveze in društev na podlagi zastavljenih letnih planov. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

0730 - Gasilska zveza Cerklje 
Vrednost: 100.006 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje gasilske zveze Cerklje in društev, ki so vključena v gasilsko zvezo. Sredstva se 

bodo v skladu z letnim načrtom in pogodbo o dodelitvi sredstev nakazovala za tekočo in investicijsko porabo na 

zvezo. Zveza je dolžna plačati stroške vseh potrebnih zavarovanj gasilskih vozil, gasilcev, opreme in odgovornosti, 

zagotoviti sredstva društvom za njihovo delovanje in skrbeti za vzdrževanje doma in opreme ter nakup zaščitne, 

gasilsko reševalne opreme in izobraževanje gasilcev ter organizacijo memorialnega tekmovanja ki ga vsako leto 

prevzame PGD Cerklje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-14-0004 - Gasilska oprema. 

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

Obseg delovanja in financiranja gasilske zveze in društev se opredeli s pogodbo v skladu s sprejetim proračunom. 

 

0738 - PGD Zalog 
Vrednost: 20.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena za nakup opreme gasilsko vozilo GVM plus prikolica. Ker nima dovolj lastnih sredstev, 

bo del sredstev nakazanih iz proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-14-0004 - Gasilska oprema. 

 

0742 - Občinski gasilski dom 
Vrednost: 1.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski gasilski dom v Cerkljah je v delni lasti občine Cerklje, z njim upravlja PGD Cerklje. Stroške uporabe krije 

gasilsko društvo, občina neposredno krije stroške zavarovanja objekta. 

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

Ocena porabe sredstev temelji na porabi preteklega obdobja. 

 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Vrednost: 2.650 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema področje prometne in notranje varnosti v občini. 

08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 2.650 € 

Opis podprograma 

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu . 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa. 

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

Vsem otrokom zagotoviti varno pot v šolo. 

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

Osveščanje otrok in staršev o varni poti v šolo in domov. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

0821 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vrednost: 2.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena otrokom in ostalim udeležencem, za preventivne programe vzgoje in izobraževanja v 

cestnem prometu v občini. 

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

Sredstva se določajo v višini, ki omogoča izvedbo programov s področja vzgoje in varnosti  na cesti. 
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Vrednost: 15.800 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema področje aktivne politike zaposlovanja in sicer izpodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma 

zaposlitev brezposelnih oseb. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Vrednost: 15.800 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za lokalne programe zaposljivosti, javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

53. a člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 uradno 

prečiščeno besedilo, 114/06 ZUTPG, 59/07 in 63/07 popr.) Na zakonski podlagi je minister za delo, družino in 

socialne zadeve izdal Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 81/2009) 

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

Zagotoviti delo brezposelnim. 

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

Prispevati sredstva za zaposlitev delavcev na javnih delih. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1031 - Javna dela 
Vrednost: 15.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javna dela so posebna oblika zaposlitev in so del aktivne politike za spodbujanja zaposlovanja in kreiranja novih 

delovnih mest. Za mnoge je ta oblika zaposlitve tista mala rešilna bilka za preživetje.  

Vsako leto izide razpis za izvajalce javnih del. Za izvajalce javnih del se lahko prijavijo le neprofitne organizacije, 

kot so javni zavodi, občine, centri za socialno delo, vrtci, šole ipd. in so registrirani v Republiki Sloveniji. Vsak 

posamezni izvajalec lahko na ta način zaposli določeno število brezposelnih oseb. Število oseb je odvisno od števila 

zaposlenih delavcev v podjetju na zadnji dan v mesecu pred oddajo ponudbe za javna dela. 

Javna dela potekajo na različnih področjih: 

kmetijstvo 

vzgoja, izobraževanje in šport 

naravo varstvo in komunala 

kultura 

socialno varstvo 

Programi javnih del so časovno omejeni, po navadi trajajo največ 1 leto. 

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

Javna dela se financirajo iz republiških in občinskih sredstev. Namenjena so za plačilo plače, prehrane in prevoza ter 

regresa. Višina plače je določena glede na stopnjo izobrazbe. Javna dela so namenjena registriranim brezposelnim 

osebam, ki so registrirani neprekinjeno, kot brezposelni vsaj eno leto lahko se prednostno obravnava določena 

skupina ljudi. Po navadi so ta dela namenjena težje zaposljivim osebam (npr. Romi, invalidi, starejši od 58 let ipd.). 

Višino sredstev, ki jih financira občina iz proračuna za javna dela določa Pravilnik o financiranju javnih del in je 

odvisna od števila brezposelnih v posamezni občini. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Vrednost: 80.272 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, 

razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdna infrastruktura). 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 52.500 € 

Opis podprograma 

Obnova vasi, infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi, podpora 

razvoju dopolnilnih dejavnosti, turistična dejavnost, domača obrt, podpora društvom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu. 

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

Podpora društvom s področja kmetijstva, ki posredno pomagajo ohranjati življenje in delo na kmetijah in podeželju. 

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

Financiranje društev, ki delujejo na podeželju z namenom povezovati ljudi, organizirati različna predavanja. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715   € 

1122 - Društva s področja kmetijstva 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za delovanje društev s področja kmetijstva, ki vključujejo večje število ljudi (izobraževanje, 

nastopanje na sejmih, prireditvah). 

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

Ocena temelji na programih in aktivnostih iz preteklih obdobij. 

 

1125 - Čebelarsko društvo Cerklje 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za delovanje društva. Društvo vsako leto organizira ocenjevanje medu Gorenjskih čebelarjev. 

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

Izračun sredstev temelji na oceni iz preteklih let. 

 

1128 - Poljske poti 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina vsako leto skrbi tudi za vzdrževanje poljskih poti. Za poljske poti občina vsako leto zagotovi material za 

posipanje, ki ga lahko razvozijo kmetje, lahko pa  za izvedbo del poskrbi tudi občina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 



 

Stran 34 od 86 

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

Višina sredstev temelji na oceni iz preteklih let. 

 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 5.772 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje zavetišč za živali, društev za zaščito živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, št. 38/13) 

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

Zagotoviti varstvo in nego zapuščenih živali. 

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

Organizirati bivanje in zdravstveno oskrbo zapuščenih živali. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1123 - Zavetišče za živali 
Vrednost: 5.772 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna skrbeti tudi za živali, ki jih občani najdejo na javnih površinah. Zanje se najame en boks v 

zavetišču za živali. Za živali, nastanjene v zavetišču, je potrebno plačati oskrbo in veterinarske storitve. Z najemom 

boksa se zagotovi rezervacija za eno leto, usluge se plačujejo samo v primeru koriščenja. 

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

Sredstva se zagotavljajo v višini pogodbe za najem enega boksa in oceni porabe sredstev za zdravstveno varstvo 

oskrbo najdenih živali v preteklem obdobju. 

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 22.000 € 

Opis podprograma 

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture; gozdne vlake. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih. 

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

Zagotoviti dostop do gozdov. 

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

Vzdrževanje gozdnih cest in vlak za spravilo lesa. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715   € 

1124 - Vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 12.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina skrbi tudi za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih delno sofinancira ministrstvo za kmetijstvo, delno pa lastniki 

gozdov z obveznimi prispevki kot pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Razliko krije občina iz lastnih sredstev. 

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

Sredstva se zagotavljajo do višine finančnega plana, ki ga skupaj določita občina in ministrstvo. 

1127 - Traktorske vlake 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju občine je več traktorskih vlak, ki so bile poškodovane ob naravnih nesrečah. Za spravilo lesa je nujno 

nekaj teh obnoviti. Sredstva bodo prejeli lastniki na podlagi vloge. 

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

Višina sredstev temelji na oceni iz preteklih let. 

 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 2.614.979 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema področje cestnega prometa in infra strukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infra 

strukture. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 388.120 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 

infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Cerklje na Gorenjskem, Odlok o kategorizaciji občinskih 

cest v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

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

Zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu. 

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

Poskrbeti za varno vožnjo na vseh občinskih cestah. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1331 - Vzdrževanje občinskih cest 
Vrednost: 388.120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo: za vzdrževanje občinskih cest in objektov na cestah kot so ograje, prometna signalizacija, 

avtobusne postaje, urejanje bankin, pluženje snega, popravilo cestišč,  košnji trave. 

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

Ocena plana temelji na porabi iz preteklega leta. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 1.821.000 € 

Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, 

cestna križanja, mostovi, varovalne ograje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Cerklje na Gorenjskem, Odlok o kategorizaciji občinskih 

cest v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

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

Zgraditi ceste z infrastrukturo. 

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

Zgraditi ceste z infrastrukturo v skladu z NRP. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1323 - Varovalne ograje 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zaščito nevarnih odsekov na cestah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP št.: OB012-14-0011 Varovalne ograje. 

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

Ocena temelji na realizaciji preteklega obdobja. 

1327 - Pločniki 
Vrednost: 322.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na nevarnih odsekih cest in v vaseh se planira izgradnja pločnikov za večjo varnost pešcev. Pločniki se bodo gradili 

skupaj z ostalo infrastrukturo. Planirano je, da se zgradijo pločniki na odsekih Češnjevek, Dvorje, Zalog sever- jug 

in pločnik Zalog -Trata.        

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V NRP so vključeni naslednji projekti: OB012-14-0012 Pločnik Dvorje, OB01215-0003 Pločnik Zalog sever - jug, 

OB012-15-0004 Pločnik Zalog Trata, OB012-15-0005 pločnik Češnjevek, OB012-15-0007 Pločnik Pšenična Polica 

Šmartno,OB12-15-0006 Pločnik Velesovo v zgornjem delu vasi. 

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

Ocena temelji na idejnih projektih. 

1329 - Občinske ceste 
Vrednost: 1.489.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje obstoječih cest in nadzoru pri gradnji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je  vključen v NRP pod številko.: OB012-10-0009 občinske ceste. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na idejnih projektih iz leta 2016 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 21.000 € 

Opis podprograma 

Upravljanje, tekoče vzdrževanje, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 

signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa. 

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

Zagotoviti varnost vsem uporabnikom cest. 

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

Umiriti promet s pomočjo radarja. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1332 - Urejanje prometa 
Vrednost: 21.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup svetlobnih znakov in ostale opremo za urejanje prometa.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP št.: OB012-14-0013 Nadzor parkiranja - modra cona. 

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

Ocena temelji na porabi iz preteklih obdobij. 

 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 160.000 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, zakon o varnosti cestnega prometa. 

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

Osvetlitev vseh nevarnih mest na cestah. 

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

Zamenjati svetilke na javni razsvetljavi, ki niso v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, zgraditi javno 

razsvetljavo v skladu z NRP. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 



 

Stran 38 od 86 

1321 - Električna energija 
Vrednost: 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu električne energije za javno razsvetljavo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Zagotoviti sredstva v višini, ki omogoča plačilo stroškov porabljene elektrike. 

