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1. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Proračun za leto 2015 je Občinski svet Občine Zreče sprejel na 3. redni seji 17. decembra 2014. V mesecu maju 

2015 je bil na 5. redni seji sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče s 

prilogami. Od sprejema rebalansa meseca maja do sedaj so se pojavile nekatere spremembe zaradi katerih so 

potrebne korekcije. 

Nekatere postavke so povečane, druge zmanjšane, spremenjena pa je tudi primerna poraba. Pri pripravi proračuna je 

bila po podatkih Ministrstva za finance RS upoštevana dohodnina v višini 3.688.228,00 EUR. Do priprave in 

sprejema rebalansa v mesecu maju so občine dobile nove podatke po katerih je bila za Občino Zreče predvidena 

dohodnina v višini 3.282.013,00 EUR in finančna izravnava v višini 352.423,00 EUR. Takrat je bila upoštevana 

primerna poraba 500,83 EUR/prebivalca, z razlogom, da bo država v drugi polovici leta zmanjšala občinam nekatere 

naloge zaradi katerih bodo le-te imele nižje stroške. To se seveda ni zgodilo in občine so zahtevale višjo 

povprečnino. Sprejeta je bila odločitev, da v drugi polovici leta 2015 pripada občinam povprečnina 519,00 

EUR/prebivalca, kar je upoštevano v tem predlogu rebalansa. Tako se je dohodnina povečala in sicer na 

3.348.382,00 EUR, finančna izravnava pa se je zmanjšala na 265.286,00 EUR.  

Predlog rebalansa je tako na strani prihodkov kot odhodkov 7.164.758,61 EUR, kar je 299.258,80 EUR manj kot je 

zadnji veljavni plan za letošnje leto. V bistvu je razlika zaradi zmanjšanja proračunske postavke menjava zemljišč 

Unior-Občina iz 600.000,00 na 300.000,00 EUR (pri prihodkih in odhodkih). Na ostalih postavkah pa smo sredstva 

prerazporedili.  

    VELJAVNI PLAN REBALANS REB/PLAN DELEŽ V PROR. 

  prihodki/odhodki 7.464.017,41 7.164.758,61 106,69   

            

70 davčni prihodki 4.379.685,00 4.523.782,00 103,29 63,14 

71 nedavčni prihodki 975.552,46 1.077.434,20 110,44 15,04 

72 kapitalski prihodki 983.518,36 616.518,36 62,68 8,60 

73 prejete donacije 72.000,00 44.000,00 61,11 0,61 

74 transferni prihodki 989.679,59 839.442,05 84,82 11,72 

  SKUPAJ PRIHODKI 7.400.435,41 7.101.176,61     

  prenos sredstev 31.12.2013 63.582,00 63.582,00 100,00 0,89 

    7.464.017,41 7.164.758,61   100,00 

            

40 tekoči odhodki 2.507.183,11 2.592.865,83 103,42 36,19 

41 tekoči transferi 2.225.246,00 2.224.673,68 99,97 31,05 

42 investicijski odhodki 2.409.008,30 1.982.494,10 82,30 27,67 

43 investicijski transferi 33.500,00 77.375,00 230,97 1,08 

  SKUPAJ ODHODKI 7.174.937,41 6.877.408,61     

            

55 odplačila dolga 289.080,00 287.350,00 99,40 4,01 

            

    7.464.017,41 7.164.758,61   100,00 
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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. 

Zaradi povečanja povprečnine na prebivalca v drugi polovici leta se ta prihodek spreminja iz 3.282.013,00 EUR na 

3.348.382,00 EUR. 

703 - Davki na premoženje 

Davki na premoženje so bili za leto 2015 predvideni v višini 562.700,00 EUR in se z rebalansom povečujejo na 

589.500,00 EUR. Z rebalansom se povečuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. V začetku letošnjega leta 

smo pristopili k urejanju baze, ki je podlaga za zaračunavanje le-tega.  

704 - Domači davki na blago in storitve 

Za leto 2015 smo predvideli 514.972,00 EUR domačih davkov na blago in storitve. Z rebalansom se ti prihodki  

povečujejo na 567.000,00 EUR. Razlika je nastala predvsem zaradi povečanja proračunske postavke okoljska 

dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ta prihodek je evidentiran na podlagi mesečnih 

nakazil (akontacij) na poseben podračun Občine Zreče. Podlaga za navedene akontacije je porabljena voda v 

preteklem letu. V letošnjem letu so bila sprovedena nakazila za oktober, november in december 2014. Ostali 

prihodki v tej skupini ostajajo nespremenjeni.  

706 - Drugi davki 

Drugi davki, kamor spada vodno povračilo se z rebalansom  spreminjajo iz 20.000,00 EUR na 18.900,00 EUR. 

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 od 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. 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Skupina kontov Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je bila predvidena v višini 296.210,67 EUR. Z 

rebalansom se ti prihodki povečujejo na 305.121,00 EUR. Pod to podskupino kontov spadajo prihodki od udeležbe 

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 ter rudarsko 

pravico. Razlika med planom in rebalansom je nastala zaradi povečanja prihodkov iz naslova podeljenih koncesij 

zaradi večje količine posekanega lesa v gozdovih, ki so last Sklada RS. 

711 - Takse in pristojbine 

Takse in pristojbine zajemajo upravne takse v višini 2.500,00 EUR, kar je glede na realizacijo v letošnjem letu za 

500,00 EUR več kot je bilo predvideno v planu. 

712 - Globe in druge denarne kazni 

Za leto 2015 so bile denarne kazni predvidene v višini 7.200,00 EUR. Z rebalansom se glede na realizacijo v 

obdobju od januarja do septembra tekočega leta predvideva 10.200,00 EUR. Največji del denarnih kazni so globe za 

prekrške v cestnem prometu.  
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713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Za leto 2015 smo predvideli 484.965,00 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 te prihodke zvišujemo na 

535.954,32 EUR. Največja razlika je nastala pri drugih prihodkih od prodaje, kjer so zajeti prihodki od pobrane 

vodarine. Višina teh prihodkov je odvisna od porabljene, zaračunane in plačane vode gospodinjstev in industrije v 

posameznem letu. Glede na realizacijo v obdobju od januarja do avgusta 2015 predvidevamo na postavki pobrana 

vodarina 336.000,00 EUR.  

