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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Proračun za leto 2013 smo pripravili v letu 2011 in Občinski svet Občine Zreče ga je sprejel na svoji redni seji v 
mesecu decembru 2011. Ker so se zadeve tekom leta 2012 precej spremenile ( višina primerne porabe, izpad 
nekaterih prihodkov, povečanje določenih proračunskih postavk na strani odhodkov, spremembe dinamike 
financiranja večletnih projektov in podobno) smo konec lanskega leta pripravili spremembo proračuna za leto 2013. 

V začetku letošnjega leta se je izkazalo, da je nujno pripraviti rebalans 2013. Razlogi, ki so botrovali tem 
spremembam pa so identični zgoraj navedenim. Poleg tega je zadnja zima 2012/2013 prinesla enormne stroške tako 
pri občini kot pri krajevnih skupnostih. Tako je bilo potrebno sredstva med proračunskimi postavkami 
prerazporediti. 

Skupni prihodki in skupni odhodki so z rebalansom povečani za 3,61%. 

 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Podskupina kontov 700 zajema konto 700020-Dohodnina odstopljeni vir občinam, ki se deli med državo in občine. 
Z rebalansom se ta prihodek ne spreminja. 

703 - Davki na premoženje 
Davki na premoženje so bili za leto 2013 predvideni v višini 536.200,00 EUR. Na podlagi realizacije predvidevamo 
z rebalansom 547.700,00 EUR. Na postavki davek od premoženja je bil za leto 2013 predviden prihodek v višini 
13.000,00 EUR. Na podlagi realizacije postavke za preteklo leto se z rebalansom predvideva večji prihodek in sicer 
v višini 14.500,00 EUR. Na postavki nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bil za leto 2013 predviden 
prihodek v višini 460.000,00 EUR. Na podlagi realizacije postavke za preteklo leto se z rebalansom predvideva 
večji prihodek in sicer v višini 470.000,00 EUR. 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Za leto 2013 smo predvideli 452.000,00 EUR domačih davkov na blago in storitve. Z rebalansom se ti prihodki 
povečujejo na 566.200,00 EUR. Zaradi medsebojnih obveznosti med Občino Zreče in podjetjem Unior d.d. je ostala 
neplačana turistična taksa za leto 2012 in delno za leto 2011. V skladu z dogovori z vodilnimi podjetja Unior d.d., 
bo ta taksa prihodek proračuna za leto 2013. 

706 - Drugi davki 
Drugi davki, kamor spada vodno povračilo se z rebalansom  spreminjajo iz 17.000,00 EUR na 24.600,00 EUR. 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Podkonto Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je bila predvidena v višini 241.496,40 EUR. Z 
rebalansom se podatki ne spreminjajo. Pod to podskupino kontov spadajo prihodki od udeležba na dobičku in 
dividend,  prihodki od obresti,  prihodki od najemnin za poslovne prostore,  prihodki od najemnin za stanovanja, 
prihodki od drugih najemnin in prihodki od podeljenih koncesij in koncesij za vodno pravico. 

711 - Takse in pristojbine 
Takse in pristojbine zajemajo upravne takse in se z rebalansom ne spreminjajo. 
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712 - Globe in druge denarne kazni 
Za leto 2013 so bile denarne kazni predvidene v višini 4.000,00 EUR, z rebalansom se ne spreminjajo. Zajemajo pa 
denarne kazni za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Za leto 2013 smo predvideli 389.150,00 EUR. Pod prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeti prihodki od 
porabljene vode in grobnin ter prihodki od vstopnin (karte za kopanje). Z rebalansom smo te prihodke povečali za 
10.000,00 EUR. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Drugi nedavčni prihodki so bili predvideni v višini 150.916,82 EUR. Z rebalansom so glede na predvidevanja 
zmanjšani na 140.801,64 EUR. 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili predvideni v višini 75.000,00 EUR, z rebalansom se ne spreminjajo. 
To so kupnine od stanovanj in drugi prihodki od prodaje osnovnih sredstev. 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so v planu proračuna za leto 2013 200.000,00 
EUR. Zaradi zapletov, ki so nastali v zvezi s prodajo zemljišč na Rogli smo z rebalansom te prihodke zmanjšali na 
100.000,00 EUR. Realizacija bo verjetno v letu 2014.  

73 - PREJETE DONACIJE 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb zajemajo donatorska sredstva podjetja Unior d.d. za skupni 
projekt na območju KTC Rogla. V letu 2013 je bilo v povezavi z dinamiko financiranja projekta predvidenih 
678.735,00 EUR teh sredstev. Z rebalansom se ti prihodki zmanjšujejo na 670.500,00 EUR. 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Transferni prihodki so bili predvideni v višini 537.632,29 EUR. Z rebalansom smo te prihodke glede na sedaj znane 
podatke povečali na 578.452,29 EUR. Glavnina teh sredstev so sredstva iz državnega proračuna za investicije, le 
10.900,00 EUR je predvidenih sredstev za tekočo porabo. 

Na podlagi podpisane pogodbe med Občino Zreče in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor bomo v letu 2013 
prejeli sredstva za energetsko sanacijo Vrtca Zreče in OŠ Zreče. Za OŠ Zreče bomo tako v letu 2013 prejeli sredstva 
v višini 162.514,62 EUR, za Vrtec Zreče pa v višini 127.593,67 EUR.  

Na podlagi podpisane pogodbe med Občino Zreče in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve bomo v letu 
2013 prejeli sredstva za izvedbo geoloških raziskav ter izdelavo projektov za morebitno obnovo spominskega parka 
100 Frankolovskih žrtev. Sredstva bodo v višini maksimalno 7.400,00 EUR. 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so bila za leto 2013 predvidena v višini 
1.670.719,00 EUR, kar so skoraj v celoti sredstva za kohezijsko politiko. Z rebalansom se ta sredstva povečujejo 
zaradi spremembe financiranja Centralne čistilne naprave Zreče. 
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Odhodki proračuna 
Skupni prihodki so bili v planu sedaj veljavnega proračuna za leto 2013 predvideni v višini 9.206.818,51 EUR, z 
rebalansom se povečujejo na 9.539.246,57 EUR, kar pomeni povečanje za 3,61%. 

40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Plače in drugi izdatki zaposlenim so bile predvidene v višini 447.905,00 EUR in se v bistvu z rebalansom 
spreminjajo le za 1.500,00 EUR. Zajemajo plače občinske uprave, režijskega obrata, župana in podžupana ter javnih 
delavcev. To so sredstva za osnovne plače, dodatek za delovno dobo in stalnost, invalidnine, boleznine, dodatki, 
regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, delovno uspešnost, nadurno 
delo in drugi izdatki (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost zajemajo prav tako kot plače prispevke za občinsko upravo, režijski 
obrat, župana in podžupana ter javne delavce. To so prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek 
za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Za leto 2013 so bili predvideni prispevki v višini 72.629,00 EUR in se z 
rebalansom zmanjšujejo za 1.000,00 EUR. 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Izdatki za blago in storitve predstavljajo precejšnji del odhodkov - 2.011.967,69 EUR je bilo predvidenih s planom. 
Zajema sredstva za stroške pisarniškega, splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, 
vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče 
vzdrževanje, najemnine in zakupnine in druge operativne stroške. Z rebalansom se zmanjšujejo na 1.967.077,74 
EUR. Nekateri konti so se povečali, drugi pa zmanjšali. 

403 - Plačila domačih obresti 
Plačila domačih obresti so obresti od kreditov poslovnim bankam. Za leto 2013 so bile predvidene obresti v višini 
100.388,02 EUR. Z rebalansom se ne spreminjajo.  

409 - Rezerve 
Podskupina kontov 409 zajema splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo.Proračunska rezerva-
elementar se oblikuje kot proračunski sklad in sicer največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Za leto 2013 smo 
predvideli sredstva v višini 65.000,00 EUR, ki se izločajo mesečno oziroma dokončno ob koncu leta z zaključnim 
računom. Zaradi neplačanih vendar zapadlih obveznosti v letu 2012 smo z rebalansom proračunsko rezervo povečali 
na 98.000,00 EUR. 

Sredstva proračunske rezervacije pa se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali pa za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Višina splošne proračunske rezervacije ne sme 
presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Za leto 2013 je bilo predvidenih 5.000,00 EUR in z 
rebalansom se v tem delu nič ne spreminja. 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

410 - Subvencije 
Za leto 2013 so bile predvidene subvencije v višini 128.100,00 EUR. Zajemajo kompleksne subvencije v kmetijstvu 
- 28.800,00 EUR, sredstva za spodbujanje samozaposlitev in inovacij ter sofinanciranje RASR-ja – 9.000,00 EUR  
in sredstva za financiranje LTO Rogla Zreče - 90.000,00 EUR. Z rebalansom se ne spreminjajo. 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so velika podskupina kontov skupnih odhodkov v proračunu Občine 
Zreče za leto 2013 saj je bila višina le-teh v planu kar 1.376.913,00 EUR. Transferni prihodki se iz leta v leto 
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povečujejo, še posebej v času gospodarske krize. Glede na trend naraščanja teh stroškov v zadnjih letih in do sedaj 
znane podatke predvidevamo, da se bodo ti stroški  še povečevali. Z rebalansom je predvidenih 1.416.713,00 EUR. 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili za leto 2013 predvideni v višini 227.730, EUR in zajemajo 
sredstva za financiranje političnih strank, športnih, kulturnih, socialnih, gasilskih in drugih društev ter območnega 
odbora RK Slov. Konjice. Z rebalansom se zmanjšujejo za 1.000,00 EUR. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Drugi tekoči domači transferi so bili predvideni v višini 342.902,35 EUR. Zajemajo sredstva, prenešena drugim 
občinam (skupne občinske uprave Vojnik in Slov. Konjice), prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez 
dohodkov, tekoči transferi v javne sklade, tekoči transferi v javne zavode (otroško varstvo, izobraževanje, kultura, 
zdravstvo) in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Ti transferi se 
z rebalansom ne spreminjajo. 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Največji del sredstev proračuna Občine Zreče so v planu za leto 2013 nakupi in gradnje osnovnih sredstev, kar 
4.118.473,17 EUR je bilo predvidenih s planom. Z rebalansom je ta skupina kontov povečana na 4.422.303,52 EUR. 
To je posledica sprememb dinamike financiranja velikih projektov. 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 
Investicijski transferi so bili predvideni v višini 50.500,00 EUR. Zajemajo sredstva za investicije kulturnih 
spomenikov, investicije na področju požarne varnosti, turistično infrastrukturo in program LEADER. Rebalans je 
predviden v višini 51.389,18 EUR. 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili za leto 2012 predvideni v višini 5.000,00 EUR in sicer za 
ureditev podstrešja Glasbene šole Slov. Konjice. Takšna je bila tudi realizacija konec lanskega leta. Ker pa je občina 
Zreče za ta namen dolžna plačati 5.298,48 EUR, je bil ostanek v višini 298,48 EUR izplačan v začetku letošnjega 
leta. Zaradi tega tudi rebalans v višini 298,48 EUR. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
 

C - Račun financiranja 
50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 
V letu 2013 je bila predvidena zadolžitev za 550.000,00 EUR (za investicije na področju gospodarske 
infrastrukture). Z rebalansom zadolžitev povečujemo na 700.000,00 EUR, kar bo do konca leta tudi realizirano. 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - Odplačila domačega dolga 
Odplačilo domačega dolga je bilo v letu 2013 predvideno v višini 259.310,28 EUR. Za odplačila poslovnim bankam 
(ceste, Vrtec in OŠ Stranice) in za plačila javnim skladom (stanovanja). Z rebalansom ostaja enako. 
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

0101 - Politični sistem 
Opis glavnega programa 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta ter župana 
in podžupanov 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta so stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega 
sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin in financiranje političnih 
strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Odlok o plačah funkcionarjev, Statut Občine 
Zreče in Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in 
članov drugih občinskih organov Občine Zreče. 

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

Sto odstotna udeležba na sejah občinskega sveta. 