1322 - Javna razsvetljava 
Vrednost: 125.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja obstoječe razsvetljave in izgradnji novih luči po 

vaseh, kjer še ni javne razsvetljave in investicijski obnovi obstoječe javne razsvetljave. V letu 2017 se planirajo 

naslednje investicije: Grad, Cerklje ulice J. Lapajna in Pot na Vovke, v vasi Zalog in Pšenična Polica. Ocena temelji 

na izračunih projektanta, vključene so vasi, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije in vodovodov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Investicijsko vzdrževanja in gradnja javne razsvetljave vključuje naslednje projekte, ki so vključeni v NRP: OB012-

13-0002 Javna razsvetljava v vasi Zalog, Javna razsvetljava v vasi Cerklje ulice , OB012-13-0003 - Javna 

razsvetljava Grad-ulice  OB012-15-0014 - Javna razsvetljava Pšenična Polica. 

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

Ocena temelji na izračunih projektanta, vključene so vasi, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije in vodovodov. 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Vrednost: 223.859 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah. 

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

Zgraditi cestno infrastrukturo. 

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

Zgraditi investicije v skladu z NRP. 

  

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1330 - Državne ceste 
Vrednost: 223.859 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 se nadaljuje rekonstrukcija glavne ceste G2-104 /1136 Kranj – Sp. Brnik, prestavitev ceste v območju 

letališča. Občina v tem projektu nastopa kot soinvestitor, investitor je tudi Aerodrom Ljubljana in Republika 

Slovenija. 



 

Stran 39 od 86 

V letu 2017 se planira investicija izgraditve krožnega križišča v vasi Cerklje. Preureditev križišča je potrebna zaradi 

prometnih in varnostnih razlogov. Prometne obremenitve na lokalnih cestah so se v zadnjih letih povečale zaradi 

aktivnih dejavnosti v prostoru (gasilski dom, SVZ Taber, zbirni center za odpadke) in povečanje prometnih tokov iz 

smeri Zalog. S povečanjem razvoja turizma na smučišču Krvavec je v času zimske in poletne sezone povečan 

promet v smeri oziroma proti spodnji postaji žičnice Krvavec. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekta sta vključena v NRP pod št.: OB012-09-0062 Prestavitev glavne ceste G2-104/1136 letališče Brnik do vasi 

Spodnji Brnik, OB012-16-0003 Rondo Cerklje 

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

Ocena temelji na PGD projektni dokumentaciji. 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Vrednost: 1.000 € 

Opis podprograma 

     Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in  pošto. 

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

    Sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1306 - Širokopasovno omrežje 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Večji del občine je že pokrit s širokopasovnim omrežjem. V občini pa so še bele lise, kamor širokopasovno omrežje 

ne seže. Občina se je odločila narediti analizo, kje širokopasovno omrežje ni pokrito. Na podlagi analize se bo 

omrežje razširilo na predele, ki niso pokriti s širokopasovnim omrežjem. 

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

Ocena temelji na ponudbi izvajalca. 

 

 

14 - GOSPODARSTVO 

Vrednost: 313.028 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, 

promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 94.000 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva. 

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

Pomoč obrtnikom in majhnim podjetnikom. 



 

Stran 40 od 86 

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

Pripraviti enoten projekt za razpoznavnost obrtnikov  in podjetnikov v občini, pospešiti sodelovanje obrtnikov in 

malih podjetnikov s podporo društvu. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1421 - Označevalne table 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za nakup označevalnih tabel pomembnih objektov po vaseh ter obrtnikov in podjetnikov. 

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

Dogovor med obrtniki in občino. 

1423 - Druge subvencije drobno gospodarstvo 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za pomoč majhnim gospodarskim družbam za sofinanciranje dejavnosti na podlagi javnega 

razpisa.  

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

Ocena temelji na možnosti financiranja. 

1425 – Premuzarjeva hiša – večnamenski objekt 
Vrednost: 85.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za izdelavo projekta in začetek gradnje večnamenskega objekta na lokaciji nekdanje 

Premuzarjeve hiše.  

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

Projekt je vključen v NRP št. OB012-16-0004 

Sredstva se namenijo za projektno dokumentacijo in gradnjo. 

 

 

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

           Vrednost: 219.028 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 219.028 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev, turističnih organizacij, turističnih prireditev, 

vodičev, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.   



 

Stran 41 od 86 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o turizmu. 

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

Pripraviti pogoje za večji obisk turistov v občini. 

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

Izvedba zastavljenih programov v TIC. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1431 - Regionalni razvojni programi 
Vrednost: 28.702 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske (RRA Gorenjske) - BSC Kranj opravlja naloge spodbujanja skladnega 

regionalnega razvoja in upravlja LAS Gorenjska košarica v imenu občin. Za delovanje jim občina namenja sredstva 

po ključu. Od celotnih stroškov odpade na Občino Cerklje 4,94 % (koeficient je izračunan na podlagi razvitosti 

občin in števila prebivalcev na dan 4.1.2016). 

V letu 2017 so predlagani projekti; 

- LAS Gorenjska košarica 

- Podjetniške delavnice 

- Peace Alps projekt 

- Smart alpe adria projekt  

- Social seeds 

- Indo cult 

- Dynamic Lights 

- Across the Langobards land – Kranj 

- Projekt Alpe Adria park doživetij 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izhodišča so določena na podlagi finančnih načrtov BSC. 

1441 - Regionalna destinacijska organizacija Gorenjske 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Regionalna destinacijska organizacija Gorenjske je skupni projekt Gorenjskih občin, zavodov, LTO-jev, TIC-ev za 

promocijo turizma in turističnih ponudnikov ter turističnih produktov Cerkelj in Gorenjske. Cilji in name RDO 

Gorenjske so razvojni, distribucijski, promocijski in operativni z nadgradnjo spletne aplikacije Slovenske Alpe, 

razvoja kataloga Zelena Kartica gosta Gorenjske, promocijski materiali, sejemski nastopi, vzpostavitev sistema 

pametne kartice in razvoj produktov ITP "Kaj početi /kaj odkrivati" s poslovnim modelom. 

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

Ocena temelji na možnostih plačila za delovanje agencije. 

1442 – Town Twinning  
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena programu »Srečanje državljanov pobratenih mest«, za kritje stroškov srečanja se predvideva 

pridobitev evropskih sredstev. 

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

Izhodišča temeljijo na oceni. 
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1444 - Zavod za turizem 
Vrednost: 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavod za turizem v Občini Cerklje na Gorenjskem skrbi za promocijo turizma v občini in povezovanje z Gorenjsko 

regijo in celotno Slovenijo. Zavod močno sodeluje z društvi in skrbi tudi za organizacijo prireditev v občini. 

V letu 2017 bo Zavod del sredstev namenil v strategijo razvoja turizma z »image« katalogom.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Zavod je bil ustanovljen z odlokom.  

V zavodu je zaposlena ena uslužbenka. Zavod deluje v prostorih Petrovčeve hiše. V zavodu je tudi info točka. 

 

1445 - Srce podeželja - Vzpostavitev tematskih poti 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za vzdrževanje postavljenih tabel. 

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

Ocena temelji na porabi sredstev iz preteklih let. 

 

1446 - Dediščina starih hišnih imen 
Vrednost: 326 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup novih tablic lastnikom hiš, ki se v času akcije niso odločili za pridobitev tablice z 

napisom hišnega imena. 

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

Ocena sredstev temelji na pogodbeni vrednosti. 

1449 - Urbana in športna oprema 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje označevalnih tabel, otroških igrišč in ostale opreme v naravi, ki je bila 

postavljena v preteklih letih. 

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

Planirana sredstva naj bi zadoščala za popravila opreme.  

 

1451 – RTC Krvavec zavezujoča ponudba 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pripravo skrbnega pregleda delovanja družbe RTC Krvavec, d.d., in za pripravo 

zavezujoče ponudbe 

 

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

1453 - LAS programi - CLLD 
Vrednost: 60.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2017 so predvidena sredstva za izvajanje LAS programov (pristop CLLD), ker se predvideva javni razpis za 

programe v okviru lokalne akcijske skupine (LAS – CLLD) in sicer za igrala, kolesarske poti, turistično 

informativne table in za obnova kozolcev.   

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

Ocena temelji na oceni programov, ki jih pripravlja BSC d.o.o.. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Vrednost: 1.634.270 € 

     Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

 

1502- Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

Opis podprograma 

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

         Vrednost: 1.564.270 € 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 139.445 € 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih in posebnih 

odpadkov, odškodnine za komunalno deponijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja. 

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

Ohraniti čisto in zdravo okolje. 

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

Vzdrževati odlagališča odpadkov, spodbujati občane k ločevanju odpadkov in odlaganju na deponije. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1521 - Zbirni center Cerklje za ločeno zbiranje odpadkov 
Vrednost: 6.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in nemoteno delovanje centra za ločeno zbiranje odpadkov. Zbirni center je 

dan v najem javnemu podjetju Snaga d.d. Ljubljana. 

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

Ocena temelji na porabi sredstev iz preteklih let. 

1522 - Deponija Tenetiše 
Vrednost: 12.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker deponija Tenetiše ne obratuje več, mora občina financirati stroške zapiranja deponije, skupaj z ostalimi 

občinami solastnicami deponije.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-13-0006 Zbirni center Cerklje za ločeno zbiranje odpadkov 

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

Osnova za višino subvencij se določa na podlagi pogodb za najem infrastrukture. 

1523 - Ekološki otoki 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ekološki otoki so zbiralniki odpadkov za ločeno zbiranje odpadkov kot so papir, steklo in plastika. Po potrebi se 

postavijo blizu naselij, kjer je večje koncentracija prebivalstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-14-0015 Ekološki otoki. 

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

1524 - Projekt RCERO Ljubljana 
Vrednost: 119.795 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Cerklje na Gorenjskem ni članica projekta RCERO, s plačilom potrebnega deleža sofinanciranja na 

prebivalca bo dobila status Sovlagateljice. S pristopno pogodbo v letu 2009 se je občina zavezala, da bo zagotovila 

ekvivalentna sredstva okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na 

odlagališčih.  Skladno z Vizijo Ljubljana 2025 smo v okviru nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki 

RCERO Ljubljana po najsodobnejših tehnoloških smernicah že zgradili čistilno napravo za izcedne vode ,novo 

odlagalno polje , in zadnji najzahtevnejši del - izgradnjo objektov za predelavo odpadkov.  

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

V letu 2017 mora občina plačati še preostali del zneska v vrednosti 119.795 eur. S plačilom bodo sovlagateljice 

pridobila enak status kot ga imajo obstoječe občine sovlagateljice, s tem se zagotovi enake cene storitev izvajanja 

koncesioniranih gospodarskih javnih služb od obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 

predelave in odstranjevanja v RCERO Ljubljana kot občine ustanoviteljice, torej brez 5 % dodatka. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 1.423.825 € 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja. 

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

Zagotoviti odvajanje odpadnih voda na celem področju občine. 

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

Pričakuje se izvedba projektov, ki so vključeni v NRP. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 



 

Stran 45 od 86 

1525 - Čistilna naprava Češnjevek 
Vrednost: 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideni so stroški vzdrževanja, ki jih ne krije upravljalec iz zaračunane cene. Predvidena je tudi subvencija k 

ceni kanalščine, ker zaračunani stroški ne zadoščajo za kritje vzdrževanja samostojne čistilne naprave, s tem se 

izenačuje cena za vse prebivalce v občini. Subvencionira se tudi dotok meteorne vode, ker ni mogoče preprečiti, da 

del meteorne vode ne bi tekel v kanalizacijo. 