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Drugi nedavčni prihodki so bili predvideni v višini 185.176,79 EUR. Z rebalansom jih povečujemo na 223.658,88 

EUR. V to skupino prihodkov so z rebalansom vključeni komunalni prispevki (največji del za priključitev na CČN 

Zreče od Unior-ja) v višini 197.000,00 EUR. V letošnjem letu smo na podlagi vloge podjetja Unior izdali odločbe, 

ki bodo delno plačane v tem letu, delno pa v letu 2016. Zaradi navedenega smo povečali prihodke od komunalnih 

prispevkov.  

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (kupnine od prodanih stanovanj) so z rebalansom 2015 predvideni v višini 

48.518,36 EUR in se z rebalansom v bistvu ne spreminjajo. 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so bili predvideni v višini 934.000,00 EUR, z 

rebalansom jih zmanjšujemo na 568.000,00 EUR. To so prihodki od prodanih stavbnih zemljišč. V planu za leto 

2015 je bila predvidena tudi menjava zemljišč med podjetjem Unior in Občino Zreče v višini 600.000,00 EUR, kar 

pa z rebalansom zmanjšujemo na 300.000,00 EUR. Predvidevamo namreč, da bomo menjave nekaterih zemljišč 

izpeljali v letošnjem, preostale pa v letu 2016.  

73 - PREJETE DONACIJE 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se bile predvidene v višini 72.000,00 EUR. Z rebalansom glede 

na realizacijo prihodek zmanjšujemo na 44.000,00 EUR.  

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Transferni prihodki so bili predvideni v višini  556.535,59 EUR. Z rebalansom smo te prihodke glede na sedaj znane 

podatke in realizacijo v obdobju od januarja do septembra zmanjšali na 463.266,87 EUR. Glavnina teh sredstev so 

sredstva iz državnega proračuna za tekoče obveznosti oz. tako imenovana finančna izravnava v višini 275.888,04 

EUR. Finančna izravnava pripada občinam, ki z dohodnino ne morejo zagotavljati financiranja primerne porabe. 

Z rebalansom so predvidena sredstva za obnovo spominskega parka sto frankolovskih žrtev v višini 10.602,04 EUR, 

za cesto Ostruh-Studenčnikov križ v višini 37.430,00 EUR, za energetsko sanacijo OŠ Zreče v višini 19.157,56 

EUR, sredstva požarnega sklada v višini 10.000,00 EUR, državna sredstva za centralno čistilno napravo Zreče v 

višini 47.226,34 EUR ter sredstva za stroške skupnih občinskih uprav – 16.616,49 EUR. Poleg tega so z rebalansom 

predvidena sredstva še za projekt ALPA in SUPORT v višini 31.548,44 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 2015 predvidena v višini 

433.144,00 EUR, kar so v celoti sredstva za kohezijsko politiko. Z rebalansom je predvidenih 376.175,18 EUR  teh 

sredstev. Glavni razlog je zmanjšanje evropskih sredstev za Centralno čistilno napravo Zreče.  
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Odhodki proračuna  

Skupni odhodki so bili v planu sedaj veljavnega proračuna za leto 2015 predvideni v višini 7.464.017,41 EUR 

(7.174.937,41 EUR odhodkov in 289.080,00 EUR odplačil kreditov), z rebalansom se prav tako kot prihodki 

zmanjšujejo in sicer na 7.164.758,61 EUR ( 6.877.408,61 EUR odhodkov in 287.350,00 EUR odplačil kreditov). 

Tako so skupni odhodki v predlogu rebalansa nižji za 299.258,80 EUR. 

40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Plače in drugi izdatki zaposlenim so bile predvidene v višini 435.050,00 EUR in se z rebalansom zvišujejo na 

466.392,00 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. Z rebalansom se glede na realizacijo do sedaj spreminjajo iz 65.620,00 EUR 

na 71.020,00 EUR. 

402 - Izdatki za blago in storitve 

Izdatki za blago in storitve predstavljajo precejšnji del odhodkov - 1.828.093,11 EUR je bilo predvidenih s planom. 

Z rebalansom stroške za blago in storitve zvišujemo na 1.874.523,15 EUR. Ti izdatki zajemajo sredstva za stroške 

pisarniškega materiala, 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. Znotraj skupine kontov 402 so se nekateri konti povečali, drugi 

pa zmanjšali. 

403 - Plačila domačih obresti 

Plačila domačih obresti so obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim 

kreditojemalcem. Za leto 2015 so bile predvidene obresti v višini 97.420,00 EUR. Z rebalansom se v skladu z 

dosedanjo realizacijo nekoliko zmanjšujejo in sicer na 89.930,68 EUR.  

70 - Davčni 
prihodki  

64% 

71 - Nedavčni 
prihodki 

24% 

72- Kapitalski 
prihodki 

9% 

73 - Prejete 
donacije 

0% 

74 - Transferni 
prihodki 

12% 
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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 2015 smo 

predvideli sredstva v višini 73.000,00 EUR, ki se izločajo mesečno oziroma dokončno ob koncu leta z zaključnim 

računom. Z rebalansom proračunsko rezervo zvišujemo na 81.000,00 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 2015 je bilo predvidenih 8.000,00 EUR in z 

rebalansom postavko zvišujemo na 10.000,00 EUR. 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

410 - Subvencije 

Za leto 2015 so bile predvidene subvencije v višini 112.300,00 EUR z rebalansom se povečujejo na 112.700,00 

EUR. Gre za subvencije na področju turizma (financiranje LTO Rogla-Zreče v višini 84.300,00 EUR), kmetijstva 