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

Predvidenih osem sej občinskega sveta ob upoštevanju sto odstotne udeležbe. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Opis podprograma 

Vsebuje plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne stroške 
vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v 
medijih). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Podprogram določajo naslednji zakoni: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Odlok o plačah funkcionarjev, 
Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o delovnih razmerjih, Uredba o 
višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Dogovor o ukrepih 
na področju plač v javnem sektorju, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju, Zakon o določitvi minimalne plače, Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v 
državni upravi, Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine, Uredba o povračilu 
stroškov za službeno potovanje v tujino, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in 
funkcionarjem v državnih organih, Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov, Dogovor o višini regresa za letni 
dopust, Sklep o uskladitvi minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence, Statut Občine Zreče in Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Zreče ter Zakon o interventnih ukrepih. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je vsakoletna realizacija plana, odprava nesorazmerja v sistemu plač javnega sektorja 
do konca leta 2012 in uskladitev višine plač po posameznih razredih plačne lestvice v celotne javnem sektorju. 

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

Kratkoročni cilj je realizacija podprograma v skladu s planom 2012, odprava začasnega znižanja plač funkcionarjev 
z januarjem tega proračunskega leta in odprav nesorazmerja v sistemu plač javnega sektorja. 

1000 - OBČINSKI SVET 

3000 - ŽUPAN 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Na tem področju je zajeto delovno 
področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis glavnega programa 

Zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja 
občinskih dajatev. 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis podprograma 

Tu so zajeti stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega 
prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodbe in predpisi o opravljanju storitev plačilnega prometa. 

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

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju, kar pa ni odvisno od nas. 

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

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke. 

0203 - Fiskalni nadzor 
Opis glavnega programa 

Zajema delovno področje nadzornega odbora občine. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Opis podprograma 

Vsebuje 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 sistemu plač javnem sektorju, Odlok o plačah funkcionarjev, Statut Občine 
Zreče in Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in 
članov drugih občinskih organov Občine Zreče. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opravljanje nadzorov proračunskih porabnikov Občine Zreče in visoka udeležba na sejah nadzornega odbora. 
Poročila o delu nadzornega odbora. Notranje revizije zaključnih računov in poslovanja. 

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

Opravljanje nadzorov po planu nadzornega odbora za leto 2012. Notranja revizija zaključnega računa Občine Zreče 
za leto 2011. 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno 
humanitarno pomoč. 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (sodelovanje z občinami v 
tujini). 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

Opis podprograma 

Tu je vključeno obmejno in drugo sodelovanje občine na področju kulture, športa in drugih področjih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 73/2004). 

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

Spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja in sodelovanja na različnih ravneh (društva, organizacije, 
šola). 

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

Spodbujanje razvoja turizma na območju občine oz. turistične destinacije in večja prepoznavnost območja, kar je 
razvidno iz števila domačih in tujih gostov ter zasedenosti razpoložljivih turističnih kapacitet. Krepitev sodelovanja 
in pridobivanje izkušenj, dodatnih znanj tako na področju društvenih dejavnosti, šole in drugo. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

J3 – Mednarodno sodelovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi likvidnostnih težav in ker je zaenkrat le eno društvo izrazilo interes za izvajanje aktivnosti na temo 
sodelovanja s pobratenim mestom Sedbergh, smo sredstva na tej postavki prepolovili in sicer na 2.000 EUR. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

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. 

0402 - Informatizacija uprave 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve. 



 

Stran 10 od 55 

04029002 - Elektronske storitve 

Opis podprograma 

Vzpostavitev e-občine programska oprema. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja 
in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Opis podprograma 

Objave občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe 
občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o grbu in zastavi Občine Zreče. 

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

Vzpostaviti enotno podobo Občine Zreče ter približati delovanje občine čim bližje ljudem, predvsem s sprotno 
urejenostjo spletne strani in objavo predpisov in drugih pisanj v uradnih glasilih. 

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

Vzpostaviti enotno podobo Občine Zreče. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
R11 - Objave občinskih predpisov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za objave občinskih predpisov je v proračunu za leto 2013 predvidenih 6.000,00 EUR. V proračun za leto 2013 je       
bilo zaradi neplačanih pa zapadlih računov preneseno plačilo računov v višini 1.059,87 EUR. Prav tako pa so v letu 
2013 nastali dodatni stroški v zvezi z objavami nekaterih po vsebini zelo obširnih aktov (Poslovnik Občinskega 
sveta Občine Zreče, Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Zreče), ki jih 
pri pripravi proračuna za leto 2013 nismo predvideli, zaradi česar je realizacija postavke R11 za januar-marec 2013 
(plačano+neplačano) že 70,28%. Zato predlagamo povišanje postavke za 2.000,00 EUR.  

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma 

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, 
stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2008 (Ur. list RS, št. 119/07) in Pravilnika o dodelitvi proračunskih 
sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Zreče (Ur. list RS, št. 113/2007) 

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

Cilj podprograma je vplivati na povečanje števila prireditev v Občini Zreče, še posebej mednarodnega pomena, saj 
se želimo zbližati z čim več evropskimi mesti. Ravno tako pa želimo ohraniti tradicionalne prireditve. 

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

Izvedba tradicionalnih prireditev v Občini Zreče, kakor tudi omogočanje nastanka nove prireditve. 
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3000 - ŽUPAN 

A21 - Stroški za proslave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom sredstva ostajajo na enaki ravni kot so bila planirana. 

A81 - Protokol 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom sredstva na postavki ostajajo na enaki ravni kot so bila planirana ob sprejetju proračuna. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

A2 - Stroški za proslave in pokrov. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so, na podlagi javnega poziva, namenjena za pokroviteljstva pomembnejših dogodkov in jubilejev, kot 
prispevek občine organizatorjem teh dogodkov. Z rebalansom sredstva ostajajo na enaki ravni kot so bila planirana. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Opis podprograma 

Zajeti so stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje 
poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne 
prostore v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
Sklenjene pogodbe 

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

Dolgoročni cilj je zlasti zagotavljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja obstoječega občinskega premoženja ter 
investiranje v poslovne prostore Občine Zreče. Kot kazalec za merjenje pa bo prisoten zlasti zunanji videz 
občinskega premoženja in zemljiškoknjižno stanje premoženja. 

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

V letu 2010 nameravamo urediti dodatne prostore za Občinsko upravo Občine Zreče, kar bo vidno predvsem z 
razširitvijo prostorov in ureditvijo lastništva v zemljiški knjigi. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R01 - Str.posl.prostorov in obč.prem 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za stroške poslovnih prostorov in občinskega premoženja je bilo načrtovanih 150.000,00 EUR. Sredstva so bila 
namenjena za plačevanje stroškov najemnin, električno energijo, varovanje prostorov, stroškov cenitev, upravljanja, 
notarskih overitev podpisov, zavarovanja premoženja ter avtomobilov. Iz tega naslova se krijejo tudi stroški 
tekočega vzdrževanje občinskega premoženja (Šola Skomarje, Tržnica Zreče). Postavka je zajemala tudi plačilo dela 
obveznosti v višini 20.000,00 eur iz leta 2011 in sicer zaradi prenosa plačila obveznosti. Zaradi neizvedenih 
investicij se z rebalansom postavka niža na 100.000,00 eur v letu 2012, ne glede na dejstvo da vsi stroški naraščajo, 
predvsem so bistveno višji stroški izvedb postopkov v zemljiški knjigi. Ker fiksnih stroškov (elektrika, najemi, 
upravljanje) ni možno zmanjšati se bodo v prihodnje zmanjšale nove investicije. 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Obsega sredstva za znanost in razvojno raziskovalno dejavnost. 
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0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Spodbuditi mlade k raziskovalni dejavnosti ter pridobiti uporabne podatke za nadaljnji razvoj lokalne skupnosti 

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

Isto kot dolgoročni, le usmerjen v prihajajoče leto. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

Opis podprograma 

Aplikativni raziskovalni programi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2008 (Ur. list RS, št. 119/07) in Pravilnika o dodelitvi proračunskih 
sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Zreče (Ur. list RS, št. 113/2007) 

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

Spodbuditi mlade k raziskovalnim dejavnostim. 

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

Zagotoviti sredstva za raziskovalno dejavnost mladih, kakor tudi za sofinanciranje diplomskih nalog, ki s svojo 
vsebino pomagajo pri razvoju Občine Zreče. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

H4 - Sofinanciranje diplomskih nalog 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče na podlagi razpisa pristopa k sofinanciranju izdelave diplomske naloge, katero smotrno uporabimo za 
delo v občinski upravi. Postavka ostaja na ravni sprejetega proračuna za leto 2013. 

 H5 - Štipendije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče je pristopila k sofinanciranju dveh štipendistov preko Razvojne agencije Savinjske regije, kjer smo 
pristopili k 25% sofinanciranju štipenditorjev. Tako imajo le-ti bolj sigurno službo, saj 25% prispeva delodajalec, 
kateri si štipenditorja tudi izbere, 50% pa je pridobljenih preko razpisa iz Evropskih sredstev. Višina postavke se z 
rebalansom ne spreminja. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
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. 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za 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). 
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06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 
strokovna pomoč lokalnim organom in službam 

Opis podprograma 

Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam: 
projekt ustanovitve ožjih delov občin, projekt ustanovitve zvez občin. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R26 - Daljinski energetski management 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena vzdrževanju programske opreme in plačilu licenc za programe so se zmanjšala na 3.300,00 
EUR. 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in 
zvez občin. 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

Opis podprograma 

Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, 
materialni stroški). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklepi svetov krajevnih skupnosti o izplačili sejnin. 

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

Kar se da optimalno in uspešno delovanje krajevinh skupnosti. 

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

Racionalno in uspešno delovanje krajevnih skupnosti v letu 2010. 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Opis podprograma 

Zajete so plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni 
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ta podprogram določajo: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor (aneks 1 in 
aneks 2), Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o lokalni samoupravi, Dogovor o ukrepih 
na področju plač v javnem sektorju, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju, Zakon o določitvi minimalne plače, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredba o 
napredovanju uradnikov v nazive, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega  obsega dela za javne 
uslužbence, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, Dogovor o višini 
regresa za letni dopust, Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi, Pravilnik o 
obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine, Uredba o povračilu stroškov za službeno potovanje v 
tujino, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v 
državnih organih, Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov, Sklep o uskladitvi minimalnih premij kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Pravilnik o 
merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi in Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest 
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direktorjev s področja javne uprave v plačen razrede znotraj razponov plačnih razredov ter Zakon o interventnih 
ukrepih. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je vsakoletna realizacija plana, odprava nesorazmerja v sistemu plač javnega sektorja 
do konca leta 2012 in uskladitev višine plač po posameznih razredih plačne lestvice v celotne javnem sektorju. 

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

Kratkoročni cilj je realizacija podprograma v skladu s planom. Odprav nesorazmerja v sistemu plač javnega sektorja 
ter zvišanje osnovnih plač v skladu z zakonodajo. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
A5 - Plače delavcev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se je v primerjavi s planom zmanjšala za 15.000,00 EUR zaradi prenosa dela sredstev za plače na Režijski 
obrat.  