V letu 2017 se planira izdelava projektne dokumentacije povezave Čistilne naprave Češnjevek z sekundarnimi 

kanalizacijskimi vodi v naselju Dvorje 

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

Projekt je vključen v NRP OB012-16-0004 

Sredstva temeljijo na oceni stroškov.  

1527 - Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik 
Vrednost: 169.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale: Sredstva za nadgradnjo prispevajo vse občine, ki bodo koristile 

čistilno napravo. Projekt naj bi bil zaključen leta 2017. V projekt so vključene občine: Domžale, Kamnik, Mengeš, 

Komenda, Trzin, Cerklje na Gorenjskem. Občina se vključuje v obstoječo čistilno napravo s 8,10% deležem, 

nadgradnja se financira v istem deležu.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-09-0010. 

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

Izhodišča temeljijo na skupnih dogovorih in dokumentu identifikacije investicijskega projekta.   

1533 - Kanalizacija Zgornji Brnik-Cerklje-Dvorje-Grad-Lahovče 
Vrednost: 167.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izgradnja kanalizacije v vaseh, kjer kanalizacija še ni zgrajena oziroma manjkajo sekundarni kanali. 

Podrobnejša obrazložitev je v NRP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-09-0014. 

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

  

 

1535 - Izgradnja fekalne kanalizacije Pšata - Zalog 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo projektov in stroškov izgradnje fekalnih kanalov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-09-16. 

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

Izračuni temeljijo na že sklenjenih pogodbah. 

1537 - Kanalizacija Zalog - Cerkljanska Dobrava 
Vrednost: 5.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pripravo projektov fekalnega kanala. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-14-10 kanalizacija Cerkljanska Dobrava. 

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

Ocena projektanta. 

1538 - Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pridobitev projektov in za izgradnjo v visokogorju (Apno, Ravne, Šenturška Gora, Stiška 

vas, Ambrož, Krvavec). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-09-35. 

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

1541 - Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik 
Vrednost: 42.525 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z odkupom deleža na CČN Domžale -Kamnik je občina Cerklje postala solastnica naprave. Zato je občina dolžna 

delno kriti stroške vzdrževanja. 

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

Ocena temelji na višini obračunane amortizacije. 

 

1543 - Črpališče Lahovče 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe črpališča je potrebno plačati elektriko in stroške vzdrževanja. 

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

Ocena temelji na porabi iz preteklih let. 

 

1544 - Črpališče Vasca 
Vrednost: 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe črpališča je potrebno plačati elektriko in stroške vzdrževanja. 

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

Ocena temelji na porabi iz preteklih let. 

 

1545 - Črpališče Zalog 
Vrednost: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe črpališča je potrebno plačati elektriko in stroške vzdrževanja. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na porabi iz preteklih let. 

 

1547 - Kanalizacija Štefanja Gora 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 se planira zaključek projektov za začetek izgradnje kanalizacije v naslednjih letih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko: OB012-14-0001 Kanalizacija Štefanja Gora. 

 

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

1549 - Kanalizacija Grad 
Vrednost: 462.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadaljevanje projekta iz 2016 namen je zgraditi kanalizacijsko omrežje za odvodnjavanje odpadnih vod v fekalno 

kanalizacijo v vasi Grad. Dolžina voda je cca 3 km. Projekt je razdeljen v tri faze in sicer vzhodni del, zahodni del in 

osrednji del, ki vključuje bivšo državno cesto. Z izgradnjo kanalizacije se gradi oziroma obnavlja tudi vodovod, 

javna razsvetljava in pločnik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko: OB012-14-0009. 

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

1551 - Kanalizacija Glinje 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za poplačilo  zadržanih sredstev investicije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko: OB012-14-0018 Glinje. 

 

1552 - Kanalizacija Pšenična Polica 
Vrednost: 61.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z izgradnjo kanalizacije se gradi in obnavlja tudi cestišče in ostala infrastruktura, vodovod, javna razsvetljava in 

ostalo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko: OB012-14-0016 Kanalizacija Pšenična Polica. 

 

1553 - Kanalizacija Zalog 
Vrednost: 22.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z izgradnjo kanalizacije se gradi in obnavlja tudi cestišče in ostala infrastruktura, vodovod, javna razsvetljava in 

ostalo .Planira se tudi plačilo odškodnin za najem zemljišč, kjer bo potekala kanalizacija. 



 

Stran 48 od 86 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko: OB012-15-0010 Kanalizacija Zalog. 

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

Ocena najemnin temelji na oceni podobnih zemljišč. 

 

1554 - Kanalizacija Cerklje zahod 
Vrednost: 213.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt obsega gradnjo kanalizacije komunalnih odpadnih vod v več ulicah, v naselju Cerklje v občini Cerklje na 

Gorenjskem. Projekt obsega sekundarno omrežje v ulici Josipa Lapajna, del ulice Pot na Vovke, del ulice Stara cesta 

in del ulice Andreja Vavkna. 

Na obravnavanem območju je že zgrajena primarna kanalizacija za ločen odvod odpadnih vod v cesti Pot na Vovke. 

Trenutno so odpadne vode iz hiš speljane v greznice in ponikovalnice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko: OB012-14-0017 Kanalizacija Cerklje Zahod. 

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

Ocena temelji na podlagi projektne dokumentacije 

1555 – Male čistilne naprave 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo subvencionirala individualne  male čistilne naprave na območjih, kjer priključitev na javno komunalno 

infrastrukturo ne bo mogoč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni vključen v NRP.. 

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

Vrednost subvencij temelji na oceni.  

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Vrednost: 1.000 € 

Opis podprograma 

Odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o ohranjanju narave. 

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

Preprečiti puščanje starih avtomobilov na nedovoljenih mestih. 

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

Zagotoviti sredstva za odvoz zapuščenih vozil na območju Občine Cerklje, če lastnik ni znan. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1590 - Odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile 
Vrednost: 1.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu zapuščenih vozil. 

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

Ocena temelji na sklenjeni pogodbi za odvoz zapuščenih avtomobilov in možnosti, da se pojavijo vozila, ki nimajo 

lastnika. 

 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Vrednost: 70.000 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom 

vodotokov. Namen podprograma je  načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in 

vzdrževanje zadrževalnikov. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1540 - Urejanje voda 
Vrednost: 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju in ureditvi vodnih strug in načrtovanju in urejanju voda na območju Trskovec 

-Velesovo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-15-0008. 

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

Ocena temelji na porabi sredstev preteklih obdobij. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 2.066.219 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje 

z zemljišči, komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 20.000 € 

Opis podprograma 

Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07). 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sprejeti občinski prostorski načrt. 

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

Zagotoviti sredstva za zunanje izvajalce priprave OPN. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1621 - Občinski prostorski načrt 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo občinskega prostorskega načrta občine, ki vključuje občinski podrobni prostorski 

načrt, program opremljanja, okoljska poročila, strokovne podlage in analize, revizije in pridobivanje mnenj, 

digitalne katastrske načrte, digitalne orto foto posnetke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena porabe temelji na sklenjenih pogodbah. Postopek in pridobitev občinskega prostorskega načrta predpisuje 

Zakon o prostorskem načrtovanju. 

. 

1603 – Komunalna dejavnost 

Opis glavnega programa 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Vrednost: 1.755.739 € 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 1.687.765 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje v delu, ki ni vključen v ceni vode, pridobivanju projektov, 

Investicijskemu vzdrževanju vodovodov, nadzoru pri gradnji in subvencioniranju cene vode. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah. 

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

Vsem občanom zagotoviti zdravo pitno vodo. 

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

Vzdrževanje sistema vodovoda in obnove v skladu z NRP. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1638 - Oskrba z vodo 
Vrednost: 572.965 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje v delu, ki ni vključen v ceni vode, pridobivanju projektov, izgradnji 

vodovodov, nadzoru pri gradnji in subvencioniranju cene vode. 
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Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije PGD in PZI po posameznih vodovodih 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V NRP so vključeni naslednji projekti ; 

OB012-09-0057 Obnova vodovoda Jagosce-Ravne,  

OB012-11-0009 Vodovod Grad obnova, 

OB012-14-0002 Vodovod Štefanja Gora, 

OB012-15-0011 Vodovod Cerklje Zahod, 

 

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

Projekti temeljijo na projektantskih ocenah. 

1640 - Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - sklop 1 
Vrednost: 244.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je zagotoviti dovolj kvalitetne pitne vode za področje Občine Cerklje, Komenda, Vodice, Šenčur in 

Kranj. Pomembno je, da bo na celotnem vplivnem območju zagotovljena kakovost bivanja, ustvarjeni pogoji za 

trajno obnavljanje prebivalstva in vzpostavljeni pogoji za trajnostni okoljski ter prostorski razvoj. V letu 2010 in 

2011 so se začeli pridobivati projekti vključno z gradbenim dovoljenjem za izvedbo          . Ker projekt v navedenih 

letih ni bil realiziran, se je  v letu 2016 pripravila obnova projekta z realizacijo projektne dokumentacije in 

načrtov, v letu 2017 se planira nadaljevanje naložbe za večjo zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-09-26. 

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

Ocena temelji na investicijskem programu. 

 

1642 – Vodovod Letališče Velesovo 
Vrednost: 780.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo zgradila primarno vodovodno omrežje od naselja Velesovo Praprotna Polica do letališča Jožeta Pučnika 

Ljubljana. Vodovod se bo v naselju Praprotna Polica navezoval na primarni vodovod, ki je predviden v projektu 

Krvavški vodovod. Predvideni vodovod bo potekal tudi čez območje, kjer je predvidena izvedba obvoznice na 

glavni cesti G2-104/1136 Kranj – sp. Brnik. 

Predvideni primarni vodovod bo dimenzije DN200 v skupni dolžini 2.105 m. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-16-0001. 

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

Izhodišče temelji na oceni projektanta in oceni investicijskega programa. 

 

1643 – Vodovod Zg. Brnik - Rondo 
Vrednost: 90.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izgradnja vodovoda na območju prestavitve ceste G2-104, krožišča na Zg. Brniku in s tem povezava z obnovljenim 

vodovodom Zg. Brnik z obstoječim vodom na območju Letališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-16-0002. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče temelji na podlagi ocene projektanta. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 41.562 € 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in  pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 

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

Občina je dolžna skrbeti za pokopališča in mrliške vežice. 

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

S proračunom se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje pokopališča in vežic ter opremo. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1632 - Pokopališče Trata 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za vzdrževanje pokopališča, čiščenje, voda, odvoz odpadkov. 

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

Ocena porabe temelji na preteklem obdobju. 

1633 - Mrliške vežice 
Vrednost: 32.902 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nujnemu vzdrževanju vežic v Cerkljah, Spodnjem Brniku,  Šenturški Gori in na Trati. V letu 

2017 se bo saniralo stopnišče in objekt na Trati. V 2017 so planirana sredstva namenjena za pridobitev PZI in ostalih 

načrtov za investicijsko vzdrževanje.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Oprema je vključena v NRP pod številko OB012-14-19 Mrliške vežice. 

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

Ocena porabe temelji na porabi iz preteklih let. 

  

1636 - Pokopališče Šenturška Gora 
Vrednost: 2.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za komunalne stroške in stroške vzdrževanja in čiščenja pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena porabe temelji na podlagi ocene projektanta. 
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16039004 - Praznično urejanje naselij 

Vrednost: 21.680 € 

Opis podprograma 

Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev in izobešanje zastav 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah. 