(naložbe v dopolnilne dejavnosti, naložbe v kmetijsko gospodarstvo in kompleksne subvencije v kmetijstvu v skupni 

višini 28.000,00 EUR). 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so velika skupina kontov skupnih odhodkov v proračunu Občine Zreče 

za leto 2015 saj je višina le-teh v planu 1.440.200,00 EUR. Transferni prihodki se iz leta v leto povečujejo. Glede na 

trend naraščanja teh stroškov v zadnjih letih in do sedaj znane podatke predvidevamo, da se bodo ti stroški  še 

povečevali. Z rebalansom se transferi posameznikom in gospodinjstvom zvišujejo na 1.460.130,15 EUR. Z 

rebalansom so se povečala sredstva za šolske prevoze za 20.000,00 EUR. 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili za leto 2015 predvideni v višini 259.843,00 EUR in 

zajemajo sredstva za financiranje političnih strank, športnih, kulturnih, socialnih, gasilskih in drugih društev ter 

območnega odbora RK Slov. Konjice. Z rebalansom se spreminjajo oz. zmanjšujejo zaradi narave stroškov nastalih 

na postavki zaščita in reševanje (postavka pa ostaja nespremenjena). 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Drugi tekoči domači transferi so bili predvideni v višini 412.903,00 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 povečujejo na 415.598,43 EUR. 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Velik del sredstev proračuna Občine Zreče so v planu za leto 2015 nakupi in gradnje osnovnih sredstev, kar 

2.409.008,30 EUR je bilo predvidenih s planom. Z rebalansom je ta skupina kontov nekoliko zmanjšana in sicer na 

1.982.494,10 EUR. Razlika je nastala predvsem zaradi delnega prenosa prvotno predvidenih sredstev za zamenjave 

zemljišč med podjetjem Unior in Občino Zreče v leto 2016. Zaradi urejanja zemljiško-knjižnega stanja in uskladitve 

interesov obeh partnerjev bomo v letošnjem letu izpeljali le del prvotno predvidenih menjav. Tudi investicijsko 

vzdrževanje se z rebalansom zmanjšuje, cesto na Gorenje bomo obnavljali v letu 2016. 
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

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

uporabniki 

Investicijski transferi v planu za leto 2015 niso so bili predvideni, vendar smo na fundacijo za šport skupaj z 

Nogometnim klubom Zreče prijavili sanacijo atletske steze na stadionu in pridobili del sredstev. Razliko v višini 

43.963,00 EUR smo morali zagotoviti iz lastnih sredstev. 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Za leto 2015 je bilo predvidenih 8.500,00 EUR investicijskih transferjev javnim zavodom oz Zdravstvenemu domu 

Slov. Konjice za nakup novega reševalnega vozila. Dejanska realizacija je 8.412,00 EUR, kar je usklajeno z 

rebalansom. 

       

       

 

 

B - Račun finančnih terjatev in naložb  

 

C - Račun financiranja 

50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 

V letu 2015 ni predvideno.  

55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - Odplačila domačega dolga 

Odplačilo domačega dolga je bilo v letu 2015 predvideno v višini 289.080,00 EUR, za odplačila poslovnim bankam 

(ceste, Vrtec in OŠ Stranice) in za plačila javnim skladom (stanovanja). Z rebalansom smo glede na realizacijo v 

obdobju od januarja do septembra tekočega leta ta sredstva znižali na 287.350,00 EUR.  
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2. POSEBNI DEL 

A - Bilanca odhodkov 

01 – POLITIČNI SISTEM 

 

0101 – Politični sistem 

 

01019001 – Dejavnost občinskega sveta 

1000 – OBČINSKI SVET 

A4 – Nadom. članom komisij in odborov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na realizacijo in pričakovanih številih sej komisij do konca leta se postavka zvišuje za 1.000,00 EUR 

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

1000 – OBČINSKI SVET 

R08 – Stroški volitev  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po realizaciji zahtevkov političnih strank je na postavki ostalo 62,90 eur. Ker so poravnane vse obveznosti, 

predlagamo, da se postavka zniža za naveden znesek. 

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R10 - Provizija(UJP, Banke) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa. Stroški so odvisni od količine in višine 

plačil preko transakcijskih računov. Z rebalansom postavko zmanjšujemo za 500,00 EUR. 
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4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M16 – Vodno povračilo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpostavka Vodno povračilo je v proračunu za leto 2015 predvidena v višini 26.950, 00 EUR. Z rebalansom  je 

predvideno 26.500,00 EUR. Do manjšega odstopanja prihaja zaradi razlike med planirano in dejansko oddano vodo 

v omrežje. 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 od 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.  

0203 – Fiskalni nadzor 

 

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora 

2000 – NADZORNI ODBOR 

A10- Dejavnost nadzornega odbora 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za Nadzorni odbor Občine Zreče so bila predvidena v višini 5.000,00 EUR za izplačila sejnin ter za 

opravljene nadzore v letu 2015. Glede na število sej do konca meseca septembra je proračunska postavka z 

rebalansom zmanjšana na 3.500,00 EUR. 

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

 

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba 

 

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

J3 – Mednarodno sodelovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi obeležitve 10. obletnice pobratenja z mestom Sedbergh, je letos mesto obiskala razširjena delegacija 

(predstavniki občine), zaradi česar so društvu, ki se je prijavilo na razpis, nastali dodatni, nepredvideni stroški 

(letalski prevoz, nočitve, vlak…). S predlogom rebalansa zato predlagamo, da se za namen mednarodnega 

sodelovanja postavka zviša na 12.000EUR. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
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04029002 – Elektronske storitve 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R24 – Ureditev E-točk 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz plačil v tekočem letu je razvidno, da bodo sredstva, ki so zmanjšana na 1.500,00 EUR zadostovala za plačilo v 

letošnjem letu. 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R05 - Mediji 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se zmanjšuje za 1.070,14 EUR, ker bomo porabili manj sredstev kot smo planirali za INFO kanal. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

