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UVODNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2016 

 

 

Zakon o javnih financah opredeljuje proračun kot akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter 

odhodki in drugi izdatki občine za določeno koledarsko leto. To je akt, s katerim so določeni programi in pravice 

porabe. Pravica porabe neposrednega proračunskega uporabnika pa je prevzemati in plačevati obveznosti v breme 

sredstev na določeni proračunski postavki, kontu. S proračunom so torej določeni posamezni programi in naloge, ki 

jih izvajajo občinski organi ter sredstva in viri za izvedbo teh programov in nalog. 

 

Pri pripravi proračuna so upoštevani predpisi s področja lokalne samouprave, javnih financ, financiranja občin, 

računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči. Postopke za pripravo in sprejem proračunov lokalnih 

skupnosti predpisuje sistemska zakonodaja. Skladno z določili Zakona o javnih financah bi moralo Ministrstvo za 

finance RS lokalnih skupnostim posredovati podatke za pripravo proračunov v mesecu septembru.  

 

IZHODIŠČA PRORAČUNA OBČINE ZREČE ZA LETO 2015 

Zaradi gospodarske in javnofinančne krize je Vlada Republike Slovenije v letu 2012 sprejela Zakon za 

uravnoteženje javnih financ, ki posega tako na transferne odhodke kot na izplačila plač in drugih prejemkov v zvezi 

z delom za javne uslužbence. Navedeni zakon za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov 

proračunov spreminja in dopolnjuje določbe 39 zakonov. V mesecu maju 2013 je vlada skupaj z reprezentativnimi 

sindikati javnega sektorja sprejela Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 

sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 01.06.2013 do 31.12.2014 in s tem določene varčevalne 

ukrepe za znižanje javnofinančnih izdatkov v javnem sektorju, ki so se podaljšali v leto 2015. Tako je ob pripravi 

občinskih proračunov potrebno upoštevati še, da se je gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija v zadnjih 

letih bistveno poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Zato je tudi v letu 2016 potrebno 

upoštevati racionalizacijo stroškov, ki se financirajo iz občinskega proračuna.  

 

Občine od Ministrstva za finance RS žal podatkov za pripravo proračunov za leto 2016 še niso dobile. Še vedno 

potekajo pogajanja v zvezi s povprečnino, ki se je za leto 2015 kar precej spreminjala. V začetku meseca februarja 

2015 smo dobili podatke, da primerna poraba na prebivalca v prvem polletju 2015 znaša 525,00 EUR, v drugi 

polovici pa 500,83 EUR (ob predpostavki, da bodo s strani države oz. ministrstev uvedeni določeni ukrepi zaradi 

katerih bodo dejanski stroški lokalnih skupnosti nižji). To se seveda ni zgodilo in na podlagi pogajanj je bila za 

obdobje julij-december 2015 določena povprečnina 519,00 EUR/prebivalca.  

 

Zadnji podatek, ki smo ga dobili je stališče ministrstva za finance 522,00 oz. 524,00 EUR/prebivalca, stališče 

Skupnosti občin Slovenije pa 536,00 EUR/prebivalca. Poleg višine povprečnine na prebivalca je za znesek 

pripadajoče dohodnine in finančne izravnave pomemben tudi odstotek skupne dohodnine, ki se deli med občine. Na 

podlagi teh podatkov so določeni zneski tedenskih nakazil dohodnine občinam in mesečnih nakazil finančne 

izravnave (v kolikor so občine do le-te upravičene).  

 

Način izračuna primerne porabe in vire za njeno financiranje določa Zakon o financiranju občin. Z izračunanim 

zneskom primerne porabe mora občina zagotavljati zakonske in ustavne naloge na svojem območju. 

 

Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov za leto 2016 temeljijo 

na proračunu za leto 2015. V skladu z dogovori in predvsem potrebami pa smo določenim proračunskim 

uporabnikom sredstva za leto 2016 povečali (predvsem za investicije). 

 

Proračun Občine Zreče za leto 2016 je akt, s katerim so predvideni vsi prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki 

občine za koledarsko leto 2016. S tem aktom so določeni posamezni programi in naloge, ki jih izvajajo občinski 

organi ter sredstva oziroma viri za izvedbo teh programov in nalog. 