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

Zagotoviti urejenost površin, za kater mora skrbeti občina. 

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

Občina skrbi tudi za urejanje glavnih ulic in parkov s posaditvijo rož in grmovnic ter parka s fontano v središču 

Cerkelj. Nakup nove opreme in zamenjava stare za vzdrževanje parkov. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1631 - Urejanje naselij 
Vrednost: 9.580 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina skrbi tudi za urejanje glavnih ulic in parkov s posaditvijo rož in grmovnic ter parka s fontano v središču 

Cerkelj. Nakup nove opreme in zamenjava stare za vzdrževanje parkov. Sredstva vključujejo tudi čiščenje ulic in 

naselij ter celotnega območja občine z odvozom pobranih smeti na deponijo. 

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

Sredstva so namenjena za nakup rož, nakup opreme za vzdrževanje parkov in čiščenje zelenic. 

5000 - VAŠKE SKUPNOSTI 
Vrednost: 12.100 € 

1639 - Urejanje naselij 
Vrednost: 12.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vaške skupnosti, ki organizirajo različne aktivnosti v vaseh. Udeležijo se jih občani 

prostovoljno in za svoje delo ne dobijo plačila. 

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

Sredstva so namenjena za motivacijo ljudi pri skupnih akcijah. 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Vrednost: 4.732 € 

Opis podprograma 

Druge komunalne dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah. 

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

Vzdrževati domove, ki so jih zgradili občani s prostovoljnim delom. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti sredstva za elektriko, vodo, ogrevanje in tekoča popravila. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1634 - Vaški domovi 
Vrednost: 4.732 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po vaseh so bili zgrajeni vaški domovi za potrebe občanov. Ker ti objekti ne prinašajo dohodka, se za uporabo le teh 

zagotavljajo sredstva za ogrevanje, elektriko, zavarovanje in vodo. Za vaški dom na Šenturški Gori se krijejo stroški 

ogrevanja, za vaški dom v Češnjevku, Poženiku in Praprotni Polici pa stroški vode in elektrike. Zagotovi se tudi 

sredstva za zavarovanje objektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva se zagotovijo na podlagi ocene porabe v preteklem obdobju. 

 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 10.480 € 

Opis podprograma 

Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj. Stanovanjski sklad. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon. 

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

Zagotavljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj za občane, ki nimajo lastnih stanovanj. 

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

Kritje stroškov v zvezi s stanovanji ,s katerimi razpolaga občina. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1651 - Stanovanja v lasti občine 
Vrednost: 8.410 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stanovanja, ki so v lasti občine, ki jih  je občina dolžna vzdrževati skladno z pogodbami. Občina za stanovanja, ki 

jih oddaja, mesečno najemojemalcem zaračuna najemnino, skladno s pogodbo. Lastnik stanovanj je dolžan 

zagotavljati tudi sredstva za obnovo.  

Na občini se tudi formira stanovanjski sklad, ki ga določa stanovanjski zakon. Sredstva so minimalna, zato ne 

zadoščajo za sprotne obnove. 

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

Število stanovanj v lasti občine. 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 2.070 € 
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Opis podprograma 

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe kot so obratovalni stroški, 

zavarovanje in upravljanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon. 

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

Skrbeti za red in kritje skupnih stroškov v več stanovanjskih objektih. 

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

Sredstva se namenijo za plačilo upravljanja stanovanj. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1652 - Stanovanja v lasti občine - upravljanje in vzdrževanje 
Vrednost: 2.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V več stanovanjskih hišah je po zakonu določen upravljavec stanovanj. Stroške zanj zagotavlja lastnik stanovanj. 

Skupne stroške stavbe plačuje lastnik, ki se potem zaračunajo uporabnikom. Lastnik skrbi tudi za zavarovanje 

stanovanj. 

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

Za izhodišče so vzeti stroški iz preteklega obdobja. 

 

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

stavbna zemljišča) 

Vrednost: 280.000 € 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

 

 

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 30.000 € 

Opis podprograma 

Odškodnine, najemnine, zemljiško knjižne zadeve, geodetske zadeve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o temeljni geodetski izmeri, zakon o stavbnih zemljiščih. 

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

Zemljiško knjižno urediti zemljišča v lasti občine. 

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

Zagotoviti sredstva za kritje stroškov urejanja zemljišč. 
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4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1661 - Geodetske storitve 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odmere cest in ostalih zemljišč, načrti etažne lastnine. 

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

Zagotoviti sredstva za plačilo stroškov geodetskih izmer. 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 250.000 € 

Opis podprograma 

Nakup kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč 

Zakonske in druge pravne podlage 

Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva nepremično premoženje na podlagi: 

- Odloka o kategorizaciji občinskih cest  

- Dogovora o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo bivše Občine Kranj,  

- Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,  

- Ugotovitvenih odločb o izvzemu zemljišč iz javnega dobra,  

- Ugotovitvenih odločb o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro lokalnega pomena  

- Sklenjenih pogodb o prenosu nepremičnin. 

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

Zagotoviti zemljišča za gospodarsko infrastrukturo in objekte, ki jih potrebuje občina za svojo dejavnost. 

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

Nakup zemljišč, ki so v letnem programu pridobivanja nepremičnega premoženja. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1662 - Nakup zemljišč 
Vrednost: 250.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planiramo odkup zemljišč za širitev cest, za izgradnjo  gospodarske infrastrukture ter ostalih nepremičnin, ki so 

navedene v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt nakupa zemljišč je vključen v NRP pod številko OB012-15-0009. 

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

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vrednost: 43.900 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške 

dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstvenega varstva. 
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17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Vrednost: 1.500 € 

Opis podprograma 

Spremljanje zdravstvenega stanja, sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

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

Omogočiti občanom programe, ki jih pripravlja zavod za zdravstveno zavarovanje Kranj. 

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

Zagotoviti sredstva za izvedbo preventivnih programov in zdravstveno varstvo brezposelnih. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1761 - Dodatni programi v zdravstvu 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zdravstveni dom Kranj izvaja naslednje programe: šolo za starše, posvetovalnico za mlade in zobozdravstveno 

preventivo. Sredstva se zagotavljajo za otroke in mladino iz naše občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izhodišča temeljijo na finančnem planu zavoda. 

 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 28.000 € 

Opis podprograma 

Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, 

plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

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

Vsem občanom zagotoviti obvezno zdravstveno zavarovanje in nujno  zdravstveno pomoč. 

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

Nezaposlenim občanom zagotoviti obvezno zdravstveno zavarovanje. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1772 - Plačilo prispevka za zdravstveno varstvo 
Vrednost: 28.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane s stalnim prebivališčem 

v občini Cerklje na Gorenjskem, ki jim na podlagi področne zakonodaje pripada pravica do plačila prispevka. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.  

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

 

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

Ocena temelji na podatkih iz preteklega obdobja, in sicer na podlagi število izdanih upravnih odločb s strani Centra 

za socialno delo Kranj ter s strani Občine, za otroke do 18. leta starosti, po 24. točki prvega odstavka 15. člena 

Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.  

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 14.400 € 

Opis podprograma 

Plačilo obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventualne 

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 in  

Zakon o nalezljivih boleznih 

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

Izvajati program v skladu s predpisi. 

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

Zagotavljati sredstva za izvajanje aktivnosti mrliško ogledne službe  

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1771 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 14.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za mrliške oglede, prevoze, obdukcije pokojnih. 

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

Izhodišča temeljijo na oceni porabe sredstev iz preteklega obdobja. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Vrednost: 391.200 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, 

verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo in šport s sofinanciranjem kulturnih in športnih programov in 

projektov ter  z načrtovanjem, grajenjem in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture oz. javnih športnih objektov.  
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 29.000 € 

Opis podprograma 

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih 

spomenikov, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih. 

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

Spomeniki, ki zanje skrbi občina, so urejeni in ne propadajo. 

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

Zagotoviti sredstva za spomenike, predvidene za obnovo, v proračunu. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.565.469 € 

1821 – Kulturna dediščina 
Vrednost: 19.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kulturna dediščina so dobrine podedovane iz preteklosti, ki so odsev in izraz vrednot, znanj, tradicije in identitete 

lokalne skupnosti. Z namenom ohranjanja kulturne dediščine bodo predvidena sredstva namenjena za vzdrževanje 

spomenikov lokalnega pomena. 

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

Projekt je v NRP določen pod številko OB012-16-0007 

Obnova spomenikov v občini. 

 

1822 - Cerkve-kapelice-spomeniki 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost podpira ohranjanje in vzdrževanje  dediščine na lokalni ravni z javnim razpisom. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov v Občini Cerklje na 

Gorenjskem v letu 2017. Sredstva so namenjena tako za sofinanciranje obnove in vzdrževanja nepremične sakralne 

kulturne dediščine kot tudi premične kulturne dediščine v sakralnih objektih. Na razpis se lahko prijavijo 

nepridobitne organizacije in ustanove, ki so lastniki ali upravljavci sakralnih objektov na območju Občine Cerklje na 

Gorenjskem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Transfer sredstev je v NRP določen s številko projekta OB012-14-00021. 

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

Občina sofinancira obnavljanje  in vzdrževanje kulturne dediščine že več let, ker pa je objektov kulturne dediščine  

veliko se v ta namen vsako leto zagotovijo sredstva v proračunu. 
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18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

 

Vrednost: 58.770 € 

Opis podprograma 

Knjižničarstvo in založništvo obsega dejavnost knjižnic , nakup knjig za splošne knjižnice, izdajanje knjig, brošur, 

zbornikov, publikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03), 

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03), 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 29/03). 

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

Zagotoviti dostop do knjižničnega gradiva občanom. 

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

     Cilj občine je, da knjižnica deluje, za kar zagotavlja tudi sredstva v letnem planu. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1832 - Knjižnica Občine Cerklje 
Vrednost: 48.770 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje knjižnice v Cerkljah se namenjajo sredstva za stroške telefona, za plačo delavke, prispevke, materialne 

stroške, ki obsegajo nabavo knjig ter programske stroške in čiščenje prostorov. Programski stroški obsegajo 

strokovne priročnike in pripomočke za delo, folije, etikete, mape, škatle, vezavo, zaščitne nitke, tisk izkaznic in 

publikacij, obrazce, poštnino, izobraževanje, bančne storitve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Letni plan Mestne knjižnice Kranj. 

1835 - Knjige 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup knjižničnega gradiva za knjižnico v Cerkljah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Nakup knjig organizira Mestna knjižnica Kranj, ki je tudi strokovni vodja projekta. 

 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 41.000 € 

Opis podprograma 

Ljubiteljska kultura: Sofinanciranje dejavnostim in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 

sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih 

društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih. 

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

Vzpodbujati ljubiteljsko kulturno dejavnost, vključiti čim večje število mladih, sodelovanje društev z občino ob 

praznikih in jubilejih. 

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

Zagotoviti sredstva za delovanje dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva. Razdelitev sredstev društvom za 

razpisane programe v višini sprejeti v proračunu. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1830 - Jubileji cerkljanskih kulturnih ustvarjalcev 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Organiziranje proslav in priprava kulturnih prireditev ob jubilejih pomembnih cerkljanskih mož. 