3000 - ŽUPAN 

A81 - Protokol 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se zvišuje za 3.000 EUR. Razlog povečanja je v protokolarnem obisku dr. Milana Brgleza, ter 

protokolarnih obveznostih ob pogrebu Osole Marjana in Ivačič Zdravka (venec, osmrtnice). 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R12 - Občinski praznik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za pokritje stroškov izvedbe svečane seje občinskega sveta ob občinskem prazniku je bilo v proračunu občine za 

leto 2015 predvidenih 7.000,00 EUR. Ker smo v letu 2015 praznovali 20-letnico delovanja občine in hkrati 10-

letnico pobratenega mesta Sedbergh, smo ob tej priložnosti na svečano sejo povabili tudi goste iz Sedbergha ter 

svečano sejo obogatili z razstavo o 20-ih letih delovanja občine. Ker so s tem narasli tudi stroški izvedbe svečane 

seje, predlagamo povišanje proračunske postavke na 9.500 EUR.   

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

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 86.800,00 EUR. Sredstva so 

namenjena plačevanju stroškov najemnin, električne energije, varovanju prostorov, stroškov cenitev, upravljanja, 

notarskih overitev podpisov, zavarovanja premoženja ter avtomobilov. Iz tega naslova se krijejo tudi stroški 

tekočega vzdrževanje občinskega premoženja. Predlaga se znižanje postavke zaradi prerazporeditev finančnih 

sredstev na postavko 029 (Urbanistična zasnova centra Zreč). Postavka se načrtuje v višini 84.200,00 EUR. 

 

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
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0502 – Znanstveno – raziskovalna dejavnost 

 

05029001 - Znanstveno – raziskovalna dejavnost 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

H4 – Sofinanciranje diplomskih nalog 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se nekoliko znižuje, saj bomo sofinancirali dve diplomski oziroma magistrerski nalogi v višini 313,00 

EUR za eno. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

 

06039001 - Administracija občinske uprave 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

A5 - Plače delavcev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema osnovne plače delavcev občinske uprave brez režijskega obrata.  Na podlagi dosedanje realizacije 

se postavka z rebalansom zviša za 2.500,00 eur. 

A7 - Prispevki delodajalca 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina sredstev je vezana na višino plač in uskladitev s spremembami zakonodaje. Postavka zajema prispevke od in 

na plače in se z rebalansom zviša za 2.000,00 eur. 

R22 - Brezplačna pravna pomoč občanom  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obsega mesečni pavšal odvetnika, ki nudi občanom brezplačno pravno pomoč in zastopanje občine. Brezplačna 

pravna pomoč je za lokalno samoupravno skupnost obvezna storitev, ki jo mora nuditi svojim občanom. Z 

rebalansom se predlaga znižanje postavke na 8.000,00 EUR. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M13 – Stroški režije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se z rebalansom proračuna za leto 2015 nekoliko poviša, zaradi nakupa osebne zaščitne opreme ter ostale 

opreme za nemoteno izvajanje del v sklopu režijskega obrata. Nekaj povišanja pa gre tudi na račun povečanega 

obsega del na ČN Zreče, nadzora nad sanacijo atletskega stadiona in več del na cestnem gospodarstvu. Postavka se z 

rebalansom poveča za 10.000,00 EUR. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

08029001 – Prometna varnost 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

 

1003 – Aktivna politika zaposlovanja 

 

10039001 – Povečanje zaposljivosti 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R06 – Javna dela 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Število udeležencev javnih del, se je zvišalo glede na lansko leto. Ker je bil iz lanskega leta prenosa v višini 

4.000,00 EUR in ker je število udeležencev višje kot lansko leto za tri osebe, se postavka temu primerno zvišuje. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

 

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
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11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih občin 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

IF – Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se znižujejo, saj v letošnjem letu zaradi zamud pri pripravi državnega programa razvoja 

podeželja ni bilo danih pogojev niti za izvedbo razpisa s strani Lokalne akcijske skupine (le te so se namreč morale 

ponovno potrjevati pri pristojnem ministrstvu) in posledično tudi ne za prijavo projektov. 

1104 – Gozdarstvo 

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

L4 – Gozdne ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je povečana na 41.000,00 EUR. Izvedeno je bilo nekaj dodatnih del izven plana Zavoda za gozdove 

Slovenije, krajevne enote Slov. Konjice, ki pa so bila potrebna za zagotovitev normalne prevoznosti nekaterih 

gozdnih cest.  

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

L12 - Zimsko vzdrževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so planirana sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih cest.  Stroški zimskega vzdrževanja v zimski 

sezoni 2014/2015 so bili nekoliko nižji v primerjavi s planirani sredstvi. Zato se postavka zmanjša iz 90.000,00 EUR 

na 87.070,00 EUR.  

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

L13D-Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se z rebalansom proračuna zmanjšuje iz 100.000 EUR na 40.000 EUR. 

Sredstva na postavki so namenjena za projekt izgradnja opornih zložb med vodotokom in LC 485081 pri 
Tišlerjevi žagi in sanacija zajede na vodotoku dol vodno od domačije Loška gora pri Zrečah 25 ( pri 
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Črešnarju) v višini 24.802,79 EUR, Krpanje asfalta na cesti za Skomarje odsek  LC št. 485081 
Zbičajnikova žaga – Loška Gora in na LC št. 460044 Vodovnik – Kumer, ki skupaj predstavlja 40,93 t, ki 
znese predvidoma 9.240,00 EUR ter sanacijo dela  LC 383011 Stranice – Bukovlje  predvidoma v višini 
5.200 EUR. 