 

PRIHODKI PRORAČUNA 

Zakon o financiranju občin (ZFO-1 oziroma ZFO1A), ki je bil sprejet v mesecu novembru 2006 s spremembami v 

mesecu maju 2008 določa, da je primerna poraba občine, za posamezno občino ter za posamezno proračunsko leto, 

ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Ugotovi jo Ministrstvo za 

finance po enačbi iz 13. člena Zakona o financiranju občin. 

Elementi, ki vplivajo na njeno višino so: 

1. povprečnina 
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2. število prebivalcev občine 

3. korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 in starejši od 

65 let v celotni populaciji občine in povprečjem v državi). 

 

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 

določenih nalog. Na podlagi 11. člena ZFO-1 in uredbe iz 12. člena ZFO-1 jo izračuna Ministrstvo za finance, 

določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. 

 

Podatke potrebne za izračun primerne porabe Ministrstvo za finance pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave 

Republike Slovenije, Statističnega urada Republike Slovenije in Ministrstva za promet – Direkcije Republike 

Slovenije za ceste. Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer se 

zajemajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tujci z izdanim 

dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Upoštevani so podatki na dan 1. januarja leta, v katerem se 

ugotavlja primerna poraba občine.  

 

Pri izračunu koeficientov se zajema površino posamezne občine v km2 in dolžino lokalnih cest in javnih poti v 

posamezni občini. Površina občine je upoštevana na podlagi podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije, 

dolžina lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Direkcije Republike Slovenije za ceste. Pri izračunu koeficientov 

se zajema tudi delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem prebivalstvu občine in delež prebivalcev 

občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu občine. Po veljavnem zakonu tako govorimo o povprečnini, ki 

predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog 

občine. 

 

Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev 

občine. Za občino Zreče je zadnja znana izračunana primerna poraba za leto 2015 v višini 3.613.668 EUR (od tega 

3.348.382 EUR dohodnine in 265.286 EUR finančne izravnave). Za financiranje primerne porabe pripada občinam 

54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto za katero se izračuna 

primerna poraba.  

 

Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz naslova dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi iz 

13. a člena ZFO-1. Na višino primernega obsega vpliva povprečna poraba na prebivalca v državi, indeks 

raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primerni obseg sredstev za več kot 15% višji od primerne 

porabe občine se presežek na 15 % zmanjša za 50%. 

 

Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine 

pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom 

dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno 

solidarnostno izravnavo. 

 

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz 

državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino oziroma 

v prehodnem obdobju med primerno porabo občine ter seštevkom dohodnine in davčnih prihodkov občine. 

Dohodnina izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se občinam nakazuje tedensko po enakih deležih, začenši s 

prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu 

nakazovanja dohodnine občinam. Tako izračunana višina sredstev primerne porabe občine za leto 2015 predstavlja 

primeren obseg sredstev za pokrivanje z zakonom določenih nalog občine, kar predstavlja tudi izhodišče za izračun 

zagotavljanja sredstev po posameznih področjih, programih in podprogramih proračuna. Tako pripravljen predlog 

proračuna zagotavlja nemoteno delovanje in izvajanje tistih nalog, ki jih morajo občine opravljati po ustavi in 

zakonih ter tistih, ki so zapisane kot prioritetne naloge občine. 

 

SESTAVA PRORAČUNSKE PORABE 

Pri pripravi proračuna občine je potrebno upoštevati klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Prejemki in 

izdatki občinskega proračuna morajo biti prikazani po naslednjih klasifikacijah: 

INSTITUCIONALNI – določa KDO uporablja proračunska sredstva (katere institucije). 

Neposredni proračunski uporabniki, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov, so razdeljeni na naslednje 

institucionalne enote: 

1. Občinski svet 

2. Nadzorni odbor 
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3. Župan 

4. Občinska uprava 

5. Režijski obrat 

6. KS Zreče 

7. KS Stranice 

8. KS Gorenje 

9. KS Skomarje 

10. KS Resnik 

11. KS Dobrovlje 

EKONOMSKI – določa KAJ se plačuje iz javnih sredstev (npr. davčni prihodki, nedavčni 

prihodki, kapitalski prihodki …., tekoči transferi, tekoči odhodki, investicijski transferi …). Predpisana je s 

Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

FUNKCIONALNI - je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. Na 

podlagi funkcionalne klasifikacije Ministrstvo za finance spremlja in obdeluje podatke o realiziranih odhodkih 

občin. Ministrstvo za finance je pripravilo tudi povezavo med podprogrami programske in pododdelki funkcionalne 

(COFOG) klasifikacije. Funkcionalna klasifikacija je določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji 

javnofinančnih izdatkov (UL RS, št. 43/00) in je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po 

posameznih funkcijah občine. 