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

1831 - Transferi društvom s področja kulture 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena ljubiteljski kulturni dejavnosti. Društvom bodo na voljo na podlagi javnega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Iz sredstev proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem se na podlagi kandidature na javni razpis sofinancirajo posamezni 

kulturni projekti, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo h kulturni zavesti oz. ohranjanju kulturne dediščine 

občine Cerklje na Gorenjskem in niso sofinancirani iz proračuna na drugi podlagi. Subjekti, ki se lahko prijavijo na 

javni razpis so kulturna društva, klubi in izvajalci, ki imajo sedež na območju občine Cerklje na Gorenjskem, so 

registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture in dejavno izvajajo programe ali projekte s področja 

kulture. Sredstva se razdeljujejo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/11 in 5/11). 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 38.245 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih 

zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup in gradnja kulturnih domov in večnamenskih kulturnih 

centrov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

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

Zagotoviti prostore za kulturno dejavnost v občini. 

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

Zagotavljati sredstva za kulturne objekte. 
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4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1833 - Kulturna dvorana 
Vrednost: 20.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjajo za tekoče vzdrževanje kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah. V primeru, da se 

dvorana ne rabi za potrebe občine, se po pravilniku lahko odda v najem drugim. Način uporabe in kritje stroškov 

določa Pravilnik o najemu oz. uporabi Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem - UV Občine 

Cerklje na Gor., št. 4/2007. 

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

Izhodišče temelji na oceni stroškov poslovanja v preteklem obdobju. 

1834 - Petrovčeva hiša 
Vrednost: 17.365 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za delovanje obratovanja objekta. Objekt je večnamenski. V njem je knjižnica, muzej in 

Zavod za Turizem.  Knjižnico upravlja za Občino Cerklje Mestna knjižnica Kranj. Ostale dejavnosti v Petrovčevi 

hiši bodo izvajali delavci občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt nabave opreme je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-10-0010. 

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

Izračuni so narejeni na podlagi ocen posameznih stroškov. 

1837 - Premuzarjeva hiša 
Vrednost: 80 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na parceli hiša ne stoji več, še vedno pa je priklop za vodo na parceli, zato dobimo mesečni račun za plačilo 

priključnine za vodo in električno energijo. 

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

Ocena temelji na prejetih računih. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

Vrednost: 2.500 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programov upokojenskih društev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih. 

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

Povezovanje ljudi, ki so upokojeni v društva. 

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

Sofinanciranje programov, ki jih pripravljajo društva za svoje člane. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 
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1841 - Društvo upokojencev Cerklje 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za delovanje društva. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega poziva. 

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

     Izhodišča temeljijo na predloženih programih društva. 

 

18059001 - Programi športa 

Vrednost: 221.685 € 

Opis podprograma 

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in 

športne delavce. Promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in 

šolah, financiranje športa v društvih, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, nakup in gradnja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Zakon o društvih. 

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

Vključevanje mladine in občanov v športna društva, ki gojijo kakovostni šport in rekreacijo. Izgradnja in 

vzdrževanje igrišč in športnih objektov. 

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

Skrbeti za financiranje dejavnosti društev in vzdrževanje športnih objektov. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1851 - Transferi društvom s področja športa 
Vrednost: 140.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za delovanje društev oz. za izvajanje njihovih športnih dejavnosti in bodo razdeljena na 

podlagi javnega razpisa. 

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

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem skupaj z Merili za vrednotenje 

športnih programov - UV Občine Cerklje na Gor., št. 2/2011 (Pravilnik in Merila) 

 

1852 - Športna dvorana 
Vrednost: 49.499 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje športne dvorane. V tekoče stroške so vključeni tudi stroški kulturne 

dvorane (voda, elektrika, telefon, komunalne storitve, stroški ogrevanja). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-11-0013 Športna dvorana. 

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

Ocena stroškov temelji na porabi sredstev preteklega obdobja. 

1854 - Nogometni center Velesovo 
Vrednost: 32.186 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo v vrednosti, ki omogoča nemoteno delovanje nogometnega centra ter za investicije 

namenjene za posodobitev športne infrastrukture oz. nakup opreme športnega objekta. 

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

Projekt investicije je vključen v NRP pod številko OB012-16-0008 

Ocena temelji na porabi sredstev iz preteklih obdobij. 

 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Vrednost: 1.334.278 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vse oblike pomoči šolajočim. 

Področje obsega tudi srednješolsko in visokošolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih, ki ni v pristojnosti 

občine. 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 959.228 € 

Opis podprograma 

Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v 

vrtcu), nakup gradnja in vzdrževanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 

ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – 

ZUPJS) 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 

77/05, 120/05 in 93/15). 

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

Občina si je zadala, da poskrbi za varstvo vseh otrok, ki bi želeli obiskovati vrtec. 

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

Zagotoviti za vse vključene otroke v vrtec sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, 

zagotoviti prostor v vrtcu za vse otroke, ki varstvo potrebujejo. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1921 - Razlika med ceno programov in plačili staršev 
Vrednost: 913.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina krije razliko med ekonomsko ceno programa in plačili staršev. Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec 

pripada staršem, skladno z zakonskimi in podzakonskimi akti ter odločbo pristojnega centra za socialno delo.  

Sredstva se bodo zagotovila tudi za sofinanciranje predšolske vzgoje v primeru uveljavljanja rezervacije (začasni 

izpis) za otroka, skladno z določili 30. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Cerklje na 

Gorenjskem, št. 6/2015). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Zakonske in druge pravne podlage  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3572
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5333
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5536
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3692
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Zakon o vrtcih,  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,  

Zakon o uravnoteženju javnih financ,  

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,  

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

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. 

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

Ocena sredstev temelji na porabi sredstev iz preteklih let. Ocenjuje se, da bodo stroški rezervacij znašali 30.000,00 € 

letno. 

1922 - Vrtec Murenčki 
Vrednost: 46.228 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za financiranje logopeda in nevrofizioterapevta, ter dodatna sredstva za programe, ki niso 

sestavni del ekonomske cene.  

Sredstva so namenjena za izgradnjo nadstreška pri vhodu v kuhinjo, za novo večje dvigalo (osebno dvigalo za 

morebitne potrebe invalidnih otrok), brušenje parketa in zamenjava dotrajanih vrat. 

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

Ocena porabe temelji na finančnem planu zavoda. Ocenjuje se, da bodo stroški rezervacije znašali 30.000 € letno 

 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 174.500 € 

Opis podprograma 

Zagotavljati materialne stroške za prostore in opremo, druge materialne stroške, zavarovanje, dodatne dejavnosti, 

varstvo vozačev, tekmovanja učencev, nakup, gradnja, vzdrževanje šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakon o snovni šoli. 

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

Zagotoviti in vzdrževati prostore za varno bivanje otrok v šoli, financirati dodatne dejavnosti. 

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

Finančni plan šole. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1931 - Materialni stroški v OŠ 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planira se obnova elektro instalacij za nekatere učilnice v strem delu šole, v nekaterih učilnicah in pisarni tajništva 

obnova parketa, v učilnici 102 in 103, obnova elektro in vodovodnih inštalacij, v mansardi na hodniku zamenjava 

prezračevalnega sistema, in zamenjava neonskih luči z LED lučmi. 

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

Plan temelji na finančnem planu šole. 
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1932 - Transferi za materialne stroške OŠ 
Vrednost: 101.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za  

1. plače kuharic (občina financira 25 % zaposlenih v kuhinji ali 1,12 delavke) 

2. stroške elektrike,  

3. kurilno olje, dimnikarske storitve,  

4. voda, odvoza odpadkov,  

5. čistila, tekoča popravila, pogodbeno vzdrževanje, stroški kuhinje, varovanje šolskih stavb, vzdrževanje kombija, 

delovne obleke, popravila gasilskih aparatov, higieno otrok in ostali potrebni material za tekoče vzdrževanje 

delovanja šole v znesku 25,00 evrov na mesec na oddelek, v šolskem letu 2016/2017 se planira enako število 

oddelkov kot predhodno leto 

6. vzdrževanje šolskih prostorov. 

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

Izračuni temeljijo na finančnem načrtu šole. 

1933 - Transferi za materialne stroške OŠ HP Kranj 
Vrednost: 13.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za kritje stroškov delovanja šole v sorazmernem deležu po številu otrok iz posamezne občine. 

V letu 2017 se del sredstev nameni tudi za mobilno službo, ki bi dislocirano izvajala terapije na lokacijah Osnovne 

šole Helene Puhar. 

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

Sredstva se planirajo na podlagi finančnega načrta Osnovne šole HP Kranj. 

 

1934 - Dodatne dejavnosti v OŠ 
Vrednost: 8.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Programi dodatnih dejavnosti se izvajajo v sodelovanju šole z občino. Sredstva se namenijo za:  

stroške plavanja otrok,  letovanje otrok, raziskovalne krožke in ostale dejavnosti, ki jih organizira šola izven rednega 

pouka, za nagrade najboljšim učencem.                  

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

Izhodišča za oceno programov temeljijo na finančnem planu šole in oceni porabe sredstev za programe iz preteklega 

obdobja. 

 

1936 – Obnova komunalne infrastrukture 
Vrednost: 21.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planira se ureditev prometnih površin na območju podružnične OŠ Zalog in razširitev dostopa ( krožni promet) za 

, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje potrebe podružnične šole. Izhodišča

preko NRP 

Izhodišče  temelji na podlagi ocene projektanta. 

 

 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 200.550 € 
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Opis podprograma 

Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj, subvencioniranje šole v naravi, 

subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

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

Zagotavljati prevoze vsem otrokom v osnovno šolo. 

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

Zagotoviti dovolj sredstev za plačilo prevozov. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

1961 - Regresiranje prevozov učencev 
Vrednost: 200.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov prevozov vseh učencev v osnovno šolo Cerklje brez prispevka staršev. 

Plačilo prevoza se plača tudi za otroke, ki obiskujejo osnovno šolo iz zdravstvenih razlogov izven občine Cerklje. 

Prevoze otrok v osnovno šolo Cerklje in podružnično šolo organizira občina, za prevoze otrok, ki niso sposobni 

vožnje z rednimi avtobusnimi prevozi, pa poskrbijo starši sami, občina jim stroške samo povrne. 

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

Izhodišča za porabo sredstev temeljijo na sklenjenih pogodbah. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Vrednost: 234.170 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu 

naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in 

zasvojenih oseb. 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Vrednost: 21.318 € 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 21.318 € 

Opis podprograma 

Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa gradnje in vzdrževanja materinskih domov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 

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

Zagotavljati sredstva za vse starše ob rojstvu otroka in društvom, ki organizirajo "Varne hiše na Gorenjskem". 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izplačati sredstva vsem staršem , ki so vložili vloge. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

2021 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Vrednost: 18.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vsakega novorojenega otroka sem, v skladu s sprejetim Odlokom o družinskih prejemkih, nameni enkratna 

denarna pomoč v višini 230,00 €. 

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

Izračun temelji na oceni števila rojstev. Sredstva se odobrijo s sklepom, na podlagi Odloka o družinskih prejemkih v 

Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/2006, 3/2009, 1/2014 in 

5/2014). 

2045 - Varna hiša Gorenjske 
Vrednost: 2.918 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva oseb, ki so žrtev nasilja in ga izvaja 

Varna hiša Gorenjske, ki je začela s svojim delovanjem v mesecu aprilu 2003. Varna hiša Gorenjske je organizirana 

kot društvo za pomoč ženskam in otrokom, in sicer  na dveh lokacijah. Društvo so ustanovile gorenjske občine (18 

občin), ki ga financirajo v skladu s pogodbo. Na občino Cerklje odpade 3,34 % delež. Sredstva se namenjajo za 

izvajanje aktivnosti varne hiše ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh 

aktivnosti. 