L14K – Pločnik PETROL 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo geodetskega posnetka in projektno dokumentacijo PZI. Izvedba se planira v letu 

2016. Zmanjšana sredstva pa se prerazporedijo na druge postavke znotraj komunalnega gospodarstva. 

L71 – LC 460045 Ostruh-Studenčnikov križ in JP 985041 (261.000,00 EUR) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po odjugi v pomladnem času so se na asfaltirani lokalni cesti pojavile vzdolžne in prečne razpoke. Izvajalec del je 

naročil preiskave-sondiranje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da pod plastjo terra-mixa ni posteljice, ki bi zagotavljala 

zmrzlinsko odpornost, sam sloj terra-mixa, pa je bil namesto zahtevane debeline 30 cm v debelini 17 cm. Občina je 

naročila dodatno preiskavo pri drugi instituciji, katere rezultati so podobni preiskavi, ki jo je naročil izvajalec. Prav 

tako smo v recenzijo dali projektno dokumentacijo, kjer so bile ugotovljene določene pomankljivosti. Občina je 

naročila geološko poročilo in novo projektno dokumetacijo, izpeljala postopke v skladu z ZJN. Vzporedno pa se z 

projektantom in izvajalcem dogovarja o načinu sanacije lokalne ceste in delitve nastalih stroškov, pri čemer je 

vključila tudi odvetnika. Omenjeni stroški so vzrok za povečanje sredstev na postavki. 

13029003 – Urejanje cestnega prometa 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

L80 – Mobilni kartirni sistem 

Postavka se z rebalansom proračuna zmanjšuje iz 16.000 EUR na 14.330 EUR. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

    M3 – Najem oporišč za javno razsvetljavo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz plačil v tekočem letu je razvidno, da bodo sredstva, ki so zmanjšana na 1.340,40,00 EUR zadostovala za plačilo 

najema oporišč v letu 2015. 

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

L79 – Levi zavijalec in pločnik Stranice – Korošec 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija je bila planirana v državnem proračunu za leto 2015. Z rebalansom državnega proračuna za leto 2015 pa 

te investicije ni več v državnem proračunu, tako da tudi občini ni potrebno zagotoviti sofinancerskaga deleža.  
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1306 – Telekomunikacije in pošta 

 

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R25 - Širokopasovno omrežje v občini Zreče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva povečana na 12.500,00 EUR. 

14 – GOSPODARSTVO 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

 

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

14039001 - Promocija občine 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M36 – Kamnolom Zreče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za to postavko se v rebalansu stroški zmanjšajo za dobro polovico, glede na plan 2015, zaradi zmanjšanosti izdatkov 

rednega vzdrževanja. 

M39 – CERO II Pragersko 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V rebalansu proračuna za leto 2015 se planirana sredstva povečajo na 70.000,00 EUR. Končni sofinancerski delež 

Občine Zreče za pokrivanje CERO II. Pragrersko je nekaj preko 210.000,00 EUR in jih bo Občina Zreče zagotovila 

v treh letih po 70.000,00 EUR/leto v skladu z dogovorom  med Občino Zreče, Občino Slov. Bistrica in JKP Slov. 

Bistrica.    
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M12 - Kanalizacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je v letošnjem letu planirana v višini 32.520,00 EUR. Postavko smo v letošnjem letu z rebalansom zvišali 

na višino 45.000,00 EUR. Z rebalansom povišana sredstva so namenjena za nakup LTŽ kanalizacijskih pokrovov z 

grbom občine Zreče.  Nekaj sredstev pa bo namenjeno za ureditev priključnih mest OŠ Zreče in Športne dvorane 

Zreče na javni kanalizacijski sistem.  

M29 - Projekt Centralna ČN Zreče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2015 zmanjšujejo za 26.700,00 EUR, glede na letošnjo 

realizacijo in plan izplačil  stroškov poskusnega obratovanja in zadržanih sredstev izvajalcu gradnje ČN Zreče, ter 

nadzoru nad gradnjo.  

M44 – Zg. Zreče 1  projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2015 zmanjšajo na 15.000,00 EUR in so namenjena za 

izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za kanalizacijo na območju industrijske cone Unior II. in od Vidnerja 

do Osredka. Zmanjšana sredstva pa se prerazporedijo na druge postavke znotraj komunalnega gospodarstva. 

M45 – Zg. Zreče 2 projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2015 prerazporedijo na druge postavke znotraj komunalnega 

gospodarstva. Zaradi likvidnostne situacije smo se že v jesenskem času dogovorili, da bomo planirana sredstva za 

projektno dokumentacijo prenesli in zagotovili v letu 2016.  

M47 – Komunalna infrastruktura zg. Zreče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2015 prerazporedijo na druge postavke znotraj komunalnega 

gospodarstva. Zaradi likvidnostne situacije smo se že v jesenskem času dogovorili, da bomo planirana sredstva za 

projektno dokumentacijo prenesli in zagotovili v letu 2016.  

M48 – Čistilna naprava ZREČE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je v letu 2015 nova. Postavka v letu 2015 je planirana v višini  68.000,00 EUR. Postavka je namenjena za 

vzdrževanje čistilne naprave Zreče, odvoz blata, za stroške obratovanja in rednega 

15029003 – Izboljšanje stanja okolja 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

O26 – Polnilnica za električna vozila 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se prestavijo v plan proračuna za leto 2016. 
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15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda  

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M19 – Ureditev struge Dravinje in Tesnice (2.000,00 EUR) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je zmanjšana za 8.000,00 EUR in je predvidena za odplačilo manjših sanacijskih del na 

potoku Tesnica. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

L6 – Geodetske storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je zmanjšana za 5.000,00 EUR zaradi prerazporeditve na druge postavke.  

M7 – Geodetske storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je zmanjšana za 2.000,00 EUR zaradi nerealizacije in  prerazporeditve na druge postavke . V proračunu 

2015  predvidena višina postavke znaša 7.000,00 EUR.  Postavka je zmanjšana na 4.000,00 EUR zaradi manjše 

realizacije in  prerazporeditve na druge postavke . Realizacija v letu 2015 (geodetski posnetki vodovodnih tras) ne 

bo presegla planirane višine v rebalansu. 