A7 - Prispevki delodajalca 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina teh sredstev je vezana na višino plač in se je z rebalansom zaradi prenosa dela sredstev na postavki A5 na RO 
zmanjšala za 3.000,00 EUR. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M13 - Stroški režije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej podpostavki so zajete osnovne plače zaposlenih v Režijskem obratu Občine Zreče, splošni dodatki, regres za 
letni dopust, stroški prehrane med delom, prevoz, delovna uspešnost, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, 
kilometrina in dnevnice za službena potovanja, prispevki ter manjši materialni stroški. Sredstva so bila planirana v 
skladu s sistemizacijo in z navodili Ministrstva za finance RS o planiranju sredstev za plače. V letu 2013 je bila 
sprememba na tej postavki. Zmanjša se za plačo bivšega vodjo RO za 10 mesecev in poveča za plačo vodjo GJS in 
prostora za 8 mesecev. Prav tako se zagotovi še plačo za novega sodelavca za področje odpadnih vod  za 6 mesecev. 
Zato je potrebno z rebalansom proračuna za leto 2013 zagotoviti sredstva v višini 173.000,00 EUR. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

Opis podprograma 

Vsebuje tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje 
upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občina Zreče ima sprejete tri načrte zaščite in reševanja in sicer;  
" Načrta zaščite in reševanja za primer poplave, 
" Načrta zaščite in reševanja za primer potresa, 
" Načrta zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče, 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročna cilja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sta zmanjšanje števila nesreč in preprečitev 
oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog so: 
  - preprečevanje nesreč;  
  - pripravljenost na nesreče;  
  - zaščita pred nevarnostmi;  
  - reševanje in pomoč ob nesrečah;  
  - sanacija posledic nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred 
požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se razvija. Tako so že postavljeni temeljni cilji varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje. Ti so: - zmanjšati število nesreč in njihove posledice s preventivnim 
pristopom; - izboljšati možnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih in drugih nesreč; - 
izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja; - 
skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah; - izboljšati specifično pripravljenost za zaščito 
in reševanje ob vojaških napadih, pojavih terorizma in drugih varnostnih tveganjih; - izboljšati varstvo posebno 
občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine ter sodelovati pri ohranjanju in varovanju 
svetovnega ekosistema; 

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

Pogodbene obveznosti za posamezno društvo in letna poročila posameznega društva o realizaciji za tekoče leto. 
Analiza učinkovitosti reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje 
in pomoč, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ Zakon o varstvu pred utopitvami /ZVU/ Zakon o 
varstvu pred požarom /ZVPoz/ Zakon o gasilstvu /ZGas/ Zakon o materialni dolžnosti /ZMatD/  

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

Trije načrti zaščite in reševanja in sicer;  
" Načrta zaščite in reševanja za primer poplave, 
" Načrta zaščite in reševanja za primer potresa, 
" Načrta zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče, 

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

Pogodbene obveznosti za posamezno društvo in letna poročila posameznega društva o realizaciji za tekoče leto. 
Analiza učinkovitosti reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

P2 - Zaščita in reševanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financirajo se vse aktivnosti na področju načrtovanja in izvajanja aktivnosti na področju zaščite in reševanja, 
vključno s potrebno opremo. Postavka zajema pogodbene obveznosti do društev (Kinološko društvo Zreče v višini , 
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Gorsko reševalna služba Maribor, reševalna skupina Zreče v višini, Koroško Šaleški jamarski klub Velenje v višini 
in Kinološko društvo reševalnih psov Celje v višini), ki so vključena v sistem zaščite in reševanja v Občini Zreče.  

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih enot, 
dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil 
in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Področje varstva pred požarom ureja Zakon o varstvu pred požarom (UPB1, Uradni list RS, št. 3/2007). Varstvo 
pred požarom obsega organiziranje, načrtovanje, izvajanje, nadzor ter financiranje dejavnosti in ukrepov varstva 
pred požarom. 

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

- Operativni gasilski načrt Občine Zreče, 
- Plan razvoja gasilske zveze Zreče - Vitanje za obdobje 2004 - 2014 

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

Pogodbene obveznosti za posamezno društvo in letna poročila posameznega društva o realizaciji za tekoče leto. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

P1D - oprema za hidrantno omrežje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina sofinancira nakup in postavitev hidrantov, praviloma v višini 50% od vrednosti investicije oz. naložbe. 
Predvideva se, da so ključna mesta pokrita s hidrantnim omrežjem, ter ne bo potrebno graditi nove hidrante, zato so 
sredstva na postavki zmanjšana iz 3.000,00EUR na 2.000,00EUR. 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 
Opis glavnega programa 

Zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

08029001 - Prometna varnost 

Opis podprograma 

Vsebuje delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski 
dan....) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti v cestnem prometu. 

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

Izboljšati prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Manj nesreč. 

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

V skladu z programom dela občinskega SPVCP. 
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest 
oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Opis glavnega programa 

Zajema sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko 
lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-
varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za 
sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda 
presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), 
sofinanciranje pripravnikov in vajencev. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R06 - Javna dela 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ukrep izvajanja javnih del se odvija s ciljem povečanja zaposljivosti in pomoči pri izvajanju posameznih projektov 
in programov. V letu 2013 zagotavljamo sredstva  za plače v višini 35% ter 100% regres. V takšnem obsegu pa kot 
ustanovitelj sofinanciramo zaposlitev 3 delavk za potrebe Vrtca Zreče, 1 delavca v OŠ Zreče za  in 1 delavca za 
potrebe OZ Rdeči križ Slov. Konjice v sorazmernem deležu delitvene bilance med tremi občinami. Smo pa dobili 
odobrena sredstva za javna dela za 1 delavko, invalidko v občinski upravi in sicer v obdobju od 1.6. do 30.11.2013. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in 
podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 - 2013. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja ustvariti pogoje za delo in za kvalitetno življenje ljudi ter v čim večji 
meri izkoristiti vse raznovrstne razpoložljive lastne vire območja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih 
območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja ustvariti pogoje za delo in za kvalitetno življenje ljudi ter v čim večji 
meri izkoristiti vse raznovrstne razpoložljive lastne vire območja. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Opis podprograma 

Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore 
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu - Zkme-1, (Uradni list RS, št. 45/2008), Zakon o kmetijskih zemljiščih - ZKZ-UPB1 (Uradni list 
RS, št. 71/2011), Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah - NPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 1/2007), 
Podzakonski predpisi (uredbe, pravilniki) in predpisi EU.  

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

Dolgoročni cilji so načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja ter določanje in izvajanje ukrepov kmetijske politike 
na območju občine. Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Zreče se finančna 
sredstva usmerjajo v: razvoj okolju prijaznega kmetijstva, razvoj dopolnilnih dejavnosti, zagotovitev ustrezne 
izobrazbe, usposobljenosti in stalnega strokovnega izpopolnjevanja, posodabljanje in prestrukturiranje kmetijstva, 
ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti podeželja, krepitev povezovanja, dejavnosti društev in združenj s 
področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Glavni cilj pomoči, ki ga ima občina Zreče, ter k uresničevanju 
katerega si bo prizadevala, je ohranjanje ter razvoj kmetijstva in podeželja. 

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

Na podlagi s pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Zreče določenega načina pridobivanja, 
namenov, pogojev in oblike dodeljevanja sredstev, namenjenih za finančne podpore za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Zreče bomo izvedli javni razpis. Doseganje zastavljenih ciljev (iz pravilnika) bo 
razvidno iz analize rezultatov razpisa. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Opis podprograma 

Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora 
razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu 
povezovanju (društva, zveze). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu - Zkme-1, (Uradni list RS, št. 45/2008), Podzakonski predpisi (uredbe, pravilniki) in predpisi 
EU. 

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

Prednostni nalogi 3. osi PRP - diverzifikacija podeželskega gospodarstva in izboljšanje kakovosti življenja na 
podeželju bosta prispevali k izboljšanju zaposlitvenih možnosti in gospodarskega razvoja podeželja, h kakovosti 
življenja na podeželju ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Z nadgradnjo, dopolnjevanjem in plemenitenjem 
učinkov 1. in 2. osi bo podprt skladen in trajnostni razvoj podeželskih območij. 

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

Izvajanje prednostnih projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji, ki jih bo na podlagi letnega programa dela 
predlagala Lokalna akcijska skupina. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali. 

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

Zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Opis podprograma 

Zajema sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali (Ur. list RS št. 43/2007 - UPB2), Pravilnik o pogojih zavetišča za zapuščene živali (Ur. list 
RS, št. 45/2000 in 78/2004) 

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

Izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali. 

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

Izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

I3 - Oskrba živali 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih 
živali za območje Občine. Glede na trenutno stanje smo temu namenili sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

1104 - Gozdarstvo 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Opis podprograma 

Vsebuke rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). 

Zakonske in druge pravne podlage 

V skladu z programi Zavoda za gozdove. 

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

Izboljšani dostop do gozdnih mas in varnejše odvijanje dela in prometa po teh prometnicah. 

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

V skladu s programi Zavoda za gozdove. 

L4 – Gozdne ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v tej postavki so namenjena vzdrževanju gozdnih za katere pripravi plan Zavod za gozdove RS. Povečana 
sredstva predstavljajo rezervo neupravičene stroške na L71. 
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12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s 
toplotno energijo. 

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in 
distribucije električne energije 

Opis glavnega programa 

Urejanje, nadzor in oskrba na podro.ju proizvodnje in distribucije elektri.ne energije. 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

Opis podprograma 

Oskrba z električno energijo: gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).  

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in 
distribucije nafte in zemeljskega plina 

Opis glavnega programa 

Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije nafte in zemeljskega plina vključuje sredstva za 
izdatke na področju oskrbe s plinom. 

12049001 - Oskrba s plinom 

Opis podprograma 

Oskrba s plinom: gradnja in vzdrževanje plinovodov. 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Opis podprograma 

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije zajema investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih 
virov, sončne energije, vetra in stroške delovanja energetsko svetovalnih pisarn. 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

Opis podprograma 

Oskrba s toplotno energijo je v bistvu gradnja in zdrževanje toplovodov. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne 
infrastrukture. 
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1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo 
občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter 
trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, 
varovalne ograje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče. 

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

Zagotavljanje kakovostni dostop za vse prebivalce do središč in naprej, prav tako za vse ostale udeležence v 
prometu dostop do vseh središč (občinskih, gospodarskih, turističnih, naravnih,.) ter zagotoviti predvsem varno 
vožnjo na teh prometnicah skozi celoletno obdobje. 

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

Sprejeti proračuni ter plani RV in inv. Vzdrževanja. Zadovoljstvo uporabnikov prometne infrastrukture. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

L11 - Letno vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki je planirano vzdrževanje lokalnih cest na letnem nivoju. Postavka se je v primerjavi s predvidenim 
planom zmanjšala zaradi porasta stroškov zimskega vzdrževanja v zimski sezoni 2012/2013. Razlika sredstev se 
prerazporedi na postavke zimskega vzdrževanja za posamezne krajevne skupnosti. 

L12 - Zimsko vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so planirana sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih cest.  Stroški zimskega vzdrževanja so zaradi 
nepredvidene dolgotrajne zimske sezone bili večji kot so bili predvideni v planu.  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja 
in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne 
ograje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče. 

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

Zagotavljanje kakovostni dostop za vse prebivalce do središč in naprej, prav tako za vse ostale udeležence v 
prometu dostop do vseh središč (občinskih, gospodarskih, turističnih, naravnih,.) ter zagotoviti predvsem varno 
vožnjo na teh prometnicah skozi celoletno obdobje. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sprejeti proračuni ter plani RV in inv. Vzdrževanja. Zadovoljstvo uporabnikov prometne infrastrukture. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

L71 – LC460045 Cesta Ostruh – Studenčnikov križ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje te postavke se vrši iz MGRT razen DDV kateri ni opravičen strošek in ga zagotavlja Občina. Financira 
se na osnovi 12. Oz. 23. člena ZFO. Postavka je zmanjšana zaradi manj sredstev zagotovljenih s strani MGRT 
(152.920,00 EUR) in vsebuje sredstva MGRT in 20%DDV, katerega zagotavlja Občina. 

L76 – Plaz Bezovje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S strani MKO se bodo zagotovila sredstva za sanacijo plazu Bezovje iz sanacijskega programa iz leta 2007. 
Vrednost sanacije znaša 27.100,00 EUR, 900 EUR pa je nadzor in PID.  

L77 – Plaz Koprivnik  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S strani MKO se bodo zagotovila sredstva za sanacijo plazu Koprivnik iz sanacijskega programa iz leta 2010. 

Vrednost sanacije znaša 52.100,00 EUR, ostalo pa je nadzor in PID.  

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in 
oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje 
parkirišč, avtobusnih postajališč, neprometnih znakov in oglaševanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče. 

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

Kvalitetno vodenje udeležencev v prometu na zastavljene destinacije. 