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

Izračuni temeljijo na finančnih planih, ki jih pripravlja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna 

hiša Gorenjske. 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 50.712 € 

Opis podprograma 

Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega 

pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 

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

Zagotavljati sredstva za vse občane, ki pomoč potrebujejo in so do nje upravičeni. 

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

Ocena porabe sredstev temelji na porabi iz preteklega obdobja. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

2046 - Financiranje družinskega pomočnika 
Vrednost: 50.712 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Družinski pomočnik je oseba, ki ima pravico do nadomestila plače, če neguje invalidno osebo. Družinskega 

pomočnika opredeli Center za socialno delo z odločbo. Občina je po zakonu dolžna obračunati in izplačati 

nadomestila upravičencem. 

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

Izračun je narejen na podlagi števila upravičencev. Planiramo 5 oseb. 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 134.000 € 

Opis podprograma 

Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na 

domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč 

na domu, preživninsko varstvo kmetov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 

51/08, 5/09 in 6/12) 

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 

110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15 

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

Sofinanciranje bivanja oseb v domovih, ki so do sofinanciranja upravičeni. 

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

Zagotoviti sredstva za vse programe, ki so v pomoč občanom in so do njih upravičeni. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

2042 - Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 
Vrednost: 103.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za osebe, ki nimajo lastnih dohodkov, se iz sredstev proračuna zagotavljajo sredstva za oskrbo v domovih. 

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

Višina sredstev temelji dejanski porabi in številu oskrbovancev. 

2047 - Pomoč družini na domu 
Vrednost: 31.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav (socialna preventiva), obsegajo 

aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, družini in skupinam prebivalstva, med katere sodi tudi izvajanje 

pomoč družini na domu, kot socialno varstvena storitev, namenjena odpravljanju socialnih stisk in težav. »Pomoč 

družini na domu« je javna služba na področju socialnega varstva, ki jo določa 42. člen Zakona o socialnem varstvu  

(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 

57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1); v nadaljevanju besedila: ZSV), mrežo navedene javne službe pa zagotavljajo občine 

na podlagi 43. člena citiranega zakona, sofinanciranje storitve pa v obsegu, kot to določa 99. člen ZSV. Sredstva za 

sofinanciranje pravice socialnovarstvene storitve pomoči na domu se zagotavljajo iz proračuna občine, na območju 

katere ima upravičenec storitev in pomoči prijavljeno stalno prebivališče. Pomoč družin na domu obsega socialno 

oskrbo upravičenca v primerih invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko le ta lahko nadomesti institucionalno 

varstvo. Upravičenci do socialne oskrbe pa so osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, 

niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno 

in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3814
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2137
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0243
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4596
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1762
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invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in 

nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo 

priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe 

nesposobne za samostojno življenje in hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo 

v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces 

in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo strokovni delavec, strokovni sodelavec, neposredni 

izvajalec oskrbe, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani.  

 

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

Višina predvidenih sredstev temelji na podlagi porabljenih sredstev preteklega leta, skladno s ceno storitve, ki je 

določena v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 

41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), Pravilnikom o metodologiji za 

oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in Pravilnikom 

o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15).  

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 8.820 € 

Opis podprograma 

Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja, sofinanciranje zavetišč za 

brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2) , Uredba o merilih za določanje oprostitev pri  plačilih 

socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02, 114/06). Stanovanjski zakon. 

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

Zagotavljati sredstva za pomoč pomoči potrebnim. 

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

Zagotovljena sredstva v proračunu so namenjena le za nujne primere, ki niso upravičeni do drugih pomoči. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

2041 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za občane, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje. Odobrijo se na predlog OZRK Kranj, če 

je nujno potrebno. 

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

Pomoč se posameznikom izplača preko rdečega križa kot enkratna denarna pomoč. 

2049 - Subvencioniranje najemnin 
Vrednost: 3.820 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za subvencioniranje stanovanjskih najemnin za socialno ogrožene osebe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva ostajajo na ravni iz preteklega obdobja. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3814
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2137
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0243
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 19.320 € 

Opis podprograma 

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ 

Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, 

diabetikov ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o rdečem križu. 

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

Podpora nevladnim organizacijam, ki vključujejo občane iz naše občine. 

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

Zagotoviti sredstva za delovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na območju naše občine. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

2044 – Sofinanciranje programov za mlade in projektov povezanih z mladimi 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih (mladinskih 

centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem (UVOC, št. 1/2016) se bo sofinanciralo programe za mlade in projekte, 

povezane z delom mladih, ki se izvajajo v okviru mladinskih centrov na podlagi javnega razpisa. S sofinanciranjem 

se bo podpiralo mladinsko delo in vzpodbujal razvoj mladinske politike, s podporo kvalitetnim mladinskim 

programom, projektom in programom za mlade, ki bodo mladim omogočali pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, 

prispevali k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih. 

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

Višina sredstev se zagotovijo za sofinanciranje izvajanja programov za mlade in projekte, povezane z delom mladih, 

ki se izvajajo v okviru mladinskih centrov na podlagi javnega razpisa v enakem obsegu kot preteklo leto. 

 

2048 - Območno združenje rdeči križ Kranj 
Vrednost: 4.320 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Organizacija deluje kot društvo in vključuje krajevne organizacije tudi iz naše občine. V Cerkljah delujejo tri 

krajevne organizacije: Cerklje, Zalog in Velesovo, ki niso pravne osebe, nimajo lastnih računov, vsa sredstva se 

vodijo preko območnega združenja, ki dobro sodeluje z vsemi. Sredstva se porabljajo v dogovoru s predstavniki 

krajevnih organizacij, največ za krvodajalske akcije, preventivne meritve in predavanja, obdaritev starostnikov. S 

sredstvi se pokrivajo tudi skupni programi Osnovne organizacije rdečega križa Kranj. 

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

Izračun temelji na programu krajevnih organizacij rdečega križa v naši občini. Organizacija deluje na podlagi Zakon 

o rdečem križu Slovenije (uradni list RS, št. 7/1993, 79/2010) 

2050 - Nevladne organizacije, društva 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na Gorenjskem deluje veliko društev, ki vključujejo in povezujejo ljudi z različnimi boleznimi. društva so 

organizirana krajevno, tako da pokrivajo več občin hkrati. V ta društva so vključeni mnogi občani iz naše občine. 

Zato občina namenja minimalna sredstva za delovanje teh društev. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na finančnih planih društev, ki so hkrati tudi prošnje za pomoč tem društvom. 

 

2052 – Projekt  »Večgeneracijski center Gorenjske« 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti je dne 9.2.2016 objavilo Javni razpis za 

sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje 

tveganja revščine« in 9.1. prednostne naložbe »Aktivno vključevanje«, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 

dejavnega sodelovanja ter izboljšanju zaposljivosti, specifičnega cilja 9.1.3 »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma 

socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju« Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 

v obdobju 2014-2020. Predmet sofinanciranja bodo projekti večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali različni 

preventivne in dostopne programe, namenjene družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim 

ranljivim skupinam s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem 

povezovanju. S sofinanciranjem se naj bi vzpostavila mreža predvidoma petnajstih (15) Večgeneracijskih centrov po 

Sloveniji, in sicer pet (5) v zahodni kohezijski regiji in predvidoma deset (10) v vzhodni kohezijski regiji, med njimi 

tudi eden (1) na območju Gorenjske. Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva je od 2017 do 2021. 

Občina je, tako kot deset drugih občin na območju Gorenjske, pristopila kot podporni partner v projektu za 

sofinanciranju izvajanje programov »Večgeneracijskega centra Gorenjske« (v nadaljevanju besedila: VGC 

Gorenjska) v višini 2.000,00 EUR na leto za obdobje trajanja projekta. Nosilec prijave projekta je Ljudska univerza 

Kranj, ki bo za območju Gorenjske, v okviru projekta, pripravila različne izobraževalne, socialne in druge 

preventivne programe, za izvajanje pa vključila različne deležnike s področja posameznih lokalnih skupnosti. Glavni 

cilj VGC Gorenjske je nuditi različnim starostnim skupinam takšne programe, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti 

življenja ter preprečevali zdrs v socialno izključenost in revščino. V okviru projekta VGC Gorenjska se v lokalni 

skupnosti načrtujejo izvajanje aktivnosti enkrat tedensko po 2-4 ure, kot so nudenje pomoči pri socialni participaciji 

(učna pomoč, pomoč otrokom in mladostnikom…), IKT delavnice, organizirano neformalno druženje, delavnice za 

prenos znanj, vrednot in kulturne dediščine, organizirano neformalno druženje starejših z mlajšimi, predavanja, 

ustvarjalne delavnice, jezikovni tečaji in »umske« vadbe za starejše, družabne prireditve, delavnice za trajnostni 

razvoj za otroke in mlade, večkulturne ustvarjalne delavnice, delavnice za razvoj temeljnih kompetenc, itd. 

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

Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost 

in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1. prednostne naložbe »Aktivno vključevanje«, vključno s spodbujanjem 

enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanju zaposljivosti, specifičnega cilja 9.1.3 »Preprečevanje zdrsa 

v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju« Operativnega programa za 

izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter pristop občine kot partnerja v projektu. 
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C - Račun financiranja  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 2.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Servisiranje javnega dolga vključuje 

sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo 

stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

Vrednost: 2.000 € 

Opis podprograma 

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo 

dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na 

domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

2211 - Dolgoročno prejeta posojila 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačili obresti od dolgoročnih kreditov. 

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

Ocena obresti je približna.  

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Vrednost: 161.839 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok 

sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge 

nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev 

sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon za odpravo posledic naravnih nesreč. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsako leto zagotavljati sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč iz proračuna in formirati rezervni sklad iz 

sredstev, ki se ne porabijo v tekočem letu. 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 161.839 € 

Opis podprograma 

Tekoča proračunska rezerva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

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

Izpolnitev programov, ki jih določa sprejet proračun in NRP. 

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

Zagotoviti sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 

nalog. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 9.765.715 € 

2331 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 161.839 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 

zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem 

obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 

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

Sredstva se s sklepom župana prerazporedijo na postavke, ki ne zadoščajo za realizacijo programov. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  

75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 

Vrednost: 257.703 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

751 – Prodaja kapitalskih deležev 

Vrednost: 257.703 € 

Opis glavnega programa 

V letu 2017 bo občina pridobila sredstva od prodaje kapitalskega deleža v finančni inštituciji Gorenjska banka in del 

sredstva ki jih  je občina vložila v SVZ Taber. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

441 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

Vrednost: 1.250.000 € 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 1.250.000 € 

1451 - RTC Krvavec 
Vrednost: 1.250.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina planira povečanje kapitalskega deleža v privatna podjetja (RTC Krvavec). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost:1.400.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 1.400.000 € 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

Vrednost: 1.400.000 € 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 1.400.000 € 

2211 - Dolgoročno prejeta posojila 
Vrednost: 1.400.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se bo v letu 2017 najela kratkoročni kredit pri eni izmed poslovnih bank. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

NAČ RT RA ZVO J NIH  PRO G RAMO V  
 

Načrt razvojnih programov je tretji del proračuna. Vključuje investicijske projekte občine. 