16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

J92 - Čistilna akcija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom se postavka zviša za 10%, zaradi nekoliko večjih stroškov pri sami izvedbi akcije. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

O11 - Strokovne podlage za OPN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se na postavki zvišujejo iz 415,00 EUR na 2.000,00 EUR. Razlog za povečanje sredstev je izdelava 

preglednih kart komunalne in turistične infrastrukture na Rogli - za OPN kar je bilo nujni potrebno pri usklajevanju 

predloga OPN z KMGP. 
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O15 - OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se zmanjšujejo iz 13.200,00 EUR na 6.000,00 EUR, zaradi začasne ustavitve postopka OPPN, 

saj je Ministrstvo za okolje in prostor v postopku sprejemanja OPPN zahtevalo izvedbo celovite presoje vplivov na 

okolje. Postopek je začasno ustavljen do sprejetja OPN. 

O16 – OPPN Stanojevič 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se z rebalansom proračuna povečuje iz 11.020,00 EUR na 12.300,00 EUR. Razlog za povečanje sredstev 

na tej postavki je, da je v postopku pridobitve pozitivnega mnenja Elektra MB na OPPN, le-ta zahteval izdelavo 

strokovnih podlag, kar je bil strošek 1.220,00EUR. 

O17 – OPPN Ob Ilirski poti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se zmanjšujejo iz 10.000,00 EUR na 3.000,00 EUR, zaradi začasne ustavitve postopka OPPN, 

saj je Ministrovo za okolje in prostor v postopku sprejemanja OPPN zahtevalo izvedbo celovite presoje vplivov na 

okolje. Postopek je začasno ustavljen do sprejetja OPN. 

O29 – Urbanistična zasnova centra Zreč (varinatne rešitve)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom proračuna se predvidi nova postavka za namen izdelave variantnih rešitev revitalizacije in razširitev 

centralnega območja v izvedbi študentov arhitekture pod mentorskim vodstvom pedagoških delavcev in sodelavcev 

Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM. Na podlagi podpisane pogodbe se v letu 2015 

zagotovijo sredstva v višini 2.100,00 EUR brez DDV. 

16039001 - Oskrba z vodo 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M11 - Vodooskrba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2015 zmanjšajo za 20.000,00 EUR. Sredstva se zmanjšajo 

zaradi manjših prihodkov od pobrane vodarine v tekočem letu. Sredstva v letu 2015 se koristijo v skladu s potrjenim 

planom za leto 2015. 

M32 - Magistralni vodovod 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2015 zmanjšajo za 1.000,00 EUR. Porabljena sredstva v letu 

2015 se nanašajo na pridobitev služnostnih pogodb in ne bodo presegla planiranega zneska določenega v rebalansu. 

Sredstva se prenesejo na druge postavke. 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M17 - Pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za to postavko se v rebalansu predvideva 20.000,00 EUR in predstavlja 11% povečanje glede na plan 2015, zaradi 

prenosa izdatkov iz leta 2014. Dela, katera se izvajajo v zimskem času, je čiščenje snega po potrebi okoli mrliške 

veže in tlakovanih poti, ter ostala dela po dogovoru in naročilu. V letnem času se izvaja košnja zelenih površin, 

obrezovanje in okopavanje, vzdrževanje mrliške veže, vzdrževanje tlakovanih poti, odvoz smeti, dodatna zasaditev 

dreves in okrasnega grmičevja. 
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M2 – Razširitev pokopališča 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je v letu 2015 nova. Postavka v letu 2015 je planirana za manjšo širitev žarnega dela 8 prostorov na novem 

pokopališču Zreče, kar je bilo izvedeno v septembru 2015. V spomladanskem času smo ostali brez enega žarnega 

prostora, zato je bilo nujno pristopiti k tej izvedbi. 

16039003 – Objekti za rekreacijo 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

J91 – Urejanje okolja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se zmanjša za 8% glede na plan 2015, predvsem zaradi zmanjšanja stroškov urejanja okolja. V letošnjem 

letu nismo nabavili dodatnih košev za smeti, ali ostale opreme, katere se nanašajo na okoljsko urejanje (klopi, 

otroška igrala itd..). 

J95 - Košnja zelenic 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za to postavko je v rebalansu predvideno 35.000,00 EUR, predvsem za košnjo in spravilo trave na zelenih javnih 

površinah. V letošnjem letu smo nabavili kosilnico za potrebe režijskega obrata, saj velik del zelenih javnih površin 

kosimo v lastni režiji. V letu 2016 planiramo majn izdatkov za omenjeno postavko. Zaradi navedenega je bilo 

potrebno zagotoviti več sredstev od prvotno planiranih. 

J96 - Zbirni center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V rebalansu je za to postavko predvidenih 7.000,00 EUR, kar je za 30% majn od plana 2015. Sredstva so namenjena 

predvsem za pridobitev projekta, za posodobitev zbirnega centra (boksi za kontejnerje, pokriti nadstrešek, 

razsvetljava, utrjena površina). 

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

16069002 - Nakup zemljišč 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

M37 - Menjava zemljišč Unior – Občina 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče in Unior d.d. sta novembra 2013 podpisali pismo o nameri na podlagi katerega želita pristopiti k 

menjavi zemljišč v centru Zreč in na Rogli. Predvidena je bila zamenjava zemljišč, ki jih je bilo potrebno finančno 

ovrednotiti tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani proračuna. Za ta namen je bilo v letu  2015 tako na 

prihodkovni kot na odhodkovni strani načrtovanih 600.000,00 EUR. Ker še niso zaključene vse parcelacije ter 

pogajanja kaj in kako zamenjati se z rebalansom postavka znižuje na 300.000. Z menjavami bomo nadaljevali tudi v 

prihodnjem letu. 
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O4 – Nakup zemljišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila načrtovana v višini 23.000,00 EUR. V letu 2015 smo uspešno dogovorili medsebojno menjavo 

zemljišč, s katero Občina Zreče pridobi zemljišča v obrtni coni. Po izvedeni menjavi zemljišč ter planiranju 

sredstev, ki jih potrebujemo na tej postavki do konca leta, predlagamo, da se postavka zniža na 265.000,00 eur. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

1702 – Primarno zdravstvo 

 

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

G3 – Sanacija prostorov zdravstvene postaje Zreče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom dodajamo to novo postavko, saj sta zdravnika dr. Bičanić in dr. Tisovic rus izrazila potrebo po 

referenčni ambulanti. Ambulanta jima je odobrena s strani Ministrstva za zdravje, je pa potrebno ambulanto 

ustrezno pripraviti v ZP Zreče. Tako so dela, nova vrata, ocenjena na okoli 1.100 EUR. 

