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POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA 
OBČINE ZREČE ZA LETO 2014  

 
 

Prihodki 
 
Skupni realizirani prihodki vključno z lastnimi prihodki krajevnih skupnosti za obdobje januar-junij 2014 
znašajo 3.232.249,33 EUR, kar predstavlja 39,02% planiranih prihodkov za letošnje leto. 
 
DOHODNINA (skupina 1) je prihodek občine, ki se razporeja med državo in občino in predstavlja precejšen 
del skupnih prihodkov. Za leto 2014 je dohodnina predvidena v višini 3.688.228,00 EUR, dejanska realizacija 
za obdobje prvega polletja pa je 49,06%. 
 
PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI (skupina 2) so prihodki, ki jih je zelo težko predvideti, saj so odvisni 
od nekih trenutnih situacij in niso konstantnega značaja. To je razvidno tudi iz realizacije, kajti v skladu s 
planom sta ob polletju realizirani le postavki davek na promet nepremičnin in upravne takse. Davek na 
dediščine in darila ter davek na dobitke od iger na srečo pa sta globoko pod planom.  
 
DAVKI IN DRUGE DAJATVE 
Davki od premoženja, realizacija ob polletju je 72,95%. Preostanek tega prihodka bo realiziran do konca leta. 
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč; polletna realizacija je 1,9% in se nanaša na obresti in izterjavo iz 
leta 2013. Zaradi neustavnosti Zakona o davku na nepremičnine so dosedanje pravne podlage za NUSZ 
pričele veljati v aprilu 2014, zato bo plačilo 1. obroka za leto 2014 je zapadlo 5.8.2014 in plačilo 2. obroka  
bo zapadlo 17.11.2014. Načrtujemo, da bodo vsi planirani prihodki realizirani v skladu z planom za leto 
2014. 
Krajevna turistična taksa, višina nakazane turistične takse med letom precej niha, ob polletju je le ta 
realizirana zgolj v višini 20,69%.  
Pavšalna turistična taksa, postavka bo realizirana v drugi polovici leta. 
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ni konstantni prihodek, ki pa bo do konca leta realiziran v celoti. V 
prvi polovici leta je realizacija 65,26%. 
Odškodnina in nadomestilo za degradacijo in onesnaževanje okolja: prihodek je predviden na podlagi odločb 
o odmeri višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. V prvi polovici leta 2014 še ni bilo izdane 
nobene odločbe. 
Sredstva požarnega sklada; višina realiziranega prihodka je skladna z navodili Ministrstva za finance, ker se 
ta prihodek šteje v okvir primerne porabe. Prav tako pa pričakujemo, da bo realizacija konec leta 2014 
skladna s planom za leto 2014. 
Iz naslova komunalnih taks je v prvem polletju 2014 realizacija 74,40%. Razliko glede na plan 2014, 
načrtujemo v drugi polovici leta. 
Prihodki od podeljenih koncesij, so v prvem polletju realizirani 49,27%, kar je v skladu s planom.  
Denarne kazni, so realizirane v prvi polovici leta v višini 108,74 % oz. v znesku 5.437,05 EUR. Postavka 
zajema sredstva od pobranih glob za prometne prekrške. 
 
PRIHODKI OD PREMOŽENJA 
Najemnine za stanovanja so realizirane v skladu s planom v višini 53,83%. 
Kupnine od prodanih stanovanj- v prvem  polletju je bil realiziran del zapadlih terjatev, ki se nanaša na 
obročno plačilo po starem stanovanjskem zakonu.  
Realizacija na postavki Prihodki od poslovnih prostorov in občinskega premoženja v višini 27,72% 
predstavlja plačila iz naslova najemnin PTC Tržnica Zreče in ZP Zreče (Cafe Marko, Abi Kebab), odplačnih 
služnosti, najemnine za počitniške kapacitete na Rogli ter kupnine od prodanih zemljišč. Poleg naštetega 
zajema ta postavka tudi najemnino za del opreme in objekta CERA Slov. Konjice, ki je v lasti Občine Zreče. 
Menjava zemljišč Unior  - Občina - prihodek na tej postavki je načrtovan v višini 400.000,00 EUR, zaradi 
računovodske izravnave na prihodkovni strani. Postavka še ni bila realizirana. 
 
DOPOLNILNA SREDSTVA 
Prihodki iz naslova dopolnilnih sredstev iz raznih skladov in ministrstev so bili v prvi polovici letošnjega leta 
realizirani le delno (18,58%), glavnina le-teh bo realizirana v drugi polovici leta. 
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Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (OŠ Zreče in vrtec) bo sredstva za energetsko sanacijo osnovne šole 
in vrtca nakazalo v drugi polovici leta saj bo glavnina del opravljena v mesecu juliju in avgustu. 
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo odobrena sredstva za skupne občinske uprave za leto 
2013 nakazalo delno v drugi polovici letošnjega leta, delno v leta 2015. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v skladu z pogodbo v drugi polovici leta v celoti realizirala 
letošnji del investicije v LC od Ostruha do Studenčnikovega križa in JP do Orlačnika. Občina je pogodbo za 
sofinanciranje investicije z MGRT podpisala v mesecu avgustu 2013, v mesecu septembru pa pričela z deli, 
katera so planirana za leto 2013. V mesecu juliju 2014 so se pričela dela, ki so planirana za letošnje leto. 
Projekt se financira tri leta, in bo zaključen v letu 2015.Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – 
Projekt ALPA - postavka je realizirana v višini 11,87%. Sredstva sofinanciranja iz naslova 
nacionalnega dela in evropskega dela v višini planirane postavke pričakujemo do konca leta 2014. 
Ministrstvo za okolje in prostor (plazovi) je realizirana v celot, gre pa za sredstva namenjena sanaciji plazu 
Koprivnik, kateri je bil saniran v lanskem letu, sredstva pa so bila nakazana v letošnjem letu.  
Sanacija in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče sredstva kanalščine na zgrajenem 
kanalizacijskem omrežju se morajo knjižiti na to postavko še naslednjih 21 let, do takrat ko EU spremlja 
dosežene cilje projekta. Pri polletni realizaciji je realizacija 49,69% in je skladna s planom. 
Sanaciji sekundarne kanalizacije Nova Dobrava  zaradi spremljanja doseženih ciljev projekta, se zaračunana 
kanalščina priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem knjiži kot prihodek navedenega projekta. Pri 
polletni realizaciji je realizacija 49,84% in je skladna s planom. 
Kanalizacija Nova Dobrava 2 (polletna realizacija 50,05%) in 6U - Kanalizacija Nova Dobrava 3 (polletna 
realizacija 49,53%) sredstva kanalščine na zgrajenem kanalizacijskem omrežju se morajo knjižiti na to 
postavko. 
Projekt Centralna čistilna naprava Zreče realizacija postavke je v skladu s podpisano pogodbo z 
Ministrstvoma za kmetijstvo in okolje o sofinanciranju projekta izgradnja ČN Zreče in pripadajočega 
primarnega korektorja, kot tudi nadzora nad gradnjo in obveščanje javnosti.  
 