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

OB012-14-0003 - Oprema poslovna stavba občine 

Namen in cilj 

Nakup pisarniške, računalniške in licenčne opreme za občinsko upravo in izdelava spletne strani občine.  

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena zamenjavi in posodobitvi opreme. 

OB012-15-0002 - Vozilo 

Namen in cilj 

V Letu 2017 se planira nakup osebnega vozila za potrebe občinske uprave. 

Stanje projekta 

Pogodba je v pripravi. 

OB012-16-0005 – Spletna stran občine 

Namen in cilj 

    V letu 2017 bomo posodobili spletno stran z modulom za vodenje občinskih predpisov in gostovanje spletne strani. 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena posodobitvi in izboljšavi. 

 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB012-14-0014 - Nakup reševalne opreme za CZ 

Namen in cilj 

Nakup reševalne opreme za zaščito in reševanje. 

Stanje projekta 

Obstoječa oprema je iztrošena, zato je potrebna zamenjava. 
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB012-14-0004 - Gasilska oprema 

Namen in cilj 

Zagotoviti nakup potrebne zaščitne in gasilsko reševalne opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Nakup gasilskega vozila GV-1 za prevoz oseb in opreme za 

gasilsko društvo Zalog. Projekt je delno financiran iz požarne takse. 

Stanje projekta 

Namen projekta je poskrbeti za varnost ljudi in premoženja. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB012-12-0009 - Občinske ceste 

Namen in cilj 

V pripravi je izvedba rekonstrukcije: Cesta Viševca - Vrhovlje, Izgradnja odseka ceste v dolžini 700 m od križišča 

pri cerkvi v Dvorjah do odcepa za Šenturško goro in preplastitev ceste Stiška vas Škerjančevo ter Lahovče. 

Stanje projekta 

Projekt je fazi rekonstrukcije, prednostno se uredijo ceste, kjer je potrebno zgraditi kanalizacijo in vodo. 

OB012-14-0011 - Varovalne ograje 

Namen in cilj 

Postavitev varovalnih ograj za varnost pešcev in motornih vozil. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB012-14-0012 - Pločnik Dvorje 

Namen in cilj 

Povečati varnost pešcev v prometu. Izgradnja pločnika in ureditev odvodnjavanja v smeri Ulica Frana Barleta - 

Dvorje. 

Stanje projekta 

V pripravi 

OB012-15-0003 - Pločnik Zalog sever - jug 

Namen in cilj 

Priprava projekta za izgradnjo pločnika v Zalogu (sever-jug, glavna cesta do cerkve), izboljšanje prometne varnosti. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB012-15-0004 - Pločnik Zalog - Trata 

Namen in cilj 

Priprava projektov za izgradnja pločnika v Zalogu od cerkve v smeri vasi Cerkljanska Dobrava (Zalog - Trata). 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

OB012-15-0005 - Pločnik Češnjevek 

Namen in cilj 

Priprava projektov za izgradnjo pločnika ob glavni cesti v Češnjevku 
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Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

 

OB012-15-0006 - Pločnik Velesovo v zgornjem delu vasi 

Namen in cilj 

Priprava projektov za izgradnjo pločnika in ureditev struge v Zgornjem delu vasi (od Guzija do Tramučna). 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB012-15-0007 - Pločnik Pšenična Polica - Šmartno 

Namen in cilj 

Priprava projektov za izgradnjo pločnika v Pšenični Polici. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB012-14-0013 - Nadzor parkiranja - modra cona 

Namen in cilj 

Nadzor časovnega parkiranja - modra cona Cerklje, nakup aparata za plačilo parkirnine. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB012-13-0002 - Javna razsvetljava v vasi Zalog 

Namen in cilj 

Zgraditi javno razsvetljavo v vasi Zalog v letu 2017. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

OB012-13-0003 - Javna razsvetljava v vasi Cerklje ulice 

Namen in cilj 

Zgraditi javno razsvetljavo v ulici Josipa Lapajna in Andreja Vavkna 

Zgraditi javno razsvetljavo v vasi Cerklje ulice 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

 

OB012-14-0025 - Javna razsvetljava Grad 

Namen in cilj 

Obnova obstoječe javne razsvetljave. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 
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OB012-15-0014 - Javna razsvetljava Pšenična Polica 

Namen in cilj 

Zgraditi javno razsvetljavo v vasi Pšenična Polica 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB012-09-0062 - Prestavitev glavne ceste G2-104/1136 let. Brnik-SB 

Namen in cilj 

Prestavitev glavne ceste G2-104/1136 Kranj - Spodnji Brnik od km 4+900 do km 7+250. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprav, pridobiva se projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, pridobivajo se 

zemljišča, v naslednji fazi so predvidena gradbena dela prestavitve glavne ceste, izgradnja kolesarske steze, javna 

razsvetljava, prestavitev in zaščita komunalnih vodov ter nadzor nad izvedbo. Projekt vodi Republika Slovenija 

ministrstvo za promet, sodelujta kot soinvestitorja Aerodrom Ljubljana in Občina Cerklje. 

OB012-16-0003 – Rondo Cerklje 

Namen in cilj 

V letu 2017 se planira investicija izgraditve krožnega križišča v vasi Cerklje. Preureditev križišča je potrebna zaradi 

prometnih in varnostnih razlogov. Prometne obremenitve na lokalnih cestah so se v zadnjih letih povečale zaradi 

aktivnih dejavnosti v prostoru (gasilski dom, SVZ Taber, zbirni center za odpadke) in povečanje prometnih tokov iz 

smeri Zalog. S povečanjem razvoja turizma na smučišču Krvavec je v času zimske in poletne sezone povečan 

promet v smeri oziroma proti spodnji postaji žičnice Krvavec. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi projektiranja. 

OB012-16-0006 – Premuzarjeva hiša – večnamenski objekt 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za izdelavo projekta in začetek gradnje večnamenskega objekta na lokaciji nekdanje 

Premuzarjeve hiše.  

     Stanje projekta 

Projekt je v fazi projektiranja. 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB012-13-0006 - Zbirni center Cerklje za ločeno zbiranje odpadkov 

Namen in cilj 

Nakup  zabojnika. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB012-14-0015 - Ekološki otoki 

Namen in cilj 

Postavitev ekološkega otoka. 
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Stanje projekta 

V pripravi. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB012-09-0010 - Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale - K. 

Namen in cilj 

Priklopiti sistem odpadnih vod - kanalizacijo na centralno čistilno napravo Domžale - Kamnik. Projekt obsega 

nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega 

reaktorja SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč. Z nadgradnjo biološke stopnje linije 

vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja 

reke Kamniške Bistrice, ki bo tako lahko uvrščena v boljše ekološko stanje. Zagotovljeno bo varno obratovanje v 

okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja. Predmet projekta je tudi 

izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč. To bo namreč povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo 

učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na CČN, povečalo količine 

grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak. Občani bodo po izvedbi investicije živeli v 

čistejšem okolju, ki prispeva k večji kakovosti življenja. 

Stanje projekta 

V Občini Cerklje na Gorenjskem so se že pričeli izvajati prvi priklopi na kanalizacijsko omrežje, ki je povezano s 

centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik, kjer se izvaja čiščenje odpadne vode. Izvedba priklopov se v letu 

2017 nadaljuje. Predviden je priklop 11.845 enot, od tega 5.000 enot za letališče Brnik. Projekt nadgradnje CČN 

Domžale-Kamnik vodi Občina Kamnik. Nadgradnja CČN se je zaključila v letu 2016, sledi poskusno obratovanje. 

Nadgradnja CČN Domžale Kamnik ima okoljevarstveni pomen, katerega cilj je: reševati problematiko čiščenja 

odpadne vode v regiji (območje 149.000 PE) za 30-letno obdobje, zagotavljati varno obratovanje v okviru zakonskih 

omejitev in standardov, zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okolja. Cilj investicije je zagotavljati okoljske 

standarde, ki bodo veljali v življenjskem obdobju, za katerega se izvaja investicija. Investicija se vrši za nadgradnjo 

biološke stopnje linije vode biološkega dela naprave ter vstopnega objekta in sprejem gošč. 

OB012-09-0014 - Kanalizacija Zg. Brnik - Cerklje - Dvorje - Grad - Lahovče 

Namen in cilj 

Odvajanje odpadnih voda in varovanje okolja. Izgradnja manjkajočih sekundarnih vodov v naseljih, kjer je že 

zgrajena primarna kanalizacija (novo zgrajeni objekti, vključeni so tudi kanali Lahovče), kjer manjkajo posamezni 

sekundarni kanali. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi zaključka. 

OB012-09-0016 - Izgradnja fekalna kanalizacija Pšata - Zalog 

Namen in cilj 

Odvajanje odpadnih vod in varovanje okolja. Primarna fekalna kanalizacija je zgrajena v naseljih Pšata, Poženik, 

Šmartno in v Glinjah. V fazi priprave je izdelava projektov za manjkajoče sekundarne kanale v naseljih Pšata, 

Poženik in Šmartno. 

Stanje projekta 

Izgradnja fekalne kanalizacije na trasi Pšata - Zalog se je pričela že v letu 2009. Projekt je bil delno financiran iz 

sredstev Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V vasi Pšata je izgradnja zaključena v letu 

2009, v vasi Poženik in Šmartno pa v letu 2010, v vasi Glinje do naselja Zalog (primarni kanal) je bil zaključek v 

letu 2011. V letu 2016 je bila zaključena izgradnja sekundarnih vodov v naselju Glinje. 

 

OB012-09-0035 - Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline 

Namen in cilj 

Odvajanje odpadnih vod in varovanje okolja za območje Krvavca oziroma vasi pod Krvavcem. Obsega vasi Ravne, 

Apno, Šenturška Gora, Stiška vas, Ambrož, Krvavec. 
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Stanje projekta 

V letu 2009 je bil izdelan idejni projekt kanalizacije odpadnih vod Krvavca. Projekti so v fazi priprave. 

OB012-14-0001 - Kanalizacija Štefanja Gora 

Namen in cilj 

Izdelava načrtov za gradbeno dovoljenje za fekalno kanalizacijo za odpadne vode v vasi Štefanja Gora. 

Stanje projekta 

V pripravi je idejni projekt. 

OB012-14-0009 - Kanalizacija Grad 

Namen in cilj 

Zgraditi kanalizacijsko omrežje za odvodnjavanje odpadnih vod v fekalno kanalizacijo v vasi Grad. Dolžina voda je 

cca 3 km. Projekt bo razdeljen v tri faze in sicer vzhodni del, zahodni del in osrednji del, ki vključuje državno cesto. 

Z izgradnjo kanalizacije se bo gradila tudi ostala infrastruktura, vodovodi, javna razsvetljava in ostalo. 

Stanje projekta  

Projekt je v fazi izvedbe.. 

OB012-14-0010 - Kanalizacija Cerkljanska Dobrava 

Namen in cilj 

Odvajanje odpadnih vod in varovanje okolja za naselje Cerkljanska Dobrava. Izgradnja bo potekala skupaj z 

izgradnjo vodovodnega sistema. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izdelave projektne dokumentacije. 