PROGRAMSKI – določa ZA KAJ se porabljajo javna sredstva. Uporabljala se je le za pripravo državnega 

proračuna, od leta 2006 dalje pa se obvezno uporablja tudi za pripravo proračunov občin. Ministrstvo je pripravilo 

obrazložitve programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov, na podlagi katere je občinam olajšalo 

oblikovanje posameznih proračunskih postavk in njihovo uvrščanje v ustrezen podprogram. Programska 

klasifikacija je od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi ZFO, kar 

pomeni, da morajo občine po novem poročati o svojih izdatkih tako po ekonomski, kakor tudi po programski 

klasifikaciji. Odhodki proračuna so tako v skladu s predpisano programsko strukturo razdeljeni na naslednje 

programske dele: 

- področja proračunske porabe 

- glavne programe 

- podprograme 

- proračunske postavke 

- konte. 

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in v 

katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih 

uporabnikov. 

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v 

finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo 

izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja 

proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. 

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma 

enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter 

uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa. Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, 

ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna. 

Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisano ekonomsko klasifikacijo oziroma kontnim načrtom 

natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. 

 

Načrt razvojnih programov za obdobje 2015-2018 je posebni del proračuna, na predpisanem obrazcu oziroma po 

predpisani obliki. 
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PRAVNE PODLAGE PRI SESTAVI PRORAČUNA ZA LETO 2016 

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine 

uporabljajo naslednje predpise: 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 55/15–ZFisP 101/13 

in ; v nadaljevanju: ZJF),  

Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 

in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 44/07 in 54/10), 

Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in 

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 

138/06 in 108/08). 

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, 

št. 23/99, 30/02–ZJF-C in 114/06–ZUE v nadaljevanju: ZR), in sicer: 

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14). 

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: 

Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju UEM) in 

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o 

javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08-

ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/12-ZUJF v nadaljevanju: ZJU). 

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa: 

     Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 

75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14– ZDU-1I in 14/15–ZUUJFO ; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in 

     Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 

42/12, NPB1, 24/13, NPB2, 10/14 in NPB3) 

 

 

SPLOŠNI CILJI ZA OBDOBJE 2014-2018 

temeljijo na viziji in strategiji občine do leta 2025, ki je bila sprejeta na občinskem svetu na podlagi vrednot in 

participacije občanov, njen cilj pa je načrtno izboljšati kvalitete življenja, dela in bivanja ter povečati zadovoljstvo 

prebivalcev, zaposlenih in obiskovalcev zreške občine.  

1. Gospodarstvo 

Ključne operativne cilje predstavljajo: komunalna ureditev zemljišč za obrt in podjetništvo na Stari zadrugi, 

spodbujanje zaposlovanja in inovativnosti, uvajanje projekta Družini prijazna delovna mesta in ustvarjanje verig 

proizvodov in storitev z večjo dodano vrednostjo.  

Na področju pospeševanja kmetijstva in turizma je naša priložnost v izvajanju projektnega mreženja ponudbe in 

trženja v širšem okolju, v izvajanju projekta NATREG (Vizija Pohorja 2030) ter v revitalizaciji zreškega jezera.  

2. Promet 

Na tem področju želimo dati poudarek investicijskemu vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti, ki so v veliki meri 

amortizirane in v precej slabem stanju. Nadaljevali bomo z gradnjo pločnikov na Stranicah in v Zrečah ter se 

vključili v regijski projekt kolesarskih poti. Sodobnejša ureditev križišča pri Ulipiju je naš dolgoletni prednostni cilj.  

Hkrati želimo nadaljevati s projektom obvestilne signalizacije in s postavljanjem ter modernizacijo javne 

razsvetljave. Postopno je potrebno začeti udejanjati ukrepe za celovito prometno ureditev v Zrečah.  

3. Okolje 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200974&stevilka=3249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201086&stevilka=4654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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Nadaljevati je treba z izvajanjem lokalnega energetskega koncepta, z energetsko sanacijo javnih objektov, s 

pospeševanjem uvajanja bioenergije, z izgradnjo manjkajočih kanalizacij ter s priključevanjem objektov na CČN 

Zreče in hkrati začeti pripravljati projektno dokumentacijo za ostale večje aglomeracije v občini.  