G4 – Nakup reševalnega vozila 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se ustrezno korigira glede na prejeti zahtevek ZD Slov. Konjice za reševalno vozilo.  

1707 – Drugi programi na področju zdravstva 

 

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

G1 – Zdrav.zavar.občanov brez prih. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Število brezposelnih občanov se zvišuje in s tem se zvišujejo tudi stroški občin za zdravstveno zavarovanje le – teh. 

Ravno tako se vsako leto povečuje prispevek za plačilo (prej 30,52 EUR, od 1.1.2015 dalje pa 30,87 EUR na 

posameznika). Glede na navedeno se postavka temu primerno zvišuje. 

17079002 – Mrliško ogledna služba 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

G2 – Stroški mrliške ogledne službe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se nekoliko znižuje, saj je postavko težko določiti ob sprejetju proračuna, glede na to da je višina postavke 

odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov, prevozov na obdukcijo, samo obdukcijo,... 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 

 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

E17 – Obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se zmanjšuje saj obnova spomenika 40 talcem ni predstavljala tako visokega stroška. Vrednost del za 2. 

Fazo je bila naslednja: Jože Skrbinšek s.p., za izvedbo gradbenih in vrtnarskih del; 22.495,09 EUR in Atelje Piano, 

Saša Piano s.p., za izvedbo projektantskega nadzora; 1.065,00 EUR. Preostalo predstavljajo stroški, kot so ureditev 

meje, izdelava drenaže, projektna dokumentacija. 

E5 – Ohranjanje kulturne dediščine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu se planira prestavitev razstave Brinjeve gore iz Hotela Planja na Rogli v Hotel Atrij Zreče. Glede 

na to je potrebo izdelati nove vitrine, saj bodo zdajšnje ostale v hotelu Planja za postavitev razstave o steklarstvu na 

Pohorju. Glede na to se postavka ustrezno zvišuje. 

1803 - Programi v kulturi 

 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

E1 – Knjižnica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se znižuje, saj stroški delovanja knjižnice,  upravljanja in elektrike za knjižnico ne 

predstavljajo tako visokih stroškov, kot so bili planirani ob sprejetju proračuna. 

E7 – Založniška dejavnost 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se znižuje za polovico, saj imamo izdajo knjige ob 200-letnici šolstva na Zreškem posebej opredeljeno. 

18039003 – Ljubiteljska kultura 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

E3 – Prireditve in gostovanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se nekoliko zvišuje in sicer za potrebe prireditve ob kulturnem prazniku. 
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EF – Vodovnikovo/a (leto) nagrada 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se nekoliko znižuje oziroma usklajuje s porabljenimi sredstvi za Vodovnikovo nagrado. 

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

E10 – Lokalni časopis 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je zgolj korigirana zaradi tega, ker je dejanska realizacija za izdani dve številki časopisa presegla plan za 

82EUR. Smo pa v letošnjem letu izbrali cenovno ugodnejšega izvajalca za tisk in oblikovanje, zato v prihodnjem 

letu pričakujemo manjšo porabo.  

18039005 – Drugi programi v kulturi 

1804 – Podpora posebnim skupinam 

 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R03 – Vojni veterani 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se nekoliko zvišuje saj smo iz nje pokrili strošek venca za spomin na frankolovski zločin. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

 

18059001 - Programi športa 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

BJ – Ureditev odbojkarskega igrišča pri OŠ Zreče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se ustrezno znižuje, saj smo na odbojkarskem igrišču pri OŠ Zreče zgolj dosuli 3 kamione mivke. 

F3 – Dotacije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se zmanjšuje saj ni bilo izkazanih tolikih potreb. 

F7 – Sanacija atletske steze 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi donatorske pogodbe je Občina NK Zreče nakazala sredstva za obnovo atletske steze na nogometnem 

igrišču Zreče v višini 44.000,00  EUR. Preostanek so izdelava PGD dokumentacije. Dela so bila izvedene v času 

poletnih počitnic.  



 

Stran 23 od 27 

F8 – Ureditev odbojkarskega igrišča pri kotlovnici 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se ustrezno korigira glede na plačila. Na odbojkarskem igrišču smo obnovili mrežo, postavili klopi, ter 

zamenjali mivko. 

18059002 - Programi za mladino 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

H6 – Programi za mlade in otroke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu je bila izvedena prireditev Veter v laseh s strani mladinskega društva MKUD Kladivo 11. V ta 

namen je občina za stroške namenila 350,00 EUR. Glede na navedeno se postavka temu primerno zvišuje. 

 

19 – IZOBRAŽEVANJE 

 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

 

19029001 - Vrtci 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

 

19039001 - Osnovno šolstvo 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

B3 – Investicijsko vzdrževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V telovadnici osnovne šole Zreče je potrebno izvesti nujna vzdrževalna dela, kot so nakup novih vrat garderob in 

pleskanje garderob. Prav tako je potrebno zamenjati gole za rokomet. Posledično se postavka temu primerno zvišuje. 

BE – Osnovna šola Glazija in Waldorfska šola 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se nekoliko zvišuje glede na prejete zahtevke s strani OŠ Glazija-posebna šola, kjer imamo dva otroka. 

BG – Praznovanje 200 letnice šolstva na Zreškem 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 praznujemo 800-letnico šolstva na Zreškem. V ta namen v mesecu novembru 2015 izdajamo zbornik. 