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

Kvalitetno vodenje udeležencev v prometu na zastavljene destinacije. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

L3 - Signalizacija in označevanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so nekoliko zmanjšana zaradi prerazporeditve na ostale postavke. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Na podlagi zakona o varnosti v cestnem prometu. 

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

Osvetljenost v gosto naseljenem področju Občine. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Realizacija po letnem planu in programu del. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M38 – Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je povečana saj so v njej  poleg energetsko učinkovite prenove JR zagotovljena sredstva za izgradnjo JR v 
Pohorski in mladinski (32.000,00 EUR), projektna dokumentacija (4.400,00 EUR) ter popravilo kandelabrov 
(5.000,00 EUR) .  

M4 – Tokovina za javno razsvetljavo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so zmanjšana na osnovi predpostavke uporabe električne energije iz preteklih let in menjave svetil z 
nizkopotrošnimi.  

M5 - Vzdrževanje javne razsvetljave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrednost izhaja iz predpostavke nastalih stroškov iz preteklih let s povečanjem zaradi zamenjave luči v skladu z 
uredbo o svetlobnem onesnaženju. Najpogostejše okvare so na dotrajanih elektro delih in vodih, zamenjava 
pregorelih žarnic, obnova kandelabrov). V postavki so zajeti tudi stroški postavitve JR ob Kovaški cesti v višini 
13.500,00EUR, izvedba JR na Pohorski 3.000 EUR in mladinski 12.200,00 EUR.  

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Opis podprograma 

Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče. 

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

Izboljšanje prometnih razmer in zagotoviti varno in kvalitetno prevoznost cest z ostalimi izboljšavami (pločniki, 
signalizacija, kolesarske poti,). 

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

Odvisno od državnega proračuna. 
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4002 - REŽIJSKI OBRAT 

L 13G – Križišče Ulipi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v tej postavki so bila zagotovljena kot sofinancerski del Občine pri rekonstrukciji križišča Ulipi (krožišče), 
Ker je verjetnost mala, d a bo do nje prišlo v prvi polovici leta smo sredstva zmanjšali. 

1306 - Telekomunikacije in pošta 
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 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Opis podprograma 

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto je sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij. 

14 - GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, 
promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Zreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ustvarjanje vzpodbudnega podpornega okolja za ohranjanje obstoječih delovnih mest in spodbujanje odpiranja 
novih. 

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

Število novih delovnih mest projektov inovacij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Opis podprograma 

Vsebuje sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Zreče. 

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

Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in podpiranje projektov inovacij. 

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

Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest. 



 

Stran 25 od 55 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

14039001 - Promocija občine 

Opis podprograma 

Varstvo potrošnikov: sofinanciranje zveze potrošnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 

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

Prepoznavnost občine oziroma turistične destinacije, katere del smo. 

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

Povečano povpraševanje, boljša zasedenost turističnih kapacitet, več dohodka, nova delovna mesta 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programa turističnih društev ter drugih turističnih organizacij ( turistično informacijski center), 
turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), 
investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

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

Spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja in sodelovanja na različnih ravneh (društva, organizacije, 
šola). 

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

Spodbujanje razvoja turizma na območju občine oz. turistične destinacije in večja prepoznavnost območja, kar je 
razvidno iz števila domačih in tujih gostov ter zasedenosti razpoložljivih turističnih kapacitet. Krepitev sodelovanja 
in pridobivanje izkušenj, dodatnih znanj tako na področju društvenih dejavnosti, šole in drugo. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
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 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem 
okolja. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Opis podprograma 

Vsebuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih 
odpadkov in odvoz posebnih odpadkov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, Odlok o 
načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine 
Zreče. 

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

Izvajanje javne službe v skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče. 

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

Poročilo koncesionarja. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M14 - Okoljska dajatev-odpadki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva pobrane takse za obremenjevanje okolja, ki jih Javno komunalno podjetje Slov. Konjice, nakazuje v 
polnem bruto znesku na podračun Občine Zreče, gredo v celoti med prihodke v proračunu Občine Zreče, ki se 
evidentirajo na posebnem kontu in sicer po pridobitvi republiške odločbe o oprostitvi te takse za tekoče leto. 
Sredstva so strogo namenska, kar pomeni, da morajo biti porabljena za namen zbiranja odpadkov (investicije). 
Porabljena so za zapiranje odlagališča v Slovenskih Konjicah. Na podlagi izvedenega javnega naročila in procentom 
sofinanciranja. Postavka se z rebalansom proračuna za leto 2013 ne spreminja. 

M36 – Kamnolom Zreče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za to postavko je v rebalansu predvidenih 2.200,00 EUR, kar je za cca 50% manj izdatkov, glede na plan 2013. 
Manj izdatkov predvidevamo na področju plačevanja koncesijskih dajatev po uredbi Ministrstva za okolje in 
prostor. Izdatke predstavljajo tudi morebitna vzdrževalna dela ograje okoli kamnoloma, vhodne rampe ipd.  

M39 – CERO II Pragersko 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju kohezijskega projekta izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki 
II. reda na Pragerskem. V okviru projekta Očistimo reko Dravinjo predstavlja ta podprojekt četrti segment za 
katerega je Občina Slovenska Bistrica pridobila pogodbo o sofinanciranju s strani MG. Aneks k pogodbi še ni bil 
podpisan, ker ni sprejeta odločitev ali pristopimo k projektu ali ne kljub že podpisani pogodbi. Zaradi priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o proračunu za leto 2013 in posledično sprejetih varčevalnih ukrepov je bil prejet 
sklep, da se projekti, katerih izvajanje se še ni pričelo izvzamejo iz proračuna in se prestavijo v izvajanje v naslednje 
proračunsko leto 2014. Zaradi navedenega se v letu 2013 postavka v celoti črta iz proračuna. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma 

Tu je zajeta gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

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

Nemoteno odvajanje odpadne padavinske in komunalne odpadne vode. 

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

Nemoteno odvajanje odpadne padavinske in komunalne odpadne vode. 
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4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M12 - Kanalizacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v letošnjem letu so namenjena že izgrajeni novi fekalni kanalizaciji, ki jo je potrebno zgraditi za 
priključitev na kolektor. Saj je potrebno zagotoviti 95%  priključitev aglomeracije Zreče. Sredstva so namenjena 
plačilu izgradnje fekalnega kanala Dobrava. Sredstva v višini 32.542,47EUR še po osnovni pogodbi. Naknadno pa 
je bil podpisan aneks z izvajalcem Gradnje Žveplan na podlagi predhodnega javnega naročila v višini 
75.000,00EUR zapadlih obveznosti v letu 2013. Podoben znesek bo potrebno zagotoviti tudi 2014 saj je plačilo po 
aneksu 2 letno. V letu 2013 je potrebno zagotoviti še sredstva v višini 7.875 EUR , ki so bila potrebna za izgradnjo 
škarpe ob izgradnji fekalne kanalizacije v pločnik  nasproti OŠ Zreče. Ostala sredstva v višini nekaj preko 3.000,00 
EUR pa so namenjena za manjše sanacije obstoječe kanalizacije. Zato je v letu 2013 potrebno skupaj zagotoviti 
sredstva v  višini 118.500,00 EUR, kar se zagotovi z rebalansom proračuna za leto 2013. 

M29 - Projekt Centralna ČN Zreče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo CČN Zreče in kolektorja. V letu 2012 seje pričela gradnja obeh inženirskih 
objektov. Ob gradnji je potrebno izvajati tudi gradbeni nadzor in obveščanje javnosti. Vse potrebne aktivnosti bodo 
zagotovljene tudi s pomočjo kohezijskih sredstev, ki so nam bila dodeljena z odločbo v letu 2011. V 2013 bomo 
porabili sredstva v višini 2.060.640,00 EUR, kar je cca. 160.000,00 EUR več od plana. Rebalans proračuna za leto 
2013 je potreben zaradi zapadlosti novembrske situacije v višini 128.748,96 EUR izvajalca Purgator d.o.o. iz leta 
2012 v leto 2013, isto velja še za strokovni nadzor nad gradnjo v višini. Prav tako letos konec leta zapadejo zadržana 
sredstva izvajalcu Gradnje Žveplan v višini 106.966,91 EUR. 

M30 - Čistilna naprava Nune 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 4.000,00 EUR so namenjena rednemu vzdrževanju. Naprava v polnem obratovanju porabi več 
energije, kot smo predvidevali, zato smo z rebalansom predvideli 7.500,00 EUR. V znesek rebalansa je predviden 
tudi redni letni servis čistilne naprave. 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Opis podprograma 

Izboljšanje stanja okolja: varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite - nasipi, ograje in drugo), odstranjevanje 
nedovoljenih odpadkov za avtomobile. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

O22 - Projekt ohranjanja alpskih pašnikov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče se  je vključila v projekt ohranjanja alpskih pašnikov, katerega vodilni partner je  Zavod RS za varstvo 
narave. V okviru tega projekta smo se prijavili na javni razpis v sklopu Operativnega programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013, za izvedbo aktivnosti revitalizacije zaraščajočih in opuščenih alpskih 
travišč (planj) na projektnem območju Pohorje (Pohorske planje). Postavka se z rebalansom proračuna za leto 2013 
ne spreminja. 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Opis podprograma 

Zajema varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Operativni programi s področja varstva voda. 

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

Poplavna varnost občanov ob vodotokih. 

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

Povečanje poplavne varnosti občanov ob vodotokih. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

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 in komunalna dejavnost). 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema 
gospodarjenja s prostorom. 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Opis podprograma 

Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov 

Zakonske in druge pravne podlage 

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 
Uradni list RS, št. 8/80), 15. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb 
(Uradni list SRS, št. 11/80, Uradni list RS, št. 58/92-odločba US) Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-
1) Uradni list RS, št. 110/2002 z dne 18. 12. 2002  

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

Vzpostavitev evidence na področju celotne občine v označevanju in evidenci vseh zakonsko določenih parametrih. 

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

Vzpostavitev evidence na področju celotne občine v označevanju in evidenci vseh zakonsko določenih parametrih 
po planiranih letnih planih in razpoložljivih sredstvih. 

L6 – Geodetske storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je zmanjšana zaradi porabe sredstev na drugih postavkah. Podpostavka Geodetske storitve je v proračunu 
za leto 2013 predvidena v višini 6.000,00 EUR. Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2013 ne spreminjajo. 

M7 – Geodetske storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpostavka Geodetske storitve je v proračunu za leto 2013 predvidena v višini 6.000,00 EUR. Sredstva se z 
rebalansom proračuna za leto 2013 ne spreminjajo. 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

Opis podprograma 

Nedovoljeni posegi v prostor 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Doseči čim večji nadzor nad prostorom, ter preprečiti onesnaževanje okolja in narave. 

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

Sanacija divjih odlagališč, urejanje ekoloških otokov, ozaveščanje prebivalstva. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

J92 - Čistilna akcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Čistilna akcija v spomladanskem času predvsem v okviru akcije - Očistimo nabrežje reke Dravinje, zajema odvoz 
kosovnih odpadkov, sanacija divjih odlagališč, čiščenje reke Dravinje v sodelovanju s posameznimi društvi. Za to 
postavko je v rebalansu predvidenih 4.000 EUR za izvedbo omenjenih del, kar je za cca 30% več od predvidenega 
plana 2013. Povečana poraba sredstev se nanaša predvsem  na prenos izdatkov iz leta 2012, katera so bila poravnana 
v začetku leta 2013. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Opis podprograma 

Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 

Zakonske in druge pravne podlage 

" Zakon o prostorskem načrtovanju  
" Zakon o urejanju prostora  
" Zakon o graditvi objektov  
" Stanovanjski zakon  
" Zakon o nepremičninskem posredovanju  
" Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti  
" Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti 

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

" zagotavljanje dostojnega stanovanja za vsakogar;  
" preureditev naselji v smislu nove socialne in prostorske kohezije in večje stopnje družbenih interakcij;  
" zagotavljanje pogojev za vsakdanje življenje v historičnih urbanih središčih;  
" omejevanje razpršene gradnje in varovanje nepozidanega prostora; 
ogrevanje, hlajenje in osvetljevanje stavb brez nadaljnjega uničevanja okolja;  
" varovanje nacionalne, regionalne in lokalne prepoznavnosti prostora, arhitekture in krajine;  
" zagotavljanje razvoja sodobne arhitekture. 