V sodelovanju s tremi sosednjimi občinami moramo realizirati kohezijski projekt oskrbe s pitno vodo in izvajati 

ukrepe za zmanjšanje hrupa v Zrečah.  

Sprejemanje sprememb OPN in drugih prostorskih aktov, ki so v obravnavi in pripravljanju, bo odslej bistveno 

hitrejše. Ker želimo širiti naselja, je naš cilj komunalno urediti in zainteresiranim ponuditi 30 parcel (na treh 

območjih) za stanovanjsko gradnjo. 

4. Vzgoja in izobraževanje  

V obeh centralnih institucijah nameravamo vzpodbujati projekte medgeneracijskega povezovanja, rekreacije in 

športa ter v sodelovanju z društvi in turističnimi ponudniki nuditi prostovoljno pomoč starejšim.  

Nadaljevati želimo s celovito prenovo centralne osnovne šole, kjer bomo poleg urejanja notranjosti zamenjali še 

kritino, uredili okolico in prometni režim. Nadaljevali bomo z izvajanjem ukrepov programa varnosti, ki se nanaša 

tudi na varne šolske poti.  

Najmlajšim želimo v urbanih sredinah ponuditi še več igralnih površin. 

5. Kvaliteta življenja in bivanja  

V občini nameravamo v naslednjem mandatu uvesti tudi referenčne ambulante. Tako bomo izboljšali učinkovitost 

zdravstvenega sistema. 

Na področju zaščite in reševanja nameravamo še naprej zagotavljati zadostna sredstva za pospeševanje učinkovitosti 

lokalnih gasilskih organizacij in skrbeti, da bodo v materialno dobro opremljenih štabih in enotah CZ še naprej 

delovali usposobljeni posamezniki. 

Nadaljevati želimo s socialnovarstvenimi projekti, ki jih izvajamo skupaj z izobraževalnimi institucijami in društvi. 

Uvajali bomo nove (medgeneracijske) projekte, tak je Mladi pomagajo starejšim, nadaljevali bomo tudi s projektom 

Občina po meri invalidov. 

Na področju kulture načrtujemo izvajanje lokalnega programa kulture in organiziranje ter podpiranje rednih in 

utečenih dejavnosti ter tradicionalnih prireditev; nadaljevali bomo s projekti povezovanja z gospodarstvom in 

turizmom, z obnavljanjem kulturnih spomenikov, z vzpostavljanjem muzejskih zbirk in ohranjanjem turističnih 

znamenitosti (prekrili bomo Skomarsko hišo, skrbeli bomo za železniški muzej, …).  

Športno dejavnost nameravamo spodbujati tudi s podpiranjem in organiziranjem rekreativnih prireditev, z ureditvijo 

stadiona in s postopnim udejanjanjem širitve športnega parka. 

Tudi v naslednjem obdobju si bomo prizadevali za skrajševanje odzivnosti in dvigovanje kakovosti delovanja 

občinske uprave.  
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1. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna  

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 4.481.054 EUR 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 3.422.554 EUR 

Podskupina kontov 700 zajema konto 700020-Dohodnina odstopljeni vir občinam, ki se deli med državo in občine. 

Za leto 2016 od Ministrstva za finance RS podatkov še nismo dobili kar pomeni, da smo znesek pripadajoče 

dohodnine predvideli. Trenutno je predvidenih 3.422.554,00 EUR 

 

703 - Davki na premoženje 

Vrednost: 579.500 EUR 

Davki na premoženje so za leto 2016 predvideni v višini 579.500,00 EUR. Na podlagi realizacije iz preteklih let 

smo za leto 2016 predvideli 524.000,00 EUR davkov na nepremičnine (davek od premoženja od prostorov za 

počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), 500,00 EUR davkov na premičnine, 5.000,00 

EUR davkov na dediščine in darila in 50.000,00 EUR davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje.  

  

 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Vrednost: 452.000 EUR 

V letu 2016 predvidevamo 452.000,00 EUR domačih davkov na blago in storitve. Od tega predvidevamo 1.900,00 

EUR davkov na dobitke od iger na srečo, 173.000,00 EUR okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda, 260.000,00 EUR turistične takse, 7.000,00 EUR komunalnih taks in 10.000,00 EUR 

pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. 