DRUGI PRIHODKI 
Obresti so odvisne od višine sredstev na transakcijskem računu Občine Zreče. V prvem poletju je bilo 
realiziranih za 6,43% le-teh v primerjavi s planom. 
Refundacija skupnih stroškov, realizacija je ob polletju le 79,10%, kar sicer presega plan vendar 
predvidevamo nižjo realizacijo v drugi polovici leta. 
Okoljska dajatev – odpadne vode, je ob polletju realizirana v skladu z akontacijami predvidene porabe vode. 
Pri polletni realizaciji je realizacija 49,89%. 
Komunalni prispevki; polletna realizacija je 41,19% in se nanaša na izdane odločbe v prvi polovici leta za 
investitorje individualnih stanovanjskih in poslovnih gradenj. Realizacija do konca leta pa je odvisna od 
izdanih odločb, kar je v naprej nemogoče točno predvideti.  
Prispevki pravnih in fizičnih oseb, Na enem od večstanovanjskih objektov na Mladinski ulici je bilo potrebno 
zamenjati cevi za kanalizacijo, pri čemer je bilo dogovorjeno, da lastniki stanovanj stroške delno povrnejo 
občini. Glavnina teh stroškov je bila občini že povrnjena v letu 2012, nekaj manjšega pa je ostalo še za 
letošnje leto.  
Kanalščine, priključnine, planirani prihodki so odvisni od predvidevanja o številu novih priključkov na javni 
vodovod in javni kanalizacijski sistem. Višina realiziranih prihodkov je nižja zaradi manjšega števila novih 
priključkov na kanalizacijski sistem, kar bo potrebno upoštevati pri pripravi rebalansa proračuna za letošnje 
leto. Pri polletni realizaciji je realizacija 41,89%. 
Sofinanciranje ČN Nune, na podlagi sklepa Občinskega sveta smo pričeli s 1. 1. 2013 zaračunavati čiščenje 
odpadne vode v počitniškem naselju NUNE. Dejanska realizacija ne dosega plana, kar pa je zelo težko 
predvideti na začetku obratovanja. Pri polletni realizaciji je realizacija 10,79%. 
Okoljska dajatev – odpadki, realizacija za obdobje januar-junij 2014 je  0,0%, kar je posledica uvajanja 
ločenega zbiranja odpadkov na izvoru pri povzročiteljih. Planirani prihodki se načrtujejo v drugi polovici 2014.  
Pobrana vodarina je odvisna od porabljene vode pri letnem popisu števcev, kar posledično vpliva tudi na 
priliv teh sredstev. Znesek pobrane vodarine v letu 2014 je v prvi polovici leta višja glede na prejšnje 
obdobje, zaradi spremembe načina obračunavanja (omrežnina). V drugi polovici leta je pričakovati nekoliko 
manjšo realizacijo glede na 1. polletje, zaradi zmanjšanja priključkov  merilnih mest pri večjih uporabnikih. 
Kljub vsemu pa pričakujemo večji prihodek od plana za približno 50.000 EUR, kar se bo uskladilo z 
rebalansom proračuna 2014. 
Pokopališče, fakture za vzdrževanje novega pokopališča  za leto 2014 so bile izdane v mesecu juliju 2014, 
kar pomeni, da bodo dejanska plačila v drugi polovici leta. 
Prihodki od prodanih kart za bazen, so dejanski prihodki od prodanih kart za kopanje v Termah Zreče. V prvi 
polovici letošnjega leta je realizacija skoraj že 75 odstotna. Glede na realizacijo in glede na to, da je glavna 
sezona v drugi polovici leta bo postavka korigirana z rebalansom. 
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Vodno povračilo, realizacija postavke je odvisna od porabljene vode. To je dajatev, ki jo občina v bistvu 
pobira za državo. Prihaja do manjšega odstopanja zaradi razlike med porabo, ko jo plačujejo neposredni 
zavezanci. Akontacije za vodno povračilo določi ARSO, zato povsem popolna uskladitev ni mogoča. 
 
PRENOS PRIHODKOV 
Prenos prihodkov-TRR predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2013 
in sicer v višini 2.290,53 EUR. 
 
LASTNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
Iz tabele po stroškovnih mestih so razvidni lastni prihodki posameznih krajevnih skupnosti v prvi polovici 
letošnjega leta. Skupni prihodki vseh šestih krajevnih skupnosti v tem obdobju znašajo 25.952,07 EUR 
oziroma 46,32% predvidenega plana za leto 2014. 
 
 
 

Odhodki 
 

1000  OBČINSKI SVET 

  01  POLITIČNI SISTEM 
  0101  Politični sistem 
  01019001 Dejavnost občinskega sveta 

    A0 –Občinski svet 
    Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin za Občinski svet Občine Zreče in sicer v prvi polovici leta 

v višini 4.662,48 EUR, kar je dobrih 46 % v primerjavi s planom proračuna za leto 2014.   
    A4 – Nadomestila članom komisij in odborov 
   Izplačilo sejnin članom komisij in odborov je v prvi polovici letošnjega leta v višini 6.989,73 EUR kar je 

53,77 % v primerjavi s planom. 
    R09 -  Financiranje političnih strank                                                   
    Odhodki iz naslova financiranja političnih strank so bili do konca meseca junija 2014 realizirani v višini 

3.118,74 EUR. Financiranje se izvaja skladno s Sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev 
proračuna Občine Zreče (Uradni list RS, št. 137/06) ter na podlagi odločb o financiranju političnih 
strank, izdanih v začetku leta 2014. Polletna realizacija je do konca meseca junija 2014 znašala 
49,50%, saj se vsi zneski političnim strankam nakazujejo v dvanajstinah. 

  01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
  R08 – Stroški volitev 
  Postavka še ni bila porabljena, saj so se volilna opravila uradno pričela z 21.7.2014. 

2000  NADZORNI ODBOR 
  02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

  0203  Fiskalni nadzor 
  02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

    A10 -  Dejavnost nadzornega odbora                                                      
    Za dejavnost nadzornega odbora so bile v obdobju od januarja do junija 2014 izplačane sejnine članom 

Nadzornega odbora Občine Zreče v višini 676,73 EUR, kar je 13,53%. Glavnina realizacije bo v drugi 
polovici leta, ko bodo opravljeni pregledi poslovanja po planu Nadzornega odbora Občine Zreče. 

3000  ŽUPAN 
  01  POLITIČNI SISTEM 

  0101  Politični sistem 
  01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

    A1 -  Funkcionarji( župan in podžupan)                                                    
    Polletna realizacija postavke Funkcionarji je v skladu s planom, saj je do sedaj realiziranih nekaj manj 

kot 49 odstotkov.  
  04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

  0403  Druge skupne administrativne službe 
  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

    A2 – Stroški za proslave in pokroviteljstva 
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    Postavka je ob poletju realizirana na 7,50 %. Sredstva v višini 8.000,00 EUR so bila razdeljena na 
javnem razpisu za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Zreče, ostala razlika pa bo  izplačana v drugi 
polovici leta. 

  A21 – Stroški za proslave 
  Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo občinskih proslav. Na postavki so bila za leto 2014 

zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR in so bila v polletnem obdobju porabljena v višini 61,45%. 
Ta sredstva so bila porabljena za Zreški veseli december (v decembru 2013), kakor tudi za žalne 
komemoracije, svečan podpis za energetsko sanacijo vrtca, ozvočenje za komemoracije in otvoritve. 

  A81 – Protokol 
  Sredstva na postavki so za leto 2014 zagotovljena v višini 4.000,00 EUR. V polletnem obdobju je bilo 

porabljenih 44,42 % sredstev za namen protokolarnih dogodkov in sprejemov, kot so darila občanom 
ob 90-letnici, darilo prvemu rojenemu v letu, pogostitve sprejemov pri županu in podobno. 

  0603  Dejavnost občinske uprave 
  06039001 Administracija občinske uprave 

  A80 - Reprezentanca 
  Postavka je realizirana v skladu s planom, v višini 46,60%. Predstavlja porabo iz naslova 

reprezentančnih in promocijskih daril ter pogostitev. 
4001 OBČINSKA UPRAVA 

 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
  0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
  02029001 Urejanje na področju fiskalne politike                  

   R10 -Provizija (UJP, Banke)                                                      
  Provizija je konstanten strošek Uprave za javna plačila RS in Banke Slovenije, za posredovanje 

plačilnih navodil. V prvi polovici letošnjega leta je realizacija v višini 583,05 EUR, kar je 29,15%.  
   R19 – Stroški revizije zaključnega računa 
  Stroški revizije zaključnega računa je postavka, ki je realizirana 97,60%. Revizija za leto 2012 je bila 

opravljena v zadnjem četrtletju lanskega leta, plačilo pa je bilo realizirano v začetku letošnjega leta. 
  03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba     
  03029002 Mednarodno sodelovanje občin 
  J3 – Mednarodno sodelovanje 
  Za sredstva te postavke je bil objavljen javni razpis, nanj letos nismo prejeli nobene prijave.  