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

" število novih in prenovljenih stanovanj  v tekočem letu; 
" spremljanje sprejetih PA in PIA; 
" število sanacij razpršene gradnje; 
" spremljanje površin varovanja nepozidanega prostora; 
" spremljanje arhitekture. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

O1 - Prostorska dokumentacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za dokončanje postopkov za sprejetje Občinskega prostorskega načrta (OPN) v 
skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju.  Postavka se z rebalansom proračuna zmanjšuje za 2.000 EUR na 
podlagi dogovora o nameravanih izvedenih aktivnosti na tej postavki in zaradi prerazporeditve sredstev v ostalem 
delu proračuna. 
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O11 - Strokovne podlage za OPN 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za dokončanje OPN je bilo potrebno izdelati več strokovnih podlag v skladu z novo prostorsko zakonodajo. Tako je 
bilo potrebno izdelati okoljsko poročilo, analizo stanja pozidanosti zemljišč v Občini Zreče, analizo stanja naselij v 
Občini Zreče. OPN je bilo potrebno tudi uskladiti z sprejetimi prostorskimi sestavinami planskega akta Občine 
Zreče. Za dokončno uskladitev OPN z Okoljskim poročilom bo potrebno še izdelati Hidrološko hidravlično študijo s 
poplavnimi kartami za območje industrijska cona Unior II. Postavka se z rebalansom proračuna zmanjšuje za 3.000 
EUR na podlagi dogovora o nameravanih izvedenih aktivnosti na tej postavki in  zaradi prerazporeditve sredstev v 
ostalem delu proračuna. 

O13 - OPPN Dobrava I.blokovno naselje-sever 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadaljevanje del se bo izvajalo v letu 2013 za predvideno bodočo gradnjo dveh večstanovanjskih objektov in 
poslovno trgovskega objekta zahodno od območja PTC Tržnica Zreče.  Postavka se z rebalansom proračuna 
povečuje za 10.000 EUR na podlagi dogovora o prenosu sredstev iz postavke O23- OPPN Dobrava I. blokovno 
naselje-jug, ki se v letu 2013 črta. 

O15 - OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V času javne razgrnitve osnutka so se pojavile določene pripombe lastnikov oz. investitorjev na obravnavanem 
območju. Največ pripomb je bilo na urejenost prometa skozi sam center starih Zreč. Zato smo naročili strokovne 
podlage za urejanje prometa v naselju Zreče. Ta naj bi podala predlog ureditve prometa skozi stari del centra Zreče z 
širšo ureditvijo. Prav tako se bo območje obravnave povečalo in zajelo še zemljišče v lasti Cometa, kjer se 
predvideva ureditev javnega parkirišča za potrebe starega centra Zreč. Zardi vsega naštetega bo potrebno še enkrat 
izdelati osnutek in izvesti javno obravnavo. Nadaljevanje del se bo izvajalo po izdelavi strokovnih podlag za 
urejanje prometa v naselju Zreče, predvidoma v maju 2013. Izdelava OPPN bo tako predvidoma zaključena in 
sprejeta v začetku leta 2014. Postavka se z rebalansom proračuna za leto 2013 ne spreminja. 

O17 - Idejna zasnova za športni park Zreče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 smo že na podlagi vprašanj kako je z ureditvijo športnega parka Zreče, pridobili ponudbo za izdelavo le 
tega. V tem času smo pozvali zainteresirane subjekte s področja športa, da podajo pripombe na projektno nalogo, ki 
je bila izdelana že pred leti. Odziv je bil zelo slab, tako, da bomo poskušali zadevo še enkrat dopolniti in nato izdelati 
idejno zasnovo športnega parka Zreče. Začetek izdelave le tega je bil predviden  v letu 2013. Zaradi priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o proračunu za leto 2013 in posledično sprejetih varčevalnih ukrepov je bil prejet 
sklep, da se projekti, katerih izvajanje se še ni pričelo izvzamejo iz proračuna in se prestavijo v izvajanje v naslednje 
proračunsko leto 2014.  

O19 - OPPN Dobrava 1 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sprejetjem tega OPPN bi zagotovili možnost gradnje stanovanjskih hiš na dveh parcelah v KS Dobrovlje v okviru 
bodoče stanovanjske gradnje Dobrava v KS Dobrovlje za katerega je že bil izdelan osnutek prostorsko izvedbenega 
akta. Sprejetje je vezano na dodatno strokovno podlaga za ureditev električnega omrežja na obravnavanem območju. 
Zaradi navedenega bo postavka v celoti realizirana v letu 2013. Postavka se z rebalansom proračuna za leto 2013 ne 
spreminja. 

O20 - Spremembe prostorsko izvedbenih aktov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se z rebalansom proračuna zmanjšuje za 2.000 EUR na podlagi dogovora o nameravanih izvedenih 
aktivnosti na tej postavki in  zaradi prerazporeditve sredstev v proračunu. 
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O21 - Naravovarstveni programi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče je bila vključena v projekt NATREG, ki ga je vodil Zavod RS za varstvo narave. V okviru tega 
projekta se izvajajo različne akcije in delavnice. Planirane so naslednje akcije;  čiščenje planj na Rogli, mladinski 
tabor na Rogli, izdelava različnih analiz, delavnice, promocija, informiranje…. Do konca leta se planira realizacija 
vseh aktivnosti. Zato se postavka  z rebalansom proračuna za leto 2013 ne spreminja. 

O23 - OPPN Dobrava I. blokovno naselje - jug  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi priprave sprememb in dopolnitev Odloka o proračunu za leto 2013 in posledično sprejetih varčevalnih 
ukrepov je bil prejet sklep, da se projekti, katerih izvajanje še ni pričelo izvzamejo iz proračuna in se prestavijo v 
izvajanje v naslednje proračunsko leto 2014. Postavka se v celoti z rebalansom proračuna za leto 2013 črta na 
podlagi dogovora o prenosu sredstev iz te postavke na postavko  O13- OPPN Dobrava I. blokovno naselje-sever. 

O5 - OPPN Stanovanjska naselja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po sprejemu sprememb in dopolnitev veljavnih planskih aktov za območje občine, smo začeli s postopki sprejetja 
prostorsko izvedbenih aktov OPPN za umestitev stanovanjskih objektov in potrebne komunalne infrastrukture. V 
letu 2013 se predvideva sprejetje le enega OPPN in sicer za območje Borlak.  Postavka se z rebalansom proračuna 
za leto 2013 zato zmanjšuje za 20.000 EUR na podlagi dogovora o nameravanih izvedenih aktivnosti  na tej 
postavki in  zaradi prerazporeditve sredstev v proračunu. 

O7 - OPPN SN-2 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po sprejetju OPN Občine Zreče bomo pristopili k izdelavi OPPN SN 2 Zreče. Tu gre za nadaljevanje širitve 
stanovanjskega naselja SN 1, Zreče. Zaradi priprave sprememb in dopolnitev Odloka o proračunu za leto 2013 in 
posledično sprejetih varčevalnih ukrepov je bil prejet sklep, da se projekti, katerih izvajanje še ni pričelo izvzamejo 
iz proračuna in se prestavijo v izvajanje v naslednje proračunsko leto 2014.  

O8 - Programi opremljanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po sprejemu sprememb in dopolnitev veljavnih planskih aktov za območje občine, smo začeli s postopki sprejetja 
prostorsko izvedbenih aktov OPPN za umestitev stanovanjskih objektov in potrebne komunalne infrastrukture. V 
letu 2013 se predvideva sprejetje le enega OPPN in sicer za območje Borlak.  Ter na ta način tudi le enega programa 
opremljanja. Postavka se z rebalansom proračuna za leto 2013 zato zmanjšuje za 10.000 EUR na podlagi dogovora o 
nameravanih izvedenih aktivnosti  na tej postavki in  zaradi prerazporeditve sredstev v ostalem delu proračuna. 

1603 - Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za 
praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

16039001 - Oskrba z vodo 

Opis podprograma 

Zajeta je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). Program oskrbe s pitno vodo se 
izvaja na področju Občine Zreče, kje je Režijski obrat občine Zreče upravljavec javnega vodovodnega omrežja. Na 
področju občine Zreče. Za kvaliteto vodooskrbe program predvideva tudi iskanje novih vodnih virov in pridobivanje 
pitne vode tudi od drugod. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 55/2009) Odlok o načinu opravljanja 
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zreče (Uradni list RS št. 75/2010). Pravilnik za 
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Uradni list RS, št. 104/2001)  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji programa so zagotavljanje kvalitetne pitne vode na področju občine Zreče v zadostnih količinah. 

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

Letni izvedbeni cilji pa so upravljanje s sistemom vodooskrbe na način, vzdrževati in posodabljati obstoječi sistem 
na nivoju, da bo zagotovljena nemotena in varna vodooskrba.  

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M11 - Vodooskrba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpostavka Vodooskrba je v proračunu za leto 2013 predvidena v višini 250.000,00 EUR. Sredstva se z 
rebalansom proračuna za leto 2013 ne spreminjajo. 

M32 - Magistralni vodovod 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za poplačilo PZI projektne dokumentacije, ki je bila izdelana že v letu 2012. Za to poplačilo 
je potrebno še zagotoviti sredstva v višini 48.000,00 EUR. Zato se z rebalansom proračuna za leto 2013 znižajo za 
22.000,00 EUR. 

M16 – Vodno povračilo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpostavka Vodno povračilo je v proračunu za leto 2013 predvidena v višini 17.000, 00 EUR . Z rebalansom  je 
predvideno 24.600,00 EUR. Do razlike prihaja zaradi večjih količin oddane vode, kot smo predvidevali.  
Vodno povračilo je dajatev, do katere je upravičena država, zaradi rabe vode, naplavin in vodnih zemljišč, ki so v 
njeni lasti. Vodno povračilo so v skladu z Uredbo o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 103/02 in 122/07) dolžni 
plačevati vsi, ki odvzemajo vodo iz vodnih virov, uporabljajo vodna zemljišča, ali odvzemajo naplavine zaradi 
opravljanja svoje dejavnosti. Znesek vodnega povračila, ki ga je mesečno dolžan plačati posamezni uporabnik pitne 
vode, je odvisen cene za osnovo vodnega povračila, ki jo enkrat letno določi država in od količine (m3) vode, ki jo 
je uporabnik odvzel iz vodnega vira ali iz omrežja, pri čemer se upošteva tudi sorazmerni del razlike med načrpano 
in prodano vodo ki predstavlja vodne izgube.  

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na 
primer: govor). 

Zakonske in druge pravne podlage 

(plačilni roki v breme državnega in občinskih proračunov) (1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov so 
plačilni roki neposrednih uporabnikov v breme proračuna predpisani s tem zakonom. Za plačilo obveznosti za 
investicijske odhodke, ki se plačujejo po posameznih situacijah in investicijske transfere, ki se plačujejo po 
posameznih situacijah, ter vseh drugih obveznosti, je plačilni rok 30 dni. (2) Plačilni rok začne teči naslednji dan po 
prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan 
oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik 
oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET. (3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so plačilni 
roki lahko krajši za plačila: 1. plač, drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov delavcev in funkcionarjev, 
zaposlenih pri neposrednih uporabnikih; 2. pravnomočnih sodnih ali dokončnih upravnih odločb in poravnav; 3. 
pogodb v breme postavk namenskih sredstev EU in postavk slovenske udeležbe; 4. s postavk predpristopnih in 
popristopnih pomoči ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe pri skupnem financiranju, razen če EK določi 
drugače; 5. s postavk donacij finančnih mehanizmov in pripadajočih postavk slovenske udeležbe pri transferih, 
razen če donator določi drugače; 6. tekočih transferov, razen tekočih transferov v tujino; 7. obveznosti diplomatskih 
predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini, če je takšna poslovna praksa sprejemne države; 8. 
zbirnega računa Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., ki ga ta izstavi za plačilo obračunanega nadomestila 
bankam; 9. povezana s servisiranjem javnega dolga, vključno z likvidnostnim zadolževanjem. (4) Minister, pristojen 
za finance, lahko določi krajši plačilni rok tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno za zagotovitev gospodarnega 
in učinkovitega razpolaganja s proračunskimi sredstvi, da se tako prepreči gospodarska škoda, ki bi nastala, če se 
plačilo ne bi izvršilo v krajših rokih. (5) Plačilo investicijskih transferov občinam in posrednim proračunskim 
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uporabnikom je dovoljeno en dan pred dnevom plačila občine ali posrednega proračunskega uporabnika izvajalcu, 
če občina ali posredni proračunski uporabnik predloži popolno dokumentacijo za izplačilo iz proračuna 30 dni pred 
dnevom plačila izvajalcu. (6) Pri izplačilu drugih stroškov dela (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe in druga 
obdavčljiva izplačila) je plačilni rok od 20 do največ 45 dni. (7) Določbe tega člena, razen petega odstavka, veljajo 
tudi za plačila v breme občinskih proračunov, razen če se občina v pogodbi dogovori za krajše plačilne roke, ker 
doseže nižjo pogodbeno ceno. (8) Ne glede na določbe tega člena je lahko z mednarodno pogodbo oziroma 
mednarodnim nepogodbenim aktom dogovorjen plačilni rok do 90 dni. 