OB012-14-0016 - Kanalizacija Pšenična Polica 

Namen in cilj 

Vgradnja kanalov za kanalizacijo odpadnih vod skupaj z obnovo cestišča. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

OB012-15-0010 - Kanalizacija Zalog 

Namen in cilj 

Izgradnja kanalizacije v naselju Zalog ob glavni cesti oziroma preostalemu delu naselja.. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. 

OB012-16-0004 – Čistilna naprava Češnjevek 

Namen in cilj 

Izdelava projektne dokumentacije povezave Čistilne naprave Češnjevek z sekundarnim kanalizacijskim vodom v 

naselju Dvorje 

Stanje projekta  

Projekt je v fazi izdelave projektne dokumentacije. 
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15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

OB012-15-0008 - Vodotoki 

Namen in cilj 

Poskrbeti za pretočnost strug, da ob večjem deževju nebi nastale poplave in materialna škoda, in da bi bila 

ogroženost prebivalcev ob poplavah čim nižja. 

Stanje projekta 

Vsako leto se posebej ugotavlja pretočnost strug in stanje mostov, zato se investicijsko vzdržuje najbolj potrebne 

objekte. 

 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB012-09-0026 - Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save sklop1 

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotoviti dovolj kvalitetne pitne vode za področje Občine Cerklje, Komenda, Vodice, Šenčur in 

Kranj. Pomembno je, da bo na celotnem vplivnem območju zagotovljena kakovost bivanja, ustvarjeni pogoji za 

trajno obnavljanje prebivalstva in vzpostavljeni pogoji za trajnostni okoljski ter prostorski razvoj. V sklop projekta 

se vključi tudi izgradnja vodovoda na relaciji Velesovo - Praprotna Polica - Poslovni kompleks letališča Brnik: 

Predmet tega projekta je zagotoviti sredstva za izgradnjo komunalne opreme, ki jo gradi Občina Cerklje na 

Gorenjskem izven območja poslovnega kompleksa letališča Brnik in sicer za izgradnjo vodovodnega sistema od 

območja opremljanja poslovnega kompleksa letališča Brnik do lokacije Krvavškega vodovoda pri naselju Velesovo 

(projekt za vodovod od cone L8 v smeri Praprotne Police v dolžini 1300 m, nadalje do Velesovega-nogometno 

igrišče v dolžini 1800 m). 

Stanje projekta 

Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje..Investicija vključuje izgradnjo novega magistralnega vodovodnega 

omrežja v skupni dolžini 31.3 km, rekonstrukcijo zajetja v Lukenjskem grabnu, izgradnjo raztežilnika in objekta za 

pripravo vode, rekonstrukcijo vodohrama Grad ter izgradnjo novega vodohrama Taber. Z izvedbo investicije bo 

omogočena tudi večja kapaciteta hranjenja vode, ki bo po izvedbi investicije znašala cca. 3.900 m3, kar je približno 

2.000 m3 več od obstoječih kapacitet. Izgradnja novega vodovodnega omrežja bo zagotavljala tudi dovod ustreznih 

količin vode do območja letališča. Trasa Velesovo - Praprotna Polica - Letališče Brnik je v fazi priprave 

pridobivanja projektov. Z izgradnjo trase bi bila zagotovljena dodatna količina vode iz javnega vodovodnega 

omrežja za kompleks letališča. 

Sredstva so namenjena za izbor izvajalca gradnje, za novelacijo in dopolnitev investicijske dokumentacije, pripravo 

in svetovanje javnega naročila, za novelacijo projektne dokumentacije, za stroške oddaje vloge na pristojna 

ministrstva in za pričetek izvedbe del. 

OB012-09-0057 - Obnova vodovoda Jagosce - Ravne 

Namen in cilj 

Obnova vodovodnega omrežja in zmanjšanje izgub vode zaradi izredno dotrajanih vodovodnih cevi in s tem 

posledično zmanjšanje okvar na vodovodnem sistemu. Obnovi se vodovodno omrežje in hidrantni sistem od Jagosc 

do Raven po posameznih odsekih. 

Stanje projekta 

Izgradnja vodovodnega omrežja po fazah, v letu 2010 je bil izdelan projekt za naselje Apno. Projekti za vasi Ravne, 

Šenturška Gora in Jagosce so v fazi priprave. 

OB012-10-0016 - Novogradnja vodovoda Cerkljanska Dobrava 

Namen in cilj 

Obnoviti vodovodne cevi na trasi Cerkljanska Dobrava - Zalog. Z obnovo se bo zmanjšalo število okvar in izgub 

pitne vode v sistemu. 

Delo na projektu v letu 2018. 
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Stanje projekta 

Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izgradnja obsega tri faze: I. faza: Ta zajema odcep dolžine 347 m, 

Prva etapa predstavlja območje znotraj naselja Cerkljanska Dobrava, ki se začne pri najbolj zahodnem objektu 

naselja. Obnovljeni bodo vsi tangorani priključki znotraj javnih površin ter izvedeni novi nadtalni hidranti DN 80 

mm, ki bodo razporejeni v rastru, ki ne bo večji od 80 m. II. Faza: zajema odcep dolžine 905 m. druga etapa poteka 

od obstoječega primarnega vodovoda AC DN 300 oz. DN 250 mm VH Pšata - VH Komenda. Na tem vodovodu se 

izdela nov odcep. Trasa vodovoda bo potekala po obstoječi utrjeni poljski poti, ki je v lasti Občine Cerklje na 

Gorenjskem. III. Faza: zajema odcep dolžine 463 m vodovoda. Tretja etapa predstavlja odsek od novo predvidenega 

primarnega vodovoda v naselju Zalog pri Cerkljah do obstoječega vodovoda oz. do začetka vodovoda v drugi etapi. 

Glavna trasa bo iz cevi innodularne litine DN 100 mm za del prve faze in DN 125 mm za drugo fazo in tretjo fazo, 

za hišne priključke pa bodo uporabljene cevi PEHD DN 32/12,5, ki bodo uvlečene v zaščitne cevi PEHD DN 50 ali 

63/10. Gradnja se zaključi v letu 2017. 

 

OB012-11-0009 - Vodovod Grad obnova 

Namen in cilj 

Obnova vodovoda v naselju Grad med rekonstrukcijo državne ceste R 3 - 639 in RT - 922 in izgradnjo kanalizacije. 

Stanje projekta 

Izdelava projekta PZI. 

OB012-14-0002 - Vodovod Štefanja Gora 

Namen in cilj 

Zgraditi javni vodovod v vasi Štefanja Gora. Izdelati projektno dokumentacijo za obnovo vodovoda v vasi Štefanja 

Gora v letu 2017. 

Stanje projekta 

V pripravi je idejni projekt. 

OB012-14-0022 - Obnova vodovoda Zalog 

Namen in cilj 

Obnova armatur na starem vodovodu v naselju Zalog v letu 2016 se predvideva izdelava načrta za obnovo vodovoda 

v ostalem delu Zalogu (obnovljen je vodovod v spodnjem delu Zaloga). Izvedba v leta 2018. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. 

 

OB012-15-0011 – Vodovod Cerklje zahod 

Namen in cilj 

V letu 2017 se bo s sočasno izgradnjo fekalne kanalizacije obnovil tudi vodovod v ulici Josipa Lapajne, Pot na 

Vovke in v ulici A. Vaukna. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. 

 

OB012-15-0013 - Vodovod Pšenična Polica 

Namen in cilj 

Obnoviti vode v Pšenični Polici vzporedno z gradnjo kanalizacije. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. 
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OB012-16-0001 - Vodovod Letališče Velesovo 

Namen in cilj 

Občina bo zgradila primarno vodovodno omrežje od naselja Velesovo Praprotna Polica do letališča Jožeta Pučnika 

Ljubljana. Vodovod se bo v naselju Praprotna Polica navezoval na primarni vodovod, ki je previden v projektu 

Krvavški vodovod. Predvideni vodovod bo potekal tudi čez območje, kjer je predvidena izvedba obvoznice na 

glavni cesti G2-104/1136 Kranj – sp. Brnik. 

Predvideni primarni vodovod bo dimenzije DN200 v skupni dolžini 2.105 m. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. 

OB012-16-0002 - Vodovod Zg. Brnik Rondo 

Namen in cilj 

Izgradnja vodovoda na območju prestavitve ceste G2-104, krožišča na Zg. Brniku in s tem povezava z obnovljenim 

vodovodom Zg. Brnik z obstoječim vodom na območju Letališča.  

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. 

OB012-16-0009 – Gradnja krajših odsekov vodovoda Cerklje 

Namen in cilj 

Izgradnja  krajših odsekov vodovoda v naseljih Cerklje, Ambrož in Češnjevek. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB012-14-0019 - Mrliške vežice  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena nujnemu vzdrževanju vežic v Cerkljah, Spodnjem Brniku,  Šenturški Gori in na Trati. V letu 

2017 se bo obnovilo stopnišče v vežicah na Trati. V 2017 so planirana sredstva namenjena za pridobitev PZI in 

ostalih načrtov za investicijsko vzdrževanje.. 

Stanje projekta 

Objekt je v slabem stanju in je zato potreben obnove. 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB012-15-0009 - Nakup zemljišč 

Namen in cilj 

Planiramo odkup zemljišč za širitev cest, za izgradnjo  gospodarske infrastrukture ter ostalih nepremičnin, ki so 

navedene v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.  

Stanje projekta 

V pripravi. 
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB012-14-0021 - Cerkve - kapelice - spomeniki 

Namen in cilj 

Obnova cerkva, kapelic in spomenikov kulturnega pomena. Sredstva so namenjena župnijam, ki skrbijo za obnovo 

kulturne dediščine. V proračunu se zagotavljajo sredstva za obnovo križa na Šenturški Gori in kapelice v Praprotni 

Polici..  

Stanje projekta 

Sredstva boo dodeljena na podlagi javnega razpisa. 

OB012-16-0007 – Kulturna dediščina 

Namen in cilj 

Kulturna dediščina so dobrine podedovane iz preteklosti, ki so odsev in izraz vrednot, znanj, tradicije in identitete 

lokalne skupnosti. Z namenom ohranjanja kulturne dediščine bodo predvidena sredstva namenjena za vzdrževanje 

spomenikov lokalnega pomena. 

Stanje projekta 

Sredstva boo dodeljena na podlagi javnega razpisa. 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB012-10-0010 - Petrovčeva hiša 

Namen in cilj 

Dopolnitev ostale opreme: stajala 4x, A panoji 3x, kovinske obešanke, zložljivi stoli, zastave, Pingvin promocijsko 

stojalo, vezene zavese in prti, fotoaparat. 

Stanje projekta 

Obstoječa oprema ne zadošča za kvalitetno delo. 

18059001 - Programi športa 

OB012-12-0013 - Športna dvorana 

Namen in cilj 

Nakup golov zunanje igrišče, zamenjava dotrajane opreme v telovadnici in oprema za WIFI. 

OB012-16-0008 – Izgradnja nogometne površine – umetne trave 

Namen in cilj 

19039001 – Osnovno šolstvo 

OB012-14-0023 – Obnova komunalne infrastrukture 

Namen in cilj 

Priprava projekta za krožno cesto pri Osnovni šoli Zalog, s tem bo omogočen krožni promet in zmanjšanje 

nevarnosti prometnih nesreč, ter večje pretočnosti. 

Stanje projekta; 

Projekt je v fazi priprave. 

 