  04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
  0402 Informatizacija uprave 
  04029002 Elektronske storitve 

   R24 – Ureditev e-točk 
  S strani Ministrstva za gospodarstvo smo v letu 2007 pridobili sredstva za postavitve javnih e-točk z 

brezžičnim dostopom do interneta na lokacijah Skomarje, Resnik in Gorenje pri Zrečah Realizacija 
mesečne naročnine bo manjša zaradi manj poškodb, kar se bo uskladilo z rebalansom.  

  0403 Druge skupne administrativne službe 
  04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

   R05 - Mediji 
  Postavka mediji je realizirana v višini  36,31 %, kar je nekaj manj od plana. Zajeti so stroški sklenjenih 

pogodb z  Radio Štajerski val in Radio Rogla, stroški snemanja ter stroški klippinga.  
  R11 – Objave v Uradnem listu RS 
  Sredstva iz te postavke so zagotovljena za plačilo objav v Uradnem glasilu slovenskih občin, Uradnem 

listu Republike Slovenije ter za vzdrževanje in objavo aktov v Katalogu informacij javnega značaja 
Občine Zreče. Do konca junija 2014 so bila sredstva porabljena v višini 35,20%, do konca leta pa bodo 
predvidoma stroški realizirani v celoti kot je planirano. 

  R23 – Obogatitev vsebin na TV Zreče 
  Postavka je ob polletju realizirana v višini 42,50 %. 

  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
   R12 – Občinski praznik 
  Postavka je bila do konca junija 2014 realizirana v višini 43,92%. Prireditev ob občinskem prazniku je 

bila konec maja, računi so prispeli v mesecu juniju, zato bodo plačila v celoti realizirana v drugi polovici 
leta 2014. 

  04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
   R01 – Str. poslovnih prostorov in občinskega premoženja                       
  Postavka je porabljena v višini 32,46%. V jesenskem času načrtujemo še nekaj rednih vzdrževalnih del, 
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zato predvidevamo, da bo postavka do konca leta porabljena skladno z načrtovanim. 
  05  ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

  0502  Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
  05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

   H4 – Sofinanciranje diplomskih nalog  
  Razpis za sofinanciranje diplomske naloge bo objavljen v mesecu septembru 2014. Tako bo do 

realizacije te postavke prišlo v drugi polovici leta. 
  06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

  0601  Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlad. In lok. ravni 
  06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave 

  R26 – Daljinski energetski management 
  Postavka bo realizirana v drugi polovici leta. 

  0603  Dejavnost občinske uprave 
  06039001 Administracija občinske uprave 

  A12 – Skupna občinska uprava - inšpekcija 
  Do 30.6.2012 je postavka realizirana v višini  36,72 %, zaradi zamikov plačil zahtevkov za skupno 

občinsko upravo. Do konca leta pa bodo stroški realizirani v celoti kot je bilo planirano. 
  A13 – Skupna občinska uprava Slov. Konjice 
  Ob polletju je realizacija 44,66 %, kar je v skladu s planom.  
    A5 – Plače delavcev 
    Postavka je ob polletju realizirana nekaj več kot 46 odstotno in je v skladu s planom. 
  A50 – Odprava plačnih nesorazmerij 
  Postavka je ob polletju realizirana 100 odstotno, saj je bilo to enkratno izplačilo ob odpravi ¾ plačnih 

nezorazmerij. 
    A6 – Drugi osebni prejemki                     
    Razlog za nekoliko večji odstotek realizacije postavke Drugi osebni prejemki ob polletju je izplačilo 

regresa za letni dopust. Postavka se bo z rebalansom korigirala.  
    A7 – Prispevki delodajalca                
    Realizacija postavke je konec junija nekaj maj kot 47 odstotna in je v skladu s planom leta 2014. 
  A8 - Materialni stroški  
    Postavka Materialni stroški je ob polletju realizirana v višini 49,91 % načrtovanih sredstev. Večina 

sredstev je bila porabljena za vzdrževanje računalniških programov, pisarniškega materiala, poštnih 
storitev, storitev telekomunikacij, vzdrževanj voznega parka, strokovnega izobraževanja in podobno. 

    R13 – Razno (počitniško delo)                                                    
  Iz te postavke je bilo do konca junija porabljenih 12,75 % načrtovanih sredstev. Pri polletni realizaciji  

so zajeti stroški izplačila nagrad dijakov in študentov za obvezno prakso do konca  meseca junija.  V 
preostalem delu bo postavka realizirana do jeseni, ko bodo poravnani vsi stroški počitniškega dela, ki 
je predvideno v juliju, avgustu in septembru.  

    R22 – Brezplačna pravna pomoč občanom                                                           
  V skladu s sprejetim načrtom porabe za leto 2014 se izvaja tudi ta postavka. Brezplačna pravna pomoč 

občanom je bila v prvi polovici leta porabljena v višini 35,68%. Do konca leta se planira realizacija v 
skladu s planiranimi sredstvi. 

  06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
    A9 - Amortizacija                                           
    Ta postavka je bila v prvi polovici leta realizirana v višini 24,49 %. Realizacija je nekoliko nižja v prvem 

polletju, ker smo planirali nakup novega fotokopirnega stroja v drugi polovici leta. Sredstva, iz te 
postavke so namenjena še  za delno zamenjavo dotrajane strojne računalniške opreme, za 
posodobitev računalniške mreže,  nabavo pisarniškega pohištva (stoli, protipožarne omare, omare) in 
drugih sredstev potrebnih za delo občinske uprave. 

  07  OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
  0703  Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
  07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

    P2 -   Zaščita in reševanje                                                             
    Realizacija 5,79% zajema tekoče stroške najemnine za skladišče CZ in gostinske storitve ob neurju. 

Ostala razlika bo realizirana do konca leta.  
  07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

    P1A – Gasilska društva 
    Podpostavka je realizirana na 27,38% predvidenih sredstev. Realizacija se nanaša na pogodbene 

obveznosti PGD v Občini in sicer za šest dvanajstin. Ostala razlika se nanaša na plačilo zavarovanja, 
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ki zapade v drugi polovici leta 2014. Do konca leta se planira realizacija podpostavke v skladu s 
planiranimi sredstvi. 

    P1B – Gasilska zveza 
  Podpostavka je realizirana na 50,42% predvidenih sredstev. Realizacija se nanaša na pogodbene 

obveznosti GZ Zreče Vitanje in sicer za šest dvanajstin. Do konca leta se planira realizacija 
podpostavke v skladu s planiranimi sredstvi. 

  P1C – Invest.na podr.požarne varnosti 
  Podpostavka je realizirana 51% predvidenih sredstev. Realizacija se nanaša na pogodbene obveznosti 

PGD v občini in sicer za šest dvanajstin. Do konca leta se planira realizacija podpostavke v skladu s 
planiranimi sredstvi. 

  P1D – Oprema za hidrantno omrežje 
  Podpostavka ni realizirana. Do konca leta se namerava sofinancirati hidrant v starih Zrečah. 
  P1E – Požarna taksa 
  Podpostavka je realizirana 50,50% predvidenih sredstev. Realizacija se nanaša na pogodbene 

obveznosti PGD v Občini in sicer za šest dvanajstin. Do konca leta se planira realizacija podpostavke v 
skladu s planiranimi sredstvi. 

  10  TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
  1003  Aktivna politika zaposlovanja 
  10039001 Povečanje zaposljivosti 

    R06 -  Javna  dela                                                                       
    Sredstva na tej postavki so realizirana v višini 89,73%. Tako sofinanciramo javna dela za Vrtec Zreče 

(4 delavci), Osnovno šolo Zreče (1 delavec), OZ RK Slov. Konjice (1 delavec), CSD Slov. Konjice (1 
delavec), OŠ Pod goro (1 delavec) in Občina Zreče (1 delavec).  