Ker se je povečal obseg tega zbornika (prej 200 strani, sedaj okoli 250 strani) se temu posledično povečuje strošek 

izdaje tega zbornika.  

BH – OŠ Zreče (ureditev okolice, kritina) 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se z rebalansom nekoliko znižuje, saj smo sredstva v višini 4.752,34 EUR prenesli na postavko BI za 

žaluzije na OŠ Zreče. Sredstva pa so bila porabljena za parkirni prostor, zamenjavo strehe na tehnični učilnici. 

BI – Žaluzije OŠ Zreče  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na OŠ Zreče smo namestili žaluzije na celotni severni strani šole, na zahodni strani pa samo na novem delu šole.  

19039002 - Glasbeno šolstvo 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

1904 – Terciarno izobraževanje 

 

19049001 – Višješolsko izobraževanje 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

B8 – Regijsko študijsko središče Celje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se nekoliko zmanjšuje oziroma se uravnava v skladu s prejetimi zahtevki RŠS. 

1906 - Pomoči šolajočim 

 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

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 2015 v osnovi bil planiran 250.000 

EUR, višina prenesenih računov iz leta 2014 pa je 10.467,71 EUR.  Poleg tega se je v šolskim letom 2015/2016 

dodatno zagotovil prevoz na relaciji Stranice – OŠ Konjice, Gabrovlje/Dobrovlje – OŠ Konjice in OŠ Zreče – 

Skomarje (odvoz domov ob 12.35 uri). Glede na to se postavka temu ustrezno zvišuje. 

B6 - Ostalo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se nekoliko povišuje saj smo v času poletnih počitnic za otroke skupaj z društvi organizirali delavnice, kjer 

smo vaditeljem pokrili stroške prehrane.  

19069003 – Štipendije 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

D2 – Občina po meri invalidov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je bil izdelan PZI prilagoditve zunanjega okolja potrebam invalidov s prilagoditvijo zunanjih površin, 

umestitvijo taktilnih označb za slepe in slabovidne ter ustrezno sanacijo in prilagoditev pločnikov in poti s 

klančinami, za kar je pogodbena vrednost znašala 5.493,38 EUR. Sredstva na postavki se zato zmanjšujejo na skupaj 

8.000 EUR in bodo porabljena v skladu z Akcijskim načrtom za neodvisno življenje invalidov. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

DB – Pogostitev ostarelih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se zmanjšuje glede na prejete zahtevke za pogostitve starejših od 70 let, katere organizirajo 

enote Rdečega križa. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

D4 – Pogrebni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je bila v letošnjem letu zavezana za plačilo pogrebnih stroškov za  štiri pokojne občane. Ker je postavko ob 

pripravi proračuna težko planirati, se postavka temu primerno zvišuje za poplačilo pogrebnih stroškov za navedene  

štiri občane. 

D6 - Letovanje šolskih otrok-kolonija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ZZZS od letos  dalje sofinancira letovanje samo tistim otrokom, kateri imajo zdravstvene težave in so socialno 

ogroženi. Ostali otroci tukaj zraven ne morejo na letovanje. Glede na to je v poletnem času RK Slov. Konjice na 

letovanje peljal 5 otrok iz območja Občine Zreče. Zaradi navedenega se je strošek letovanja bistveno znižal, saj 

pokrijemo zgolj del teh stroškov. 

D8 – Druge socialne storitve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz navedene postavke se sofinancirajo enkratne denarne socialne pomoči ter subvencije najemnin. Ker se je število 

upravičencev do denarne socialne pomoči bistveno povečalo se ustrezno povečuje tudi postavka 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

 



 

Stran 26 od 27 

22019001 – Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 

proračuna – domače zadolževanje 

N5 – 20 stanovanjski blok - kredit 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se z rebalansom ne spreminjajo. 

    N7 – Kredit, nakup stanovanj CR 11L in M 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se z rebalansom ne spreminjajo. 

    N8 – Preureditev podstrešja CR 11A 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi sredstva na tej postavki se ne spreminjajo. 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

 

23029001 – Rezerva občine 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

S1 –  Proračunska rezerva-elementar 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija postavke  je predvidena v višini 81.000,00 EUR zaradi dodatnih stroškov, ki so nastali ob pridobivanju 

dokumentacije za sanacijo plazu pri Ibralić-Gorenaku in Matulu. 

 

 B - Račun finančnih terjatev in naložb 

 

   C - Račun financiranja 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
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22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

R14 – Okvirni kredit-obresti in provizija banke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za plačilo stroškov odobritve kratkoročnega likvidnostnega kredita in za plačilo 

obresti na koriščen in nekoriščen del kredita v višini 200.000,00 EUR. Z rebalansom smo postavko glede na 

predvidevanja zmanjšali na 3.000,00 EUR. 

T5 - Vrtec in adaptacija OŠ Stranice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je z rebalansom zmanjšana iz 67.000,00 EUR na 65.750,00 EUR. Rebalans je usklajen z 

realizacijo v obdobju od januarja do septembra tekočega leta in odplačili glavnic in obresti do konca leta. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000,00 EUR) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je predvidena za odplačilo glavnic in obresti kredita pri Unicredit Banki za investicije v letu 

2011. Z rebalansom postavka ostaja nespremenjena. 

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000,00 EUR) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je predvidena za odplačilo glavnic in obresti kredita pri Hypo Alpe Adria Banki za investicije 

v letu 2012. Z rebalansom je postavka zmanjšana za 5.000,00 EUR, kolikor bodo znašala odplačila v letu 2015. 

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000,00 EUR) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je predvidena za odplačilo glavnic in obresti kredita pri Delavski hranilnici za investicije v 

letu 2013. Z rebalansom je postavka zmanjšana za 2.000,00 EUR, kolikor bodo znašala odplačila v letu 2015. 

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 EUR) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je predvidena za odplačilo glavnic in obresti kredita pri Banki Celje za investicije v letu 2010. 

Z rebalansom se postavka ne spreminja. 

 

 

 