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

Zagotavljanje urejenosti pokopališč in dostojno izvajanje pogrebnih storitev 

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

Navezava na podlagi dolgoročnih ciljev v okviru letnega plana in programa dela za določeno obdobje. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M17 - Pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za to postavko se v rebalansu predvideva 22.000,00 EUR in predstavlja 22% povečanje glede na plan 2013, zaradi 
prenosa izdatkov iz leta 2012. Dela, katera se izvajajo v zimskem času čiščenje snega po potrebi okoli mrliške veže 
in tlakovanih poti, ter ostala dela po dogovoru in naročilu. V letnem času je košnja zelenih površin, obrezovanje in 
okopavanje, vzdrževanje mrliške veže, vzdrževanje tlakovanih poti, odvoz smeti. 

M2 – Razširitev pokopališča  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za to postavko je v rebalansu predvidenih 21.000,00 EUR, kar predstavlja tudi izvedeno realizacijo v letu 2013. 
Izvedba del se je v letu 2012 izvršila po planu za to postavko v višini 15.000,00 EUR, in realizacija plačila izvedla v 
letu 2013. Za dokončanje omenjenih del je potrebno še 6.000,00 EUR, kar je skupno izraženo v rebalansu. Postavka 
predstavlja izdelavo novih grobnih prostorov za pokope. 

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Opis podprograma 

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča), gradnja in investicijsko 
vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi Ur. list RS, št. 94/2007 - UPB2. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

Opis podprograma 

Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Občine Zreče. 

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

Urejenost in lep izgled naselij na območju občine. 

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

Urejenost in lep izgled naselij na območju občine. 
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4001 - OBČINSKA UPRAVA 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Opis podprograma 

Javne sanitarije, plakatiranje in javne tržnice. 

J91 - Urejanje okolja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se z rebalansom proračuna za leto 2013  razdeli na pet novih pod postavk zaradi lažjega spremljanja 
stroškov, ki so sedaj razdeljeni v naslednje pod postavke. 

Za to postavko je v rebalansu predvidenih 12.000 EUR in sicer za urejanje ekoloških otokov, dodatna namestitev 
košev za smeti, izpraznjevanje košev in pobiranje smeti, namestitev dodatnih klopi, nabava potrebnega materiala za 
urejanje okolja, ostala dela po naročilu. 

J95 - Košnja zelenic 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za to postavko je v rebalansu predvideno 36.000,00 EUR, predvsem za košnjo in spravilo trave na zelenih javnih 
površinah, okopavanje, zalivanje, striženje grmovnic, oblikovanje gredic in okrasnih rastlin. 

J96 - Zbirni center 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V rebalansu je za to postavko predvidenih 8.000,00 EUR za urejanje in posodobitev zbirnega centra, zbiranje 
kosovnih odpadkov, ter za plačilo letne najemnine. 

J97 - Upravljanje tekaškega centra na Rogli 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za to postavko je v rebalansu proračuna za leto 2013   predvidenih 9.000,00 EUR. Občina Zreče ima za ta namen z 
upravljavcem KTC Rogla sklenjeno pogodbo in se izplačuje po dvanajstinah vsak mesec. 

J98 - Novoletna okrasitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V rebalansu proračuna za leto 2013   je za to postavko predvideno 7.000,00 EUR, predvsem za izdatke novoletne 
okrasitve. To zajema montažo in demontažo okraskov na kandelabre, ter eventuelna dodatna montaža okraskov, kjer 
le-te še ni. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske 
gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Spodbujanje stanovanjske gradnje in zagotavljanje neprofitnih stanovanj. 

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

Število dodeljenih neprofitnih stanovanj v najem. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji 

Opis podprograma 

Podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora in Zakon o graditvi objektov. 

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

Zagotoviti občanom nove zazidljive parcele za gradnjo stanovanjskih hiš. 

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

Zagotoviti občanom nove zazidljive parcele za gradnjo stanovanjskih hiš. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M20 - Komunalna oprema Stranice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena izvedbi komunalne opreme zemljišč na Stranicah (Adamič). Projekt ustvarja tudi 
prihodke saj bodo in so že komunalno opremo plačali lastniki zemljišč, ki nameravajo zgraditi stanovanjske objekte 
na tem območju. Projekt je bil v celoti zaključen v letu 2012. Sredstva v letu 2013 je potrebno zagotoviti za 
neplačani del v letu 2012 in sicer v višini 4.000,00 EUR. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Opis podprograma 

Prenos kupnin na SSRS, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe 
(obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon in podzakonski akti. 

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

Osnovni cilj je vzdrževati obstoječi fond stanovanj in postopno zagotoviti nove kapacitete, bodi si z gradnjo ali z s 
preureditvijo nekdanjih samskih sob na nekaterih podstrešnih delih večstanovanjskih objektov, saj je povpraševanje 
po stanovanjih dokaj veliko. 

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

Letni cilj je poleg rednih nujnih vzdrževalnih del izvesti zamenjavo nekaj starejših oken in po možnosti obnoviti 
ostrešje večstanovanjskega objekta, ki je izključno v naši lasti. 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

16069002 - Nakup zemljišč 

Opis podprograma 

Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim 
projektom. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. 

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

Število pridobljenih stavbnih zemljišč za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, večstanovanjskih objektov in 
ostalo poslovno gradnjo. Pridobivanje nujno potrebnih zemljišč z zamenjavo pridobljenih zemljišč. 

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

Površina pridobljenih zemljišč. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
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 zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Zdravstvenega doma Slov. Konjice do leta 2013 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje nalog, katere narekuje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnik o 
pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 - Primarno zdravstvo 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za financiranje invensticijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) 
ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Opis podprograma 

Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih 
domov, nakup opreme za zdravstvene domove. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nalog, katere narekuje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnik o 
pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Opis podprograma 

Tu je vključena nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka 
za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško 
pregledne službe 

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

Zagotavljanje nalog katere narekuje zakon 

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

Narediti revizijo dosedanjih upravičencev zdravstvenega zavarovanja 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

G1 - Zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se z rebalansom ne spreminja.V letu 2012 je v proračunu za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov 
brez prihodkov bilo namenjenih 40.000 EUR, enako porabo sredstev planiramo v letu 2013. 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Opis podprograma 

Vsebuje plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 

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

Zagotavljanje sredstev za izvajanje mrliško ogledne službe in s tem zadovoljitev zahtev Zakona o zdravstvenem 
varstvu. 

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

Zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje mrliško ogledne službe. Višina postavke je odvisna od števila umrlih 
oziroma od odločitve zdravnikov o potrebi pošiljanja umrlega na obdukcijo. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

G2 - Stroški mrliške ogledne službe 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokritju stroškov mrliških ogledov, prevozov pokojnikov in sanitarnih obdukcij. Postavka 
ostaja na ravni proračuna za leto 2013, se bo pa ob koncu leta z rebalansom ustrezno korigirala. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
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). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Na področju kulture zagotoviti ustrezne prostore za dejavnost knjižnice, nakup zadostnega knjižničnega gradiva. 
Ravno tako pa skrbeti za kulturno dediščino.  
Na področju športa urediti sofinanciranje programov športa z novim Pravilnikom ter skrbeti za čim večjo 
vključenost mladine v športne dejavnosti. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremičnine in premičnine kulturne dediščine. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Opis podprograma 

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih 
spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje  spomenika, odškodnine zaradi 
razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z 
dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov, postavitev spominskih obeležij. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
E17 – Obnova spominskega parka 100 Frankolovskih žrtev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve smo podpisali pogodbo o financiranju izvedbe geoloških 
raziskav brežine nad spominsko ploščo 100 Frankolovskih žrtev ter izdelavo projektov za morebitno prenovo te 
plošče. Tako nam navedeno Ministrstvo financira le-to v višini 7.400,00 EUR oziroma maksimalno 45% vrednosti 
investicije.  

E5 - Naravna kulturna dediščina 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke bomo pristopali k manjšim projektom ohranjanja kulturne dediščine. Postavka ostaja na ravni 
sprejetega proračuna za leto 2013. 

1803 - Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, 
medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje knjižnične dejavnosti kakor tudi zagotoviti zadostno število knjižničnega 
gradiva. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Opis podprograma 

Zajema dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, 
brošur, zbornikov in publikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 

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

Zagotavljanje delovanja knjižnice (plača knjižničarke) ter nakup knjižničnega gradiva za knjižnico Zreče 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje knjižnice ter ureditev novih prostorov za boljše delovanje le-te. 
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4001 - OBČINSKA UPRAVA 

E1 - Knjižnica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov krajevne knjižnice Zreče (plače zaposlenih, splošni 
neprogramski stroški in nakup IKT opreme), za pokrivanje deleža skupnih stroškov splošne knjižnice in za nakup 
knjižničnega gradiva za krajevno knjižnico Zreče. Ker v letu 2012 nismo uspeli na JR Obnova vasi, ukrep 322, kjer 
smo s pomočjo sofinancerskih sredstev želeli obnoviti prostore bivše Krekove banke za potrebe knjižnice, smo 
postavko z sprejetjem proračuna za leto 2013 zvišali v višini 20.000,00 EUR (toliko smo planirali lastnih sredstev za 
to obnovo). Z rebalansom postavko zvišujemo še za 10.000,00 EUR, saj je obnova prostorov stala okoli 30.000,00 
EUR. 

E7 – Založniška dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je v celoti namenjena pomoči izdaje knjig oziroma CD-jev lokalnim pevskim skupinam oziroma 
posameznikom. Postavka ostaja na ravni sprejetega proračuna za leto 2013. 

18039002 - Umetniški programi 

Opis podprograma 

Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi 
samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske kulture v Občini Zreče. 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje kulturnih društev ter s tem obogatitev kulturnih vsebin na območju Občine 
Zreče. 

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

Pristopiti k spremembam in dopolnitvam Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti na 
območju Občine Zreče. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

E2 - Programi društev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki imajo sedež v Občini Zreče in delujejo 
najmanj eno leto ter izpolnjujejo druge pogoje določene z javnim razpisom in s Pravilnikom za vrednotenje 
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče.  

E9 - Javni sklad za kulturne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče zagotavlja sredstva Javnemu skladu za kulturne dejavnosti Slovenske Konjice za izvedbo prireditev in 
izobraževalnih oblik skupnega programa, katerega koristijo naša kulturna društva.  

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Opis podprograma 

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna 
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, 
nagrade za kulturne dosežke, 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče, Pravilnik o podeljevanju priznanj in nagrad 
na področju kulture v Občini Zreče 

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

Zagotavljanje sredstev za organizacijo različnih prireditev na območju Občine Zreče. 

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

Povečanje sredstev za organizacijo prireditev in s tem izboljšati kulturno in športno dogajanje v Občini Zreče. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

E3 - Prireditve in gostovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov organizacije prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku. Postavka 
ostaja na ravni sprejetega proračuna za leto 2013. 