  11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
  1102  Program reforme kmetijstva in živilstva 
 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
  ID – Razno – kompleksne subvencije v kmetijstvu 

  Za porabo sredstev te postavke je bil izveden javni razpis in sicer za ukrep Naložbe v kmet. 
gospodarstva, ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti, ukrep Naložbe za opravljanje 
storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij in za sofinanciranje dejavnosti društev s področja 
kmetijstva. Realizacija bo prikazana v drugi polovici leta. Z rebalansom pa bomo sredstva tudi 
prerazporedili na postavke, skladno s prijavami po posameznih ukrepih. 

  11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
    IF - Regionalni program podeželja (LEADER, Bioregija)                                     
    Iz te postavke so bila nakazana sredstva za delovanje LAS in manjši del za projekt iz 4. osi - Leader 

»Zaljubljeni v naravo - z vetrom v laseh po Pohorskih poteh« (ureditev pohodnih in kolesarskih poti). 
Realizacija postavke se izvaja skladno s planom. 

 1103  Splošne storitve v kmetijstvu 
  11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

    I3 -  Oskrba živali                                           
    Realizacija na tej postavki je v prvi polovici letošnjega leta nekoliko višja, kot v povprečju zadnja leta. V 

kolikor se bo tak trend nadaljeval, bomo  morali postavko z rebalansom ustrezno korigirali.  
 13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

  1306  Telekomunikacije in pošta 
  13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

  R25  - Širokopasovno omrežje v občini Zreče                                           
  Polletna realizacija je 75,4%. V letu 2014 so se izvedla instalacijska dela za širokopasovni priključek na 

objektu Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b z dobavo potrebne opreme, ter izvedel izkop in polaganje 
cevi od TP SN-1 Zreče do ČN Zreče. Do konca leta se planira realizacija v skladu s planom. 

 14  GOSPODARSTVO 
  1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
  14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

    K1 – Sklad za razvoj                                                
    Ta postavka zajema plačilo zahtevkov za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja RRA 

Celje. V drugi polovici leta pa bodo realizirane tudi pogodbe iz naslova prijav na razpis za dodelitev 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva. 

  1403  Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
  14039001 Promocija občine 

    J94 – Promocija turizma                                                    
  Iz te postavke smo v prvem polletju polega manjših promocijskih aktivnosti sofinancirali še dnevnikov 



 7

projekt »Dnevnikova izvidnica«, kjer so ocenjevali slovenska mesta skozi oči tujcev ter dodali mnenje 
strokovne komisije in glasovanje bralcev za naj mesto. 

  14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
    J1 – Projekt razvoj turizma 
  Postavka bo realizirana skladno s planom. Zajema pa sofinanciranje aktivnosti v okviru destinacijskega 

managementa za turistično območje »Dežela Celjska«, na podlagi pogodbe o partnerskem 
sodelovanju.  

    J7 – Turistična društva 
  Izveden je bil razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev. Financiranje bo izvedeno v drugi 

polovici leta.  
  J90 – LTO Rogla-Zreče  
  Postavka je realizirana v višini 50,17% plana, zajema pa financiranje stroškov na LTO Rogla - Zreče, 

GIZ ter mesečni koledar prireditev. 
  15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

  1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
  15029003 Izboljšanje stanja okolja 

    O21 – Naravovarstveni programi 
  Postavka je prvem polletju realizirana v višini 15,25%. V mesecu juniju 2014 je bil izveden 4. Mladinski 

raziskovalni tabor na Rogli. Občina se tudi letos prijavlja na natečaj »Planetu zemlja prijazna Občina«, 
prav tako se iz te postavke krijejo stroški v vezi z aktivnostmi Sklada za ohranjanje narave Pohorja. 
Računi bodo v plačilo zapadli v drugi polovici leta 2014. 

  O22 – Projekt ohranjanja alpskih pašnikov  
  Občina Zreče je od 1.3.2012 vključena v projekt ohranjanje alpskih pašnikov ALPA, katerega nosilec 

projekta je Zavod RS za varstvo narave. Projekt je bil zaključen 30.6.2014 in plačani so bili tudi vsi 
računi. Porabljena sredstva na postavki so realizirana 120,04%.  Projekt je sofinanciran s sredstvi 
Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, program Cilj 3 Evropsko teritorialno 
sodelovanje, Operativni program Slovenija – Avstrija 2007-2013. Za izvedbo aktivnosti v letu 2014 je 
Občina Zreče porabila 36.566,84 EUR, kar predstavlja 20,04% več od planiranih sredstev, ki jih je 
potrebno ažurirati v naslednjem rebalansu proračuna. 
Celotna vrednost projekta od 1.3.2012 – 30.6.2014 je znašala 77.204,03 EUR, od tega je s strani 
Evropske unije upravičen strošek projekta 71.100,00 EUR – prihodek na postavki 6M.  

  16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
  1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

    K3 – Peskolom Stranice (ureditev lastništva) 
  Realizacija v letošnjem letu se nanaša na odvetniške stroške iz leta 2013 kot strokovna pomoč pri 

problematiki sanacije kamnoloma Stranice. V letu 2014 se ne pričakuje drugih aktivnosti. 
  16029003 Prostorsko načrtovanje 

    O1 – Prostorska dokumentacija (OPN)                                                            
    Sredstva so namenjena za dokončanje postopkov za sprejetje Občinskega prostorskega načrta (OPN) 

v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju. Postavka je v prvem polletju realizirana 0,64%. 
Vendar pa so v plačilo že zapadla računa v skupnem znesku 3.416,00 EUR (račun ZUM d.o.o. in 
Geofoto). Prav tako pa bo v začetku druge polovice leta zapadel v plačilo račun Urbana d.o.o. v znesku 
17.934,00 EUR (uskladitev OPN z OP). Po plačilu navedenih računov bo postavka v celoti realizirana. 

  O11 – Strokovne  podlage za OPN 
  Sredstva na postavki so realizirana v 98,65% in so bila namenjena izdelavi plačilu zadnjega dela 

računa za OP (Matrika d.o.o.), izdelavi strokovnih podlag za urejanje prometa v Zrečah (ZUM d.o.o.) in 
izvedbi analize urbane strukture naselij za določitev PIP v OPN. 

  O15 – OPPN poslovna zazidava– Zg. Zreče 
  V letu 2014 smo pričeli z nadaljevanjem postopka izdelave OPPN poslovna zazidava zg. Zreče.  V 

času javne razgrnitve osnutka v letu 2009 so se pojavile določene pripombe lastnikov oz. investitorjev 
na obravnavanem območju. Največ pripomb je bilo na urejenost prometa skozi sam center starih Zreč. 
Zato je bilo potrebno pridobiti strokovno študijo, ki je upravičila predlog ureditve prometa skozi stari del 
centra Zreče z širšo ureditvijo. Prav tako se bo območje obravnave povečalo in zajelo še zemljišče v 
lasti SwatyCometa, kjer se predvideva ureditev javnega parkirišča za potrebe starega centra Zreč. 
Zaradi vsega naštetega bo potrebno še enkrat izdelati osnutek in izvesti javno obravnavo. Aktivnosti za 
nadaljevanje postopka OPPN poslovna zazidava zg. Zreče so se sicer že začele v prvi polovici leta 
2014, vendar pa bodo računi zapadli v plačilo v drugi polovici leta. 

  O20 – Spremembe prostorsko izvedenih aktov 
  Sredstva še niso porabljena, so pa namenjena za izdelavo OPPN Dobrava-Stanojevič in OPPN kamp 
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Zreče, kar je v planu dela v drugi polovici leta 2014. 
  O5 – OPPN stanovanjska naselja 
  Realizacija postavke znaša 1,73%. Sredstva na postavki so namenjena izdelavi OPPN za 

stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter. Trenutno je v izdelavi hidrološko-hidravlična študija za 
kanaliziran vodotok Gregorčev graben, kar je bil pogoj ARSO.  