 

70 - Davčni 
prihodki  

68% 

71 - Nedavčni 
prihodki 

24% 
72- Kapitalski 

prihodki 
12% 

73 - Prejete 
donacije 

0% 

74 - Transferni 
prihodki 

4% 

PRIHODKI 2016 

70 - Davčni prihodki  

71 - Nedavčni prihodki 

72- Kapitalski prihodki 

73 - Prejete donacije 

74 - Transferni prihodki 
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706 - Drugi davki 

Vrednost: 27.000 EUR 

Pod druge davke spada vodno povračilo, ki ga za leto 2016 glede na količino porabljene vode v letošnjem letu in v 

preteklih letih predvidevamo v višini 27.000,00 EUR. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 1.055.801 EUR 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Vrednost: 217.921 EUR 

Podkonto Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je predvidena v višini 217.921,00 EUR. Pod to 

podskupino kontov spadajo prihodki od obresti - 650,00 EUR,  prihodki od najemnin za poslovne prostore - 

50.000,00 EUR (so predvideni prihodki od najemnin za prostore Zdravstvenega doma Zreče, letnega vrta Caffe 

Marko, okrepčevalnice Abi Kebab in drugih manjših nepremičnin, ki jih je Občina Zreče oddala v najem), prihodki 

od najemnin za stanovanja - 145.000,00 EUR, prihodki od drugih najemnin - 8.271,00 EUR, prihodki od podeljenih 

koncesij in koncesij za vodno pravico ter rudarsko pravico -7.000,00 EUR in drugi prihodki od premoženja - 

7.000,00 EUR. 

 

711 - Takse in pristojbine 

Vrednost: 2.000 EUR 

Takse in pristojbine zajemajo upravne takse in so za leto 2016 predvidene v višini 2.000,00 EUR. 

712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost: 6.200 EUR 

Za leto 2016 so denarne kazni predvidene v višini 6.200,00 EUR, zajemajo pa denarne kazni za prekrške in 

nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Vrednost: 668.965 EUR 

Glede na realizacijo v letu 2015 so predvideni prihodki od prodaje blaga in storitev za leto 2016 v višini 668.965,00 

EUR. Pod prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeti prihodki od porabljene vode in grobnin v višini 613.965,00 

EUR. Prihodki od vstopnin (karte za kopanje) so predvideni v višini 55.000,00 EUR. 

 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 160.715 EUR 

Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 160.714,71 EUR. Predvidevamo 16.714,71 EUR raznih refundacij 

(družinski pomočnik, javna dela) in drugih plačil. Prihodki od komunalnih prispevkov so predvideni v višini 

130.000,00 EUR, drugi tekoči prihodki pa v višini 14.000,00 EUR. 

 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 780.000 EUR 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

Vrednost: 120.000 EUR 
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Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so za leto 2016 predvideni v višini 120.000,00 EUR. V letu 2016 

nameravamo prodati stanovanje v Slov. Konjicah, ki je pripadlo Občini Zreče z delitveno bilanco. V drugi polovici 

letošnjega leta se je najemnica izselila. 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 660.000 EUR 

Prihodki od prodaje zemljišč so v proračunu za leto 2016 predvideni v višini 660.000,00 EUR. V letu 2016 imamo 

predvidene menjave zemljišč med podjetjem Unior d.d. in Občino Zreče v višini 600.000,00 EUR, ter prodajo 

stavbnih zemljišč predvsem v centru Zreč in na Rogli (funkcionalna zemljišča). 

 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 266.002 EUR 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 233.202 EUR 

Ti transferni prihodki so predvideni v višini 233.202,40 EUR. Predvideli smo cca 50 tisoč EUR finančne izravnave, 

13.500,00 EUR prihodkov za obnovo spominskega parka na  Stranicah, 10.000,00 EUR sredstev požarnega sklada, 

15.000,00 EUR refundiranih stroškov za skupne občinske uprave, 50.000,00 EUR za celostno prometno strategijo in 

76.000,00 EUR sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občine, ter druge. 

  

  

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

Vrednost: 32.800 EUR 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU so za leto 2016 predvidena v višini  32.800,00 

EUR. To so sredstva za energetsko sanacijo podružnične šole na Stranicah. 