EB - Godba na pihala-materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov za nujen nakup glasbil, katere Godba na pihala Zreče nujno potrebuje za 
nemoteno delovanje. 

EF - Vodovnikovo (leto) nagrada 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče skupaj z Društvom pesnikov in pisateljev podarja najboljšim piscem besedil v okviru Slovenije 
Vodovnikovo nagrada, katera je v višini 500,00 EUR ter priznanje. Postavka ostaja na enaki ravni kot je bila ob 
sprejetju proračuna za leto 2013. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Opis podprograma 

Lokalni časopis, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o javnem glasilu Občine Zreče. 

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

Informiranje občanov o dogodkih, novostih, zakonodaji, predstavitev organizacij, društev, 

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

Na letni ravni izdati vsaj dva izvoda časopisa. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Opis podprograma 

Zajeto je upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih 
sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih 
kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in 
večnamenskih kulturnih centrov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o načinu 
določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v vseh občinah in stroških 
krajevnih knjižnic 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti ustrezne prostore za delovanje knjižnične dejavnosti in s tem omogočiti tudi obknjižnične dejavnosti 
(čajanke, čitalnica, ure pravljic,) 

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

Zagotoviti sredstva za obnovo začasnih prostorov za vsaj delno izboljšanje delovanja knjižnice. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

E4 - Vzdrževanje kulturnih domov in opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pogodbe o upravljanju večnamenske dvorane v Zrečah se sredstva zagotavljajo za pokrivanje stroškov 
vzdrževanja in uporabe večnamenske dvorane. 

EI - Obnova cerkve Sv.Neža 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pridobljenega soglasja zavoda za varstvo kulturne dediščine smo pričeli z obnovo strehe na cerkvi sv. 
Neža, katera je nujno potrebna popravila. Tako smo v letu 2012 nakazali 42.000,00 EUR župnijskemu uradi Zreče 
za nakup kritine-skrilj, v letu 2013 pa še 10.000,00 EUR. Postavka se ne spreminja. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 
Opis glavnega programa 

Sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske 
skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov in borcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Sofinanciranje programa društev. 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R03 - Vojni veterani 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa, so namenjena sofinanciranju veteranskih društev.  

R04 - Vzdrževanje grobov borcev NOB 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje najnujnejših vzdrževalnih del na grobovih borcev NOB na Stranicah, v Zrečah ter po Pohorju. Ravno 
tako pa se nameni 2.000 EUR za vzdrževanje grobišča 100 Frankolovskih žrtev. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

Opis podprograma 

Drugim društvom, kot so društvo upokojencev, lovsko društvo, društvo motoristov, se na podlagi razpisa dodelijo 
sredstva za sofinanciranje njihove dejavnosti. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

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

Omogočiti delovanje drugih društev, kjer so aktivni člani tudi občani Občine Zreče 

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

Sofinancirati programe društev, kjer so aktivni člani občani Občine Zreče v skladu z merili, določenimi v razpisni 
dokumentaciji 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R02 - Dotacije društvom 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov drugih društev na območju Občine Zreče in se razdelijo na podlagi 
javnega razpisa.  

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja 
posameznika. Z letnim programom športa Občine Zreče se soustvarja pogoje za razvoj športa. V športne dejavnosti 
se lahko vključijo prebivalci v vseh obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi 
vpliva na razvoj mladega človeka prednost v letnem programu športa Občine Zreče. 

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

Da bi bili mladi deležni ustrezne in strokovno vodene športne vzgoje je treba sredstva nameniti za organiziranje le-
tega. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Programi športa 

Opis podprograma 

Zajema 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 (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in 
mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje 
športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov 
(dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Zreče Dogovor o 
zaračunavanju kopalnih kart s podjetjem Unior d.d. - program turizem (Unitur) in cenik, ki določa ceno kopalnih 
kart za občane Občine Zreče. 

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

Letni program športa Občine Zreče 

Zagotoviti občanom dostop do kart za kopanje v Termah Zreče po ugodnejši ceni tudi v prihodnjih letih..  

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

Realizacija podpostavke v skladu s planom 2010 in s pomočjo financiranja 30% vrednosti karte za kopanje v 
Termah Zreče omogočiti občanom dostop do kart po nižji ceni od redne. 
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4001 - OBČINSKA UPRAVA 

F1 - Športni klubi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Zreče se sredstva iz te postavke razdelijo na podlagi 
javnega razpisa za sofinanciranje programov športa športnim društvom. Sredstva, namenjena razdelitvi na javnem 
razpisu ostajajo na enaki ravni kot so bila planirana. 

F3 - Dotacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod postavko dotacije se zagotovijo sredstva za sofinanciranje ostalih nalog s področja športne dejavnosti, prireditve 
in drugi programi, ki so pomembni za lokalno skupnost, pa jih ni mogoče predvideti oziroma ob prijavi na razpis še 
niso znane. Iz te postavke se sofinancira tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah 
izven države. 

F4 - Vzdrževanje športnih objektov - amortizacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče zagotavlja sredstev za delovanje športne dvorane v Zrečah na podlagi pogodbe o upravljanju 
upravitelju OŠ Zreče za potrebe pokritja stroškov ogrevanja, elektrike, čiščenja.  

F5 - Vzdrževanje nogometnega igrišča 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje nogometnega igrišča v Zrečah. Na podlagi pogodbe se le-ta dodelijo upravitelju 
nogometnega igrišča - NK Unior za potrebe pokritja elektrike, košnje,.... 

 18059002 - Programi za mladino 
Opis podprograma 

Dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo 
prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost. 

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

Druženje mladih v različnih aktivnostih ter umik le-teh iz cest 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje Zavoda za mladino. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

H6 - Programi za mlade in otroke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke se sofinancira programe mladih in otrok na podlagi javnega razpisa, s ciljem vedno večjega 
števila izvedenih program za mlade z vedno večjim številom vključenih mladih in otrok. Ker sta se v preteklih dveh 
letih na razpis prijavila zgolj dva društva postavko temu ustrezno znižujemo (sorazmerno na višino sofinanciranja 
ostalih društev) 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, 
srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in 
visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Vrtca in Osnovne šole 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih, kakor tudi amortizacijo za omogočanje izvajanja programa predšolske 
vzgoje in osnovnošolske vzgoje 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1. starostno obdobje, 2. starostno obdobje,  
Devetletka, posebna šola 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih, kakor tudi amortizacijo za omogočanje izvajanja programa predšolske 
vzgoje 

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

Zapolniti programe predšolske vzgoje, zaposliti temu primerno vzgojiteljic 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 - Vrtci 

Opis podprograma 

Zajeta je dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), nakup, gradnja in 
vzdrževanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik 
o plačilih staršev za programe v vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje Vrtca Zreče, kakor tudi redno preverjanje dohodkov staršev otrok, vpisanih v 
Vrtec in prihajajo iz Občine Zreče. 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje Vrtca ter redno preverjanje dohodkov staršev. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

C1 - Plačilo programov-Vrtec Zreče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 se je v celoti pričel izvajati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kateri je prinesel dejstvo, da 
straši v povprečju plačujejo več razlike do polne cene programa predšolske vzgoje. Dejstvo pa je, da so bile odločbe 
določenim staršem s strani CSD izdane prepozno za leto 2013, zato je Vrtec Zreče v obdobju od januarja do aprila 
zaračunaval zgolj akontacije, v mesecu maju pa pričel z dejanskim obračunavanjem. Tako se je pokazalo, da je 
Občina v tem obdobju preplačala razliko in sicer v višini okoli 10.000 EUR. Temu primerno zmanjšujemo postavko 
za 10.000 EUR. 

C2 - Plačilo programov drugih vrtcev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačilo razlike do ekonomske cene za otroke občane Občine Zreče, ki so vključeni v vrtce v drugih 
občinah. Postavka ostaja na ravni sprejetega proračuna 2013. 
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C3 - Amortizacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče zagotavlja sredstva za amortizacijo in vzdrževanje objektov in opreme v Vrtcu Zreče in Stranice. V 
letu 2013 pa je del sredstev namenjen tudi kot prispevek k energetski sanaciji Vrtca Zreče. 

C5 – Otroci s posebnimi potrebami 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za plačilo stalnega spremljevalca ter specialnega pedagoga otrokom s posebnimi potrebami, 
ki obiskujejo vrtec. Postavka ostaja na ravni sprejetega proračuna za leto 2013. 

C6 - Materialni stroški za vrtec Gorenje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za Center šolskih in obšolskih dejavnosti na Gorenju prejema Občina Zreče fakture za skupne prostore. Stroške nato 
na podlagi dogovorjenega ključa delitve delimo. Del stroškov bremeni tudi to postavko. Z rebalansom postavka 
ostaja na enaki ravni. 

C7 – Energetska sanacija JZ Vrtca Zreče 
Občina Zreče se je v mesecu novembru 2012 prijavila na JR Ministrstva za infrastrukturo in prostor »Energetska 
sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti«.  V letu 2013 smo dobili odobrena sredstva, zato je za energetsko sanacijo 
Vrtca Zreče (okna, vrata, fasada) v letu 2013 potrebno zagotoviti sredstva. Postavka ostaja na enaki ravni kot je bila 
s proračunom planirana. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in 
podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljati delovanje izobraževanja mladih 

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

Vključitev čimvečjega števila otrok iz Občine Zreče v sekundarno izobraževanje ter nudenje ustreznih delovnih 
pogojev za primarno izobraževanje 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Opis podprograma 

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), 
dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), gradnja in 
vzdrževanje osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

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

Zagotoviti ustrezne delovne pogoje za delovanje pedagoškega programa 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

B1 - Dodatni program 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za dodatni program so namenjena pokrivanju stroškov jutranjega varstva vozačev, stroškov dela kuharic za 
pripravo kosil ter zaposlitvi hišnika. Sredstva se po pogodbi izplačujejo OŠ Zreče in ostajajo na enaki ravni. 

B2 - Materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost šolam, katerih je 
ustanoviteljica, dolžna zagotavljati sredstva za fiksne materialne stroške (ogrevanje, elektrika, voda in komunalne 
storitve) ter sredstva za zavarovanje objektov. Sredstva se po pogodbi izplačujejo OŠ Zreče in ostajajo na enaki 
ravni. 

B3 - Amortizacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela šolskih objektov (ureditev WC-jev v novem delu šole, šolske 
table, učila in učni pripomočki, oplesk, lakiranje parketa,). Sredstva se po pogodbi izplačujejo OŠ Zreče in ostajajo 
na enaki ravni. 

B5 - Prehrana nadstandard 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prehrane delavcev, ki niso sistemizirani preko Ministrstva za šolstvo in 
šport. Sredstva se po pogodbi izplačujejo OŠ Zreče in ostajajo na enaki ravni. 

BB - Osnovna šola v Parku 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče sofinancira dejavnost osnovnošolskega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v višini 25,98%. Iz 
proračuna se pokrivajo materialni stroški, stroški amortizacije in dodatni program. Postavka ostaja v enaki višini kot 
je bila planirana s proračunom 2013.  

BD - Energetska sanacija JZ OŠ Zreče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče se je v mesecu novembru 2012 prijavila na JR Ministrstva za infrastrukturo in prostor »Energetska 
sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti«. V letu 2013 smo dobili odobrena sredstva, zato je za energetsko sanacijo 
OS Zreče (okna, klima) v letu 2013 potrebno zagotoviti sredstva. Postavka ostaja na enaki ravni kot je bila s 
proračunom planirana. 

BE - Osnovna šola Glazija in Waldorfska šola 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 se je 1 občan Zreč vpisal v OŠ Glazija in 1 občan Zreč v Waldorfsko OŠ. Na podlagi Zakona o osnovni 
šoli je Občina stalnega prebivališča dolžna pokriti materialne stroške tej osnovni šoli v enaki višini kot jih pokriva 
svoji matični šoli.  