  O8 – Programi opremljanja 
  Postavka je realizirana v višini 35% planiranih sredstev in se realizira v skladu s planom za 2014. 

Razlika bo realizirana v drugi polovici leta. 
 1603 Komunalna dejavnost  

  16039003 Objekti za rekreacijo 
  J93 – Turistična infrastruktura 
  Iz te postavke smo v prvi polovici leta financirali le prevoz stojnic za sejem »vse za lepo okolje«. 

Izvedeno je bilo tudi popravilo oz. nabava novih tabel za košarko na igriščih Skomarje in Resnik. 
  1605  Spodbujanje stanovanjske gradnje 
  16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

    N0 – Upravljanje stanovanj 
    Upravljanje plačujemo mesečno, na podlagi izstavljenih računov upravnika. Ob polletju so sredstva 

porabljena v skladu s planom. 
  N1 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
  Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 65,37%. Med večjimi vzdrževalnimi deli, ki smo jih 

izvedli v prvi polovici letošnjega leta in konec prejšnjega so menjave oken in nova streha na dveh 
večstanovanjskih objektih (od tega eden v celoti v naši lasti). 

    N2 – Davek od kupnin 
    Davek od kupnin se nanaša na kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanj po starem zakonu (le še za 

2 stanovanji). 
  1606  Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
  16069002 Nakup zemljišč 

    M37 - Menjava zemljišč Unior  - Občina 
  V letu 2014 so s to postavko načrtovana sredstva za namen menjav nepremičnin med družbo UNIOR 

in Občino Zreče in sicer v višini 400.000,00 EUR. Postavka še ni bila realizirana. 
    O4 -   Nakup zemljišč                                                                   
    Realizacija 60,00% se nanaša na poplačilo zemljišč za katerega je bil v preteklosti sklenjen pravni 

posel:  
- Zazijal Sonja - zemljišče parc. št. 738, 739/1, 739/4, 742, 743, 745, k.o. Zreče v skupni velikosti 
10.554m2, v tem primeru gre za »Rezarjeve njive«, delno poplačilo v višini 100.000,00EUR, 

  17  ZDRAVSTVENO VARSTVO 
  1707  Drugi programi na področju zdravstva 
  17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

    G1 -  Zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov                                    
  Sredstva na tej postavki so v polletnem obdobju realizirana v višini 61,97%. S 1.1.2014 se je višina 

pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje brezposelnih iz 30,32 EUR povišala na 30,52 EUR. 
Posledično navedenemu se je povišal tudi odhodek. 

  17079002 Mrliško ogledna služba 
    G2 – Stroški mrliške ogledne službe                                                           
    Sredstva so porabljena v višini 48,13% in so odvisna od števila umrlih oziroma prepeljanih oseb na 

sanitarno obdukcijo. Ker te postavke ob sprejetju proračuna ni mogoče optimalno zastaviti se spreminja 
po potrebi z rebalansom. 

  18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
  1802  Ohranjanje kulturne dediščine 
  18029001 Nepremična kulturna dediščina 

    E17 – Obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev 
  Predvidevamo realizacijo v drugi polovici leta. 

  1803  Programi v kulturi 
  18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

    E1 - Knjižnica 
    Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2014. V tej postavki so tudi 

sredstva za obnovo knjižnice. 
  E7 – Založniška dejavnost 
  Ob polletju je realizacija 15,38 %. Glavnina bo realizirana v drugi polovici leta. 
   18039002 Umetniški programi 
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  E2 – Programi društev 
  Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja 

ljubiteljske kulturne dejavnosti in sklenjenih pogodb. 10% sredstev pa je namenjenih za stimulacijo 
izrednih dosežkov in izobraževanje, ki se razdeli ob koncu leta.  

  E9 – Javni sklad za kulturne dejavnosti 
  Postavka je 50,00% realizirana. Občina Zreče je v letu 2014 zagotovila sredstva Javnemu skladu za 

kulturne dejavnosti Slovenske Konjice za izvedbo prireditev in izobraževalnih oblik skupnega 
programa. 

  18039003 Ljubiteljska kultura 
    E3 – Prireditve in gostovanja 
    Sredstva na tej postavki so realizirana v višini 92,40%. Iz te postavke je bila financirana prireditev Ob 

kulturnem prazniku, skupaj z nagradami prejemnikom priznanj.  
    EB – Godba na pihala - materialni stroški 
    Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Godbe na pihala Zreče in letošnje leto tudi za 

sofinanciranje nakupa uniform. Pogodba je sklenjena, realizacija bo v drugi polovici leta. 
  EF – Vodovnikova (leto) nagrada 
  Sredstva iz te postavke so realizirana v višini 73,17% in se porabijo za Vodovnikovo nagrado na 

podlagi sklepa župana – letos podeljeno ge. Barbari Kolarič. Ravno tako se porabijo za izdelavo 
Vodovnikove listine.  

  18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
  E10 – Lokalni časopis  
 
 

 Sredstva na tej postavki so namenjena izdajanju občinskega glasila Pohorsko srce (strošek 
lektoriranja, oblikovanja, tiskanja, …). Letno izideta dve številki. V prvem polletju 2014 je izšla 1 številka 
glasila, druga bo izšla v drugi polovici leta. Sredstva na postavki so porabljena v višini 56,51%. 

  18039005 Drugi programi v kulturi 
    E4 – Vzdrževanje kulturnih domov in opreme 
    Na podlagi pogodbe o upravljanju večnamenske dvorane v Zrečah se zagotavljajo sredstva za 

pokrivanje stroškov vzdrževanja in uporabe večnamenske dvorane KUD Vladko Mohorič ter podjetju 
Unitur. Postavka bo na podlagi podpisanega aneksa realizirana v drugi polovici leta 2014. 

  EI – Obnova cerkve Sv. Neža 
  V letu 2013 je bila podpisana pogodba o pristopu Občine Zreče k obnovi strehe na cerkvi Svete Neže 

na Brinjevi gori v višini 10.000,00 EUR. Dokončno izplačilo je bilo v prvi polovici leta. Postavka je 100% 
realizirana. 

  1804  Podpora posebnim skupinam 
  18049001 Programi veteranskih organizacij 

    R03 – Vojni veterani 
    Sredstva so bila razdeljena prijavljenim vojnim društvom na javnem razpisu. Pogodbe so že podpisane, 

v drugi polovici leta pa bodo izvedena tudi plačila. 
  R04 – Vzdrževanje grobov borcev NOB 
  Sredstva na tej postavki so namenjena čiščenju spominskih obeležij, vrtnarske storitve ter 

komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve 1. novembra.  
  18049004 Programi drugih posebnih skupin 
  R02 –Dotacije društvom 
  Sredstva so bila upravičenim prijavljenim društvom razdeljena na podlagi javnega razpisa. Pogodbe so 

že podpisane, v drugi polovici leta pa bodo izvedena tudi plačila. 
 1805  Šport in prostočasne aktivnosti 
  18059001 Programi športa 

    F1 –Športni klubi 
    Sredstva so bila prijavljenim in uspešnim športnim društvom razdeljena na javnem razpisu. Pogodbe 

so že podpisane, v drugi polovici leta pa bodo izvedena tudi plačila. 
    F3 - Dotacije 
    Sredstva so porabljena v višini 53,31% in sicer za pomoč pri športnih udejstvovanjih športnikov 

posameznikom ter organizacijo prireditve Naj športnik.  
    F4 – Vzdrževanje športnih objektov – amortizacija 
    Sredstva so porabljena v višini 50,00% in se porabljajo v skladu z načrtom proračuna za leto 2014. 
    F5 – Vzdrževanje nogometnega igrišča 
    Postavka je 54,76% realizirana na podlagi podpisanega aneksa za leto 2014. 
    R07 – Sofinanciranje kart za kopanje 
   Realizacija je ob polletju letošnjega leta je 59%. Ostajajo pa še neplačani računi v višini 13.500,00 

EUR, ki bodo zajeti v realizacijo druge polovice leta. Posledično bo potrebno z rebalansom povečati 
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sredstva na tej postavki. 
    T10 – Smučarsko tekaški poligon na Rogli 
    Planirana sredstva za letošnje leto so bila do 30.06.2014 realizirana le v višini 49,75 %. Projekt se 

zaključuje s 31.7.2014, končna situacija bo izdana v mesecu avgustu ali septembru in takrat bo tudi 
celotna postavka realizirana v skladu s planom.. 

  18059002 Programi za mladino 
    H6 – Programi za mlade in otroke 
  Postavka bo realiziran v drugi polovici leta. 
    J6 – Ropotanje v Starih Zrečah 
  Sredstva bodo skladno s planom in sklenjeno pogodbo nakazana v drugi polovici leta. 

  19  IZOBRAŽEVANJE 
  1902  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
  19029001 Vrtci 

    C1 – Plačilo programov – Vrtec Zreče 
    Postavka je realizirana v višini 40,47%. Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom 

proračuna in plana Vrtca Zreče za leto 2014. 
    C2 – Plačilo programov drugih vrtcev 
  Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2014. Višina porabljenih 

sredstev je odvisna od števila vpisanih otrok iz Zreč v programe Vrtcih v drugih občinah. 
    C3 - Amortizacija 
  Postavka je bila realizirana v višini 0,00%. Dejstvo je, da je postavka znižana zaradi deleža občine za 

energetsko sanacijo Vrtca Zreče, katera intenzivno poteka. Ko bodo končne situacije bo postavka z 
rebalansom ustrezno korigirana. 

  C5 – Otroci s posebnimi potrebami 
  Postavka je realizirana v višini 46,79%. Znotraj te postavke pokrivamo stroške spremstva otrokom s 

posebnimi potrebami, ki obiskujejo Vrtec.  
    C6 – Materialni stroški za vrtec Gorenje 
  Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2014. 
  C7 – Energetska sanacija JZ Vrtca Zreče 
  Postavka ob polovici leta še ni realizirana saj so se dela pričela konec maja in se bodo končala v drugi 

polovici leta, posledično bo postavka takrat tudi realizirana. 
  1903  Primarno in sekundarno izobraževanje 
  19039001 Osnovno šolstvo 

    B1 -  Dodatni program                                                                  
    Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2014. 
    B2 -  Materialni stroški                                                               
    Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2014. 
    B3 -  Amortizacija  
    Postavka je bila realizirana v višini 0,00%. Dejstvo je, da je postavka znižana zaradi deleža občine za 

energetsko sanacijo OŠ Zreče, katera intenzivno poteka. Ko bodo končne situacije bo postavka z 
rebalansom ustrezno korigirana. 

    B5 – Prehrana nadstandard 
    Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2014. 
    BB – Osnovna šola v Parku 
    Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2014. 
  BD – Energetska sanacija JZ OŠ Zreče 
  Postavka ob polovici leta še ni realizirana saj so se dela pričela konec maja. Glavnina del bo opravljena 

v mesecu juliju in avgustu, kar pomeni da bo realizacija v drugi polovici leta. 
  BE – Osnovna šola Glazija in Waldorfska šola 
  Postavka je realizirana v višini 41,18%. Sredstva so namenjena za materialne stroške za šole, katere 

obiskujejo učenci iz naše Občine in smo na podlagi zakonodaje dolžni sofinancirati materialne stroške 
v enaki višini, kot jih za delovanje OŠ Zreče.  

  19039002 Glasbeno šolstvo 
    BA -  Glasbena šola Slov. Konjice                                                                    
  Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2014. 

  1904 Terciarno izobraževanje 
 19049001 Višješolsko izobraževanje 

    B8 – Regijsko študijsko središče Celje 
  Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2014. 
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  1905  Drugi izobraževalni programi 
  19059001 Izobraževanje odraslih 

    B9 – Izobraževanje odraslih 
    S SIC Slov. Konjice je bila podpisana pogodba o izvajanju izobraževanja za odrasle v Občini Zreče 

(kuharski tečaji, tečaji računalništva). Sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta.  
  1906  Pomoči šolajočim 
  19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

    B4 – Šolski prevozi 
    Postavka je ob poletju realizirana v višini 129.149,45 EUR oz. 51,66%.  
    B6 - Ostalo 
  Sredstva so ob polletju porabljena 74,65%, za ogled predstave prve triade osnovnošolskih otrok, za 

obdarovanje otrok Vrtca Zreče ob prihodu Božička, darila odličnjakom ob koncu šolskega leta. 
  D7 -  Šola v naravi                                                                    
    Znotraj te postavke bomo pokrili sofinanciranje šole v naravi: 63 otrok iz OŠ Zreče za zimsko šolo v 

naravi, 63 otrok iz OŠ Zreče za letno šolo v naravi, 10 otrok iz konjiških Osnovnih šol, ki so občani 
Občine Zreče za zimsko oziroma letno šolo v naravi. Sredstva so realizirana v višini 36,72%, ostala 
izplačila bodo v drugi polovici leta. 

  19069003 Štipendije 
  H5 - Štipendije 
  Ob poletju je bila postavka realizirana le 19,98%. Predvidena je realizacija postavke v celoti do konca 

leta. 
  20  SOCIALNO VARSTVO 

  2002  Varstvo otrok in družine 
  20029001 Drugi programi v pomoč družini 

    R15 - Obdaritev novorojencev                                                               
    Sredstva na tej postavki so porabljena v višini 35,97%. Znesek porabljenih sredstev je odvisen od 

števila rojenih otrok v letu 2014, zato se bo znesek z rebalansom ustrezno korigiral. 
  2004  Izvajanje programov socialnega varstva 
  20049002 Socialno varstvo invalidov 

    D0 – Izplačilo družinskemu  pomočniku                                                               
  Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2014. 
  D2 – Občina po meri invalidov 
  Sredstva na postavki so namenjena izvajanju projekta Občina po meri invalidov. Sredstva v polletnem 

obdobju so bila porabljena v višini 29,13%. Preostala sredstva so namenjena za izdelavo projektne 
dokumentacije za ureditev ramp pri pločnikih in namestitev taktilnih označb za slepe in slabovidne v 
mestu Zreče.  

  D9 – Cepljenje proti RMV 
  Za cepljenje deklic proti raku na materničnem vratu v letu 2012 nismo prejeli računov. Po usklajevanju 

IOP obrazcev se je izkazalo, da obstaja naša obveznost do zavoda in tako smo v letošnjem letu 
poravnali te obveznosti v višini 3.739,78 EUR. 

  20049003 Socialno varstvo starih 
    D3 – Socialni transferji za oskrbnine 
    Sredstva so porabljena v višini 43,16%. CSD izdajajo odločbe za doplačilo institucionalnega varstva na 

podlagi ZUPJS, kateri prinaša višje obveznosti za Občine.  
    DA -  Pomoč družini na domu                                                                    
    Sredstva so porabljena v višini 44,34%. Dejstvo je, da za izvajanje te storitve od novembra 2011 dalje 

ni več državnih subvencij, kar pomeni da je ta strošek padel v večini  na Občino.  
  DB – Pogostitev ostarelih 
  Postavka je porabljena v višini 39,52% saj so bili poravnani računi za pogostitve na Gorenju in 

Stranicah. Odprti so še računi za plačilo pogostitev v Zrečah. 
  20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

    D10 -  Družbeno koristno delo 
  V pričetku leta 2011 je Občina Zreče podpisala dogovor in s tem postala izvajalska organizacija v 

Občini Zreče za opravljanje družbeno koristnega dela. Do meseca junija je DKD opravljala 1 oseba. Le-
tem se izplača malica in potni stroški, pokrijejo pa se tudi stroški nezgodnega zavarovanja, 
zdravniškega pregleda in izpita iz varnosti pri delu. Stroške nam pokrije CSD Slov. Konjice. 