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Opis podprograma 

Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), 
nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja 
in vzdrževanje glasbenih šol. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o glasbenih šolah, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole 

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

Zagotoviti delovanje glasbene šole in s tem omogočiti mladim kvalitetno učenje glasbil 

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

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

BA - Glasbena šola Slov.Konjice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz občinskega proračuna se pokrivajo materialni stroški, izobraževanje učiteljev, del splošnih materialnih stroškov 
ter prehrana zaposlenih v višini 25,98% deleža. Sredstva se po pogodbi izplačujejo Glasbeni šoli Slovenske Konjice 
in ostajajo na enaki ravni. 

BF - Ureditev podstrešja glasbene šole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2011 so Občine Slov. Konjice, Zreče in Vitanje podpisale dogovor o sofinanciranju pri obnovi podstrešnih 
prostorov Glasbene šole v Slovenskih Konjicah. Na podlagi prijave na razpis ministrstva za šolstvo in šport (Občina 
Slov. Konjice je poslala prijavo) pridobimo sofinancerska sredstva. Vendar smo v letu 2012 pristopili zgolj k 
pridobivanju dovoljenj, izdelavi PGD, PZI. Tako je naš delež bil 5.298,48 EUR. Ker smo v letu 2012 imeli na 
postavki zgolj 5.000,00 EUR, razliko v višini 298,48 EUR zagotavljamo z rebalansom. 

1904 - Terciarno izobraževanje 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev programov potrebnih za gospodarstvo in obenem približati šolo dijakom, ter znižati stroške šolanja 
staršem vpisanih dijakov 

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

Zagotoviti obstoj sedanjih program na Srednji šoli Zreče 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19049001 - Višješolsko izobraževanje 

Opis podprograma 

Vsebuje gradnjo in vzdrževanje višjih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

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

Zagotavljanje sredstev za možnost delovanja izobraževanja, tudi ustanovitev višje šole v Občini Zreče. 

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

Ustvarjanje pogojev za izobraževanje, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja prebivalcev. 
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4001 - OBČINSKA UPRAVA 

B8 - Regijsko študijsko središče Celje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to postavko se zagotavljajo sredstva za delovanje Regijskega študijskega središča. Sredstva so bila izplačana 
Regijskemu študijskemu središču po pogodbi, zato ostaja postavka na enaki ravni. 

1905 - Drugi izobraževalni programi 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti dodatne izobraževalne programe odraslim 

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

Pridobiti čimvečje število vključenih odraslih občanov v kakovostne in zanimive programe 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

Opis podprograma 

Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja 
odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

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

Zagotoviti odraslim kvalitetne in zanimive izobraževalne tečaje in s tem vključitev velikega števila zainteresiranih 
odraslih 

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

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

B9 - Izobraževanje odraslih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinancira se izvedba tečajev in delavnic za odrasle, ki jih izvaja Šolski center Slov. Konjice - Zreče. V letu 2013 
so se bodo izvedle kuharske delavnice ter računalniške delavnice, sredstva pa nakazana na SIC Slovenske Konjice, 
kateri bo te delavnice tudi izvedel. Postavka zatorej ostaja na enaki ravni. 

1906 - Pomoči šolajočim 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti čim kvalitetnejše obšolske dejavnosti, kakor tudi pomoč v osnovnem šolstvu z namenom čim večjega 
vključevanja otrok in staršev v šolski sistem 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Opis podprograma 

Zajema subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske 
prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

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

Zadostiti zakonskim zahtevam, zahtevam staršev ter pridobitev čim nižjih cen storitev 

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

Zagotavljanje sredstev za brezplačen in varen prevoz osnovnošolcev v šolo in nazaj, kakor tudi skrb za kulturna in 
športa izobraževanja otrok. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

B4 - Šolski prevozi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o osnovni šoli dolžna pokrivati stroške prevozov nad 4 km in stroške 
prevozov na nevarnih poteh v celoti. Strošek opravljenih prevozov je za leto 2013 planiran okoli 220.000 EUR, 
višina prenesenih računov iz leta 2012 pa je 29.393,63 EUR. Glede na to in dejstvo, da je to potrebno poravnati v 
letu 2013 se postavka temu ustrezno zvišuje. 

B6 - Ostalo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obdaritev predšolskih otrok za Dedka Mraza, pokritje stroškov sprejema odličnjakov pri 
županu, sofinanciranje gledaliških predstav OŠ Zreče. 

Sredstva ostajajo na enaki ravni kot so bila planirana ob sprejetju proračuna za leto 2013 

D7 - Šola v naravi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za zimsko in letno šolo v naravi vsem otrokom iz Občine Zreče (tudi otrokom, ki 
obiskujejo druge OŠ). Nekoliki višji znesek se nameni za zimsko šolo, glede na dejstvo, da Ministrstvo za zimsko 
šolo ne namenja sofinancerskih sredstev. Postavka ostaja na ravni sprejetega proračuna za leto 2013. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti socialno varnost tako na področju institucionalnega varstva, kakor pomoči ob izrednih dogodkih pri 
občanih 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti socialno varnost 

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 

Opis podprograma 

Pomoč staršem ob rojstvu otrok. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Zreče 

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

Pomoč družinam ob rojstvu otrok saj so takrat stroški še posebej visoki 

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

Zagotavljanje sredstev za obdaritev novorojencev. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R15 - Obdaritev novorojencev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Zreče določa, da se enkraten denarni prispevek 
za novorojence dodeli družinam z območja Občine Zreče. Na podlagi Sklepa o spremembi višine zneska enkratnega 
denarnega prispevka za novorojence v Občini Zreče znaša višina prispevka za prvega otroka 100,00 EUR, za 
drugega otroka 150,00 EUR in vsakega nadaljnjega otroka 200,00 EUR.  

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem 
nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznika, družin in skupin prebivalstva 

20049001 - Centri za socialno delo 

Opis podprograma 

Dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 
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20049002 - Socialno varstvo invalidov 

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 

Zagotoviti sredstva za izplačilo plače za družinske pomočnike 

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

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

D0 - Izplačilo družinskemu pomočniku 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko 
motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb. Ker se je konec leta 2012 povišala minimalna plača na katero je vezan znesek 
družinskega pomočnika se temu posledično zvišuje tudi postavka. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

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 

Zakon o socialnem varstvu 

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

Zagotovitev doma ostarelih v Občini Zreče in s tem omogočiti bivanje starejšim občanom v domačem okolju 

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

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

D3 - Socialni transferji za oskrbnine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov institucionalnega varstva občanom, ki si sami ne morejo pokriti stroškov 
tega varstva (Zakon o socialnem varstvu), nimajo pa svojcev ki bi za njih poskrbeli. Z rebalansom se postavka 
povišuje, saj imamo prenosa iz leta 2012 v višini 9.839,55 EUR 

DA - Pomoč družini na domu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti in v podobnih primerih 
in se izvaja v okviru Lambrechtovega doma Slovenske Konjice. Nekoliko povečan obseg sredstev je zaradi dejstva, 
da to storitev uporabljajo 3 uporabniki več, ravno tako pa na podlagi odločb CSD občina pokriva 3 polno plačilo te 
storitve (nizki dohodki). Ravno tako smo imeli prenos iz leta 2012 v leto 2013 v višini 13.325,10 EUR. 
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DB - Pogostitev ostarelih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delno pokritje stroškov pogostitve občanov, starejših od 80 let v Zrečah, na Gorenju in na 
Stranicah, ki jih organizirajo krajevne organizacije Rdečega križa Zreče, Stranice, Gorenje ter društva Sožitje. 
Postavka ostaja na ravni plana proračuna za leto 2013 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Opis podprograma 

Zajete so enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje 
najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o povrnitvi pogrebnih stroškov, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Zreče 

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

Zagotavljanje sredstev za plačilo storitev opravljenih za socialno varstvo materialno ogroženih 

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

Zagotavljanje sredstev za plačilo storitev. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

D10 - Družbeno koristno delo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče je v letu 2010 podpisala s Centrom za socialno delo Celje soglasje o obstoju skupnega interesa za 
sodelovanje v mreži izvajalskih organizacij za izvrševanje dela v splošno korist. Ker država zaradi uvedbe ZUJF ne 
izvaja oziroma zagovarja več toliko družbeno koristnega dela pride na Občino posledično manj teh kandidatov. 
Tako posledično navedenemu zmanjšujemo to postavko, katere dejstvo pa je, da nam jo v celoti vrne država. 

D4 - Pogrebni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Zreče se iz občinskega proračuna pokrivajo 
najnujnejši pogrebni stroški socialno ogroženih oseb. Postavka ostaja na ravni sprejetega proračuna za leto 2013. 

D6 - Letovanje šolskih otrok-kolonija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev v Občini 
Zreče se sofinancira letovanje ogroženih otrok, ki ga izvaja Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice. 
V letu 2012 smo tako 36 otrokom iz Zreč omogočili letovanje v času poletnih počitnic. 

D8 - Druge socialne storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ostaja na ravni proračuna za leto 2013. Znotraj postavke se pokrivajo denarne socialne pomoči, 
pomoč v obliki prehrane ter subvencije najemnin. Ker pa je postavko težko načrtovati se lahko s 
rebalansom ob koncu leta bistveno spremeni. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

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.). 



 

Stran 53 od 55 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

D1 - Občinski odbor RK 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redno dejavnost Območnega združenja Rdeči križ Slovenske Konjice, ki izvaja socialno 
varstvene programe za potrebe Občine Zreče. 

D5 - Dotacija humanitarnim društvom 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva humanitarnim društvom se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa vsem tistim izvajalcem, ki imajo sedež v 
Občini Zreče oziroma imajo sedež izven Občine Zreče, vendar so njihovi aktivni člani tudi občani Občine Zreče in 
izpolnjujejo druge pogoje določene z javnim razpisom. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Opis glavnega programa 

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 

Opis podprograma 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o financiranju občin in pogodba Banke Celje d.d. o kratkoročnem kreditu. 

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

Minimalno zadolževanje. 

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

Čim manj koriščenja kratkoročnih kreditov, ki prinaša stroške odobritve ter obresti na koriščen in nekoriščen del 
kredita. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
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 ali rastlinske bolezni, druge 
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nesreče, ki jih povzročijo 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. 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Opis glavnega programa 

Vključuje 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 ali rastlinske bolezni in druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

23029001 - Rezerva občine 

Opis podprograma 

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

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

Čim manj naravnih nesreč. 

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

Čim manj naravnih nesreč v letu 2010. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

S1 - Proračunska rezerva-elementar 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska rezerva-elementar se oblikuje kot proračunski sklad in sicer največ do višine 1,5 % prejemkov 
proračuna. Za leto 2013 smo predvideli sredstva v višini 65.000,00 EUR, ki se izločajo mesečno oziroma dokončno 
ob koncu leta z zaključnim računom. Z rebalansom smo postavko zaradi prenosa neplačanih računov iz leta 2012 
povečali na 98.000,00 EUR (fakture sanacij po poplavah v letu 2012 so bile prenesene v letošnje leto (37.000,00 
EUR), prav tako del pomoči pri sanaciji plazu Hrovat (9.600,00 EUR), prevoz pitne vode (3.000,00 EUR), čiščenje 
prepustov (4.700,00 EUR) in vgradnja rezrvoarja za pitno vodo Brinjeva gora (7.000,00 EUR)).  

2303 - Splošna proračunska rezervacija 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 
nalog. 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

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 

Planiranje in poraba sredstev za namene, ki niso predvideni v proračunu. 

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

Planiranje na podlagi realizacije preteklih let in poraba za namene, ki niso predvideni v proračunu za leto 2010. 
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KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Servisiranje javne dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.  

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Opis glavnega programa 

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 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodbe poslovnih bank in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

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

Redna odplačila kreditov po anuitetnih načrtih. 

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

Odplačila kreditov po anuitetnih načrtih za leto 2010. 

 

5001 – KS ZREČE 
L21A-KS Zreče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so planirana sredstva za letno in zimsko vzdrževanje javnih poti v KS Zreče. Postavka se 
poveča zaradi obsežne in dolgotrajne zimske sezone za katero je bilo porabljenih več sredstev od predvidenih. 

 

 

 

 