    D4 -  Pogrebni stroški                                                                 
    V prvi polovici leta 2014 je postavka realizirana v višini 52% . 
    D6 – Letovanje šolskih otrok - kolonija 
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  Postavka bo realizirana v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2014. 
Občina Zreče je v letu 2014 zagotovila sredstva za počitniško letovanje 36 otrok iz socialno ogroženih 
družin iz območja Občine Zreče. Letovanje izvaja RK Slov. Konjice. Sredstva se izplačajo na podlagi 
podanega  poročila o izvedbi letovanja. 

  D8 -  Druge socialne storitve                                                          
  Sredstva iz te postavke so realizirana v višini 45,27%. Subvencioniranje stanarin prestavlja čez 70% 

realiziranih sredstev (nove odločbe CSD). Ostali del sredstev je bil porabljen za denarne socialne 
pomoči občanom, in pomoči v obliki paketov prehrane. Zaradi slabih gospodarskih razmer in novega 
šolskega leta se pričakuje, da se bo v jesenskih mesecih povečalo število prošenj za denarno socialno 
pomoč in pomoč v hrani. Tako bo potrebno povišanje sredstev na tej postavki.  

  20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
    D1 – Občinski odbor RK 
    Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2014. 
    D5 -  Dotacije humanitarnim društvom                                                   
    Sredstva so bila razdeljena prijavljenim in uspešnim društvom na javnem razpisu s sklepom. Pogodbe 

so že sklenjene, izplačila pa bodo v drugi polovici leta 2014. 
  22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

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

    N5 – 20 stanovanjski blok - kredit 
    Sredstva bodo skladno s planom in sklenjeno pogodbo nakazana v drugi polovici leta. 
  N7 – Nakup 2 stanovanj CR11L in CR 11M 
  Postavka zajema odplačilo dolgoročnega kredita - v skladu s planom. 
  N8 – Preureditev podstrešja CR 11A 
  Tudi ta postavka zajema le odplačilo dolgoročnega kredita in poteka v skladu s planom. 
  R14 – Okvirni kredit – obresti in provizija banke 
  Stroški okvirnega kredita pri Banki Celje d.d. so v prvi polovici leta 2014 1.813,09 EUR.  
  T5 – Vrtec in adaptacija OŠ Stranice 
  Za vrtec in adaptacijo OŠ Stranice so bila sredstva v letošnjem letu prav tako kot pretekla leta 

porabljena za odplačilo dolgoročnih kreditov in leasingov. Odstotek sredstev porabljenih v obdobju od 
januarja do junija predstavlja 43,45 % plana 2014. 

  23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
  2302  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
  23029001 Rezerva občine 

    S1 – Proračunska rezerva - elementar 
  Proračunska rezerva je strogo namenska za stroške odprave posledic elementarnih nesreč. V prvi 

polovici leta 2014 je bila porabljena v višini 34,28%. Razlika bo realizirana v drugi polovici leta. Del 
planiranih sredstev je planiran za sanacijo plazu Bezovje. 

  2303  Splošna proračunska rezervacija 
  23039001 Splošna proračunska rezervacija 

    S2 -  Splošna proračunska rezervacija                                                                  
  Splošna proračunska rezervacija je namenjena za nepredvidene stroške, ki se pojavijo tekom leta. V 

prvi polovici letošnjega leta je ta postavka realizirana v višini 3.022,44 EUR oz. 53,97%. 
4002 REŽIJSKI OBRAT 

  02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
  0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
  02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

  M16 – Vodno povračilo 
    Postavka vodno povračilo je polletno realizirana v pričakovani višini 79,72%. Dodatna sredstva v višini 

10.000,00EUR za leto 2014 bo potrebno zagotoviti z rebalansom. Poraba vode ni enaka glede na 
prejšnja obdobja, zato prihaja do razlik med prihodki in odhodki med letom prav tako pa tudi do nihanj 
med leti. Za vodno povračilo so predvidene akontacije na  podlagi predvidene porabljene vode za 
prihodnje leto.  

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 0603 Dejavnost občinske uprave 
 06039001 Administracija občinske uprave 
  M13 – Stroški režije 
  Polletna realizacija postavke je 52,71% in ne odstopa bistveno od plana 2014.  
  M130 – Odprava plačnih nesorazmerij 
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  Polletna realizacija postavke je 100 odstotna, saj je bilo to enkratno izplačilo ob odpravi ¾ plačnih 
nesorazmerij. 

 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
 08029001 Prometna varnost 
  L5 – Stroški prometne varnosti in preventive 
  Postavka je realizirana v višini 42,72% vseh planiranih sredstev. Poraba preostalih sredstev na postavki 

je planirana za drugo polovico leta in zajema stroške v zvezi z aktivnostmi, ki se bodo izvajale ob 
začetku šolskega leta. 

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 1104 Gozdarstvo 
 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
  L4 – Gozdne ceste 
  Z vzdrževanjem gozdnih cest bomo pričeli v drugi polovici leta v skladu z nalogi, katera izdela Zavod za 

gozdove Slovenije, OE Slov. Konjice. Porabljena sredstva predstavljajo realizacijo plačil računov iz leta 
2013.  

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 1302 Cestni promet in infrastruktura 
 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
    L11 – Letno vzdrževanje 
    Realizirana sredstva na tej postavki so za 12% vseh planiranih sredstev v celoti predstavljajo plačilo 

faktur iz preteklih let. V prvi polovici letošnjega leta so bila iz naslova rednega letnega vzdrževanja 
lokalnih cest izvedena dela v višini 122.804,67 EUR, ki pa v celoti ostajajo neplačana. Realizacija bo 
izvedena v skladu s planom v letošnjem letu. 

  L12 – Zimsko vzdrževanje 
  Sredstva, ki so bila planirana na tej postavki so v celoti porabljena v višini 33%, ki še delno 

predstavljajo poravnane obveznosti do izvajalcev v letošnjem letu. Razlika bo realizirana v skladu s 
planom. 

  13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
  L71 – LC 460045 Ostruh-Studenčnikov križ in JP 985041 
  Postavka bo realizirana do konca leta, saj se je z deli pričelo v mesecu juliju.. Investicija bo trajala tri 

leta in bo financirana s strani MGRT, rezen DDV, katerega bo pokrila Občina.  
  L77 – Plaz Koprivnik Zreče 
  Celotna polletna realizacija se nanaša na izvedena dela v letu 2013. V letu 2014 ne bo nobenih 

dodatnih stroškov. 
  13029003 Urejanje cestnega prometa 

    L3 – Signalizacija in označevanje 
  Dela na področju signalizacije in označevanja potekajo po planu in bo postavka realizirana v drugi 

polovici leta. Realizacijo na postavki t.j. 10,16% predstavljajo dela izvedena v preteklem letu, ki so v 
plačilo zapadla v letošnje leto. 

  13029004 Cestna razsvetljava 
    M3 – Najem oporišč za javno razsvetljavo 
    Oporišče je skupni prostor-transformator in odjemno mesto za javno razsvetljavo. Stroški se plačujejo 

mesečno. 
  M4 – Tokovina za javno razsvetljavo 
  Postavka je realizirana 56,44% in je v okviru planiranega. Menjali smo del obstoječih svetilk z varčnimi 

svetilkami, kar zmanjšuje stroške za porabljeno električne energije.  
  M5 – Vzdrževanje javne razsvetljave 
  Postavka je realizirana 68,93% zaradi menjave nekaj luči z varčnimi. 

 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
  L79 – Levi zavijalec in pločnik Stranice-Korošec 
  V letu 2014 verjetno na tej postavki ne bo realizacije, ker z državne strani ni nobenih aktivnosti. 
 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
  M14 – Okoljska dajatev - odpadki 
  Okoljsko dajatev skupaj z Občino Slov. Konjice in Vitanje namenjamo za zapiranje odlagališča v Slov. 

Konjicah in fiksnih stroškov ter upravljanja z našim premoženjem na odlagališču Slov. Konjice. Do 
polletja je porabljeno 86,76%. Realizacija je večja zaradi knjiženega računa za fiksne stroške ter 
upravljanja z našim premoženjem na odlagališču Slov. Konjice, kar pa se pokrije na prihodkovni strani z 
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najemnino našega premoženja na odlagališču Slov. Konjice na postavki 5D. 
  M36 – Kamnolom Zreče 
  Sredstva za to postavko so predvidena predvsem za morebitna popravila ograje, vhodne rampe in 

okolice v kamnolomu Gračič. V prvem polletju stroškov ni bilo, tako da je realizacija 0 %. 
  M39 – CERO II Pragersko 
  Postavka ob polletju ni realizirana. 
 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
  M12 - Kanalizacija 
  Proračunska sredstva so porabljena za dokončanje kanalizacijskega omrežje iz predhodnega obdobja 

in ostanek za manjša sanacijska dela ter urejanje priključkov na javnih površinah. Porabljeno je 
17,71% planiranih sredstev. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. 

  M25 – Kanalizacija NOVA DOBRAVA 2 
  Po preračunu korekcije in upoštevanju vseh upravičenih stroškov gradbenih del je posredniško telo 

ugotovilo, da mora Občina Zreče v skladu s Končnim poročilom o izvedeni kontroli na kraju samem in 
v skladu s Predlogom posredniškega telesa za spremembo osnove za izračun finančne korekcije na 
operaciji »Kanalizacija Nova Dobrova 2«, neupravičeno nakazana sredstva v višini 72.537,70EUR 
vrniti na račun Proračuna RS. 

  M29 – Projekt Centralna ČN Zreče 

  Realizacija postavke v prvi polovici leta je 69,22% glede na plan. Preostanek bo porabljen v drugi 
polovici leta za poskusno obratovanje čistilne naprave in zadržani del pri izgradnji primernega 
kolektorja., ter za nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti. 

  M30 – Čistilna naprava Nune 
  Sredstva so porabljena v pričakovani višini 30,46%. Sredstva so porabljena za redno vzdrževanje ČN 

Nune. Redno vzdrževanje  obsega potrebne servisne storitve na strojni opremi, odvoz gošče na 
čistilno napravo ter monitoring kvalitete očiščene odpadne vode. Večji obseg omenjenih del se bo 
izvajal v drugi polovici leta. 

  M44 – Zg. Zreče 1-projekt.dokumen.za fekalno kanalizacijo 
  Izdelava projektne dokumentacije je predvidena v drugi polovici leta 2014, s tem pa tudi realizacija 

stroškov na tej postavki. 
  M45 – Zg. Zreče 2-projekt.dokument.za fekalno kanalizacjo  
  Izdelava projektne dokumentacije je predvidena v drugi polovici leta 2014, s tem pa tudi realizacija 

stroškov na tej postavki. 
  M47 – Komunalna infrastruktura Zg. Zreče 
  Realizacija postavke je zaključena v skladu s planom za izvedena dela na ureditvi ceste v Zg. Zrečah 

v lanskem letu. 
 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
  L6 – Geodetske storitve 
  Realizirano je 9,07 %, vendar bo do konca leta postavka realizirana v skladu s planom.  
  M7 – Geodetske storitve 
  Sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta za odmere na vodovodu in kanalizaciji. Do 

polletja je porabljeno 4,27% planiranih sredstev. 
 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
  J92 – Čistilna akcija 
  Postavka zajema spomladansko čistilno akcijo nabrežja reka Dravinje, sanacijo divjih odlagališč, 

odstranitev zapuščenih avtomobilov, ter izvedbo čistilnih akcij po krajevnih skupnostih v sodelovanju s 
posameznimi društvi. Realizacija je ob upoštevanju prejetih računov 29,29%, ter glede na to da so se 
akcije izvajale v spomladanskem delu leta, ne pričakujemo dodatnih stroškov, razen zbiranja nevarnih 
odpadkov v jeseni 2014. 

 1603 Komunalna dejavnost 
 16039001 Oskrba z vodo 
  M11 - Vodooskrba 
  Postavka vodooskrba je v polletnem obdobju realizirana v pričakovani višini 39,48% in poteka po 

zastavljenem planu. 
  M32 – Magistralni vodovod 
  Sredstva se bodo porabila v naslednji polovici leta za pridobivanje služnostnih pogodb. 
 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
  M17 – Pokopališče 
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  Realizacija je 56,78%, glede na plan 2014. Postavka zajema košnjo starega in novega pokopališča, 
urejanje grmovnic in živih mej, odvoz smeti, ter ostalo urejanje in vzdrževanje po dogovoru. 

 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
  J91 – Urejanje okolja 
  Urejanje okolja zajema urejanje centra Zreč, urejanje in izdelavo novih ekoloških otokov, urejanje 

cvetličnih otokov, urejanje pešpoti, pobiranje smeti, obrezovanje drevja, vzdrževanje in nabava novih 
klopi, vzdrževanje stopnic itd… Postavka je v polletju realizirana 18,46%. Razliko glede na plan 2014, 
nameravamo realizirati v drugi polovici leta, predvsem za obnovo dotrajanih klopi, nabavo dodatnih 
košev za smeti, obnova mostnih ograj po potrebi, zasaditve cvetličnih gred, nabava dodatnih otroških 
igral ipd… 

  J95 – Košnja zelenic  
  Postavka zajema košnjo in pospravljanje zelenih javnih površin v centru Zreč. Postavka je do polletja 

realizirana 31,81%, glede na plan 2014. 
  J96 – Zbirni center 
  Ta postavka zajema stroške za najem zbirnega centra, za zbiranje kosovnih odpadkov, ter ostalo 

urejanje po potrebi. Upravljanje vodi podjetje Saubermacher, s katerim ni stroškov. Polletna realizacija 
je 19,93%, in je nekoliko nizka, glede na letni plan. V drugi polovici leta planiramo ureditev celotnega 
zbirnega centra, kar bo vplivalo na povečanje realizacij 

  J97 – Upravljanje tekaškega centra 
  Polletna realizacija je 100%, in je v okviru planiranega. V letošnjem letu je bilo potrebno pokriti stroške 

za upravljanje tekaškega centra na Rogli za en mesec. 
  J98 – Novoletna okrasitev 
  Realizacija je 73,79%, in poteka po planu za leto 2014. 
 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna) 
 16069002 Nakup zemljišč 
  L7 – Odkup zemljišč 
  Sredstva so namenjena za odkup zemljišč za ceste in bodo  v celoti porabljena v drugi polovici leta. 
 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 2201 Servisiranje javnega dolga 
 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje 
  M0 – Dolgoročni kredit 2011 (800.000,00 EUR) 
  Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo glavnice in obresti dolgoročnega kredita iz leta 2011 

pri Unicredit banki d.d.. V prvi polovici leta je realizacija 47,93%, kar je v skladu s planom. 
  M01 – Dolgoročni kredit 2011 (300.000,00 EUR) 
  Tudi ta postavka je namenjena za odplačilo glavnice in obresti dolgoročnega kredita iz leta 2011 pri 

BKS Banki. Realizacija je ob polletju 50,27%. 
  M02 – Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000,00 EUR) 
  Postavka je namenjena odplačilo glavnice in obresti najetega kredita v letu 2012. Za letošnje leto je 

predvidenih 135.000,00 EUR, v prvi polovici leta pa je realizacija 49,60%. 
  M03 – Dolgoročni kredit 2013 (449.000,00 EUR) 
  Postavka je namenjena za odplačilo glavnice in obresti najetega kredita v letu 2013. Ta leto 2014 je 

predvidenih 50.000,00 EUR, realizacija ob polletju pa je 46,99%. 
  M1 – Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 EUR) 
  V letu 2010 se je Občina Zreče dolgoročno zadolžila pri Banki Celje d.d.. Za odplačilo glavnice in 

obresti iz tega naslova je v letu 2014 predvidenih 33.000,00 EUR. Ob polletju je realizacija 51,85%. 
 

 

 

Pripravili: 
delavci občinske uprave ter NOE GJS in prostora 