 

VRSTA PRIHODKA ZNESEK DELEŽ 

70 - Davčni prihodki  
4.481.054,00 68,07 

71 - Nedavčni prihodki 
1.055.800,71 16,04 

72- Kapitalski prihodki 
780.000,00 11,85 

73 - Prejete donacije 
0,00 0,00 

74 - Transferni prihodki 
266.002,40 4,04 

SKUPAJ 
6.582.857,11 100,00 
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Odhodki proračuna  

 

40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 2.722.348 EUR 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost: 493.714 EUR 

Plače in drugi izdatki zaposlenim so za leto 2016 predvideni v višini 493.714,00 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 

Vrednost: 72.305 EUR 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost zajemajo prav tako kot plače prispevke za občinsko upravo, režijski 

obrat, župana in podžupana ter javne delavce. To so prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek 

za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja. Za leto 2016 so predvideni prispevki v višini 72.305,00 EUR. 

402 - Izdatki za blago in storitve 

Vrednost: 1.991.429 EUR 

Izdatki za blago in storitve predstavljajo precejšnji del odhodkov - 1.991.429,11 EUR. Izdatki za blago in storitve 

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 ter druge operativne stroške.  

403 - Plačila domačih obresti 

Vrednost: 83.900 EUR 

Plačila domačih obresti so obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in Stanovanjskemu skladu RS. Nekaj 

malega je predivenih tudi obresti od kratkoročnega oz. likvidnostnega kredita s katerim si tekom leta pomagamo 

reševati nepredvidljive situacije. Za leto 2016 so predvidene obresti v višini 83.900,00 EUR. 

40 - Tekoči 
odhodki; 041 

41 - Tekoči 
transferi; 034 

42 - Investicijski 
odhodki; 020 

43 - Investicijski 
transferi; 001 

55 - Odplačila 
domačega 
dolga; 004 

ODHODKI 2016 

40 - Tekoči odhodki 

41 - Tekoči transferi 

42 - Investicijski odhodki 

43 - Investicijski transferi 

55 - Odplačila domačega 
dolga 
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409 - Rezerve 

Vrednost: 81.000 EUR 

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 2016 smo 

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

zaključnim računom. V kolikor sredstva v letu 2016 ne bodo porabljena v celoti ali prerazporejena na druge 

postavke, bo ostanek teh sredstev prenesen v leto 2017.  

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 predvideti. Višina splošne proračunske rezervacije ne sme 

presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Za leto 2016 je predvidenih 8.000,00 EUR. 

 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

Vrednost: 2.284.573 EUR 

410 - Subvencije 

Vrednost: 123.400 EUR 

Za leto 2016 so predvidene subvencije v višini 123.400,00 EUR. Zajemajo kompleksne subvencije v kmetijstvu - 

28.000,00 EUR in sredstva za financiranje LTO Rogla Zreče - 95.400,00 EUR. 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Vrednost: 1.454.750 EUR 

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

Zreče za leto 2016 saj je višina le-teh kar 1.454.750,00 EUR. Transferni prihodki se iz leta v leto še vedno 

povečujejo. Zajemajo družinske prejemke in starševska nadomestila - 7.830,00 EUR, druge transfere posameznikom 

- 1.446.920,00 EUR (šolski prevozi - 240.000,00 EUR, doplačila za šolo v naravi - 10.000,00 EUR, denarne nagrade 

in priznanja - 1.000,00 EUR, regresiranje oskrbe v domovih - 100.000,00 EUR, subvencioniranje 40.500,00 EUR, 

izplačila družinskemu pomočniku - 33.000,00 EUR in druge transfere - 167.420,00 EUR).     

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Vrednost: 242.330 EUR 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so za leto 2016 predvideni v višini 242.330,00 EUR in zajemajo 

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

odbora RK Slov. Konjice. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Vrednost: 464.093 EUR 

Drugi tekoči domači transferi so predvideni v višini 464.093,00 EUR. Zajemajo sredstva, prenesena drugim 

občinam (skupne občinske uprave Vojnik in Slov. Konjice) - 44.320,00 EUR, prispevek za zdravstveno zavarovanje 

oseb brez dohodkov - 50.000,00 EUR, tekoči transferi v javne zavode (otroško varstvo, izobraževanje, kultura, 

zdravstvo) - 366.273,00 EUR in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 

uporabniki - 3.500,00 EUR. 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Vrednost: 1.320.786 EUR 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost: 1.320.786 EUR 
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Nakup in gradnja osnovnih sredstev predstavlja poleg tekočih odhodkov in tekočih transferov veliko skupino 

odhodkov za leto 2016, 1.320.786,00 EUR. Za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev je predvidenih - 

29.028,00 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije - 209.480,00 EUR, za investicijsko vzdrževanje in 

obnove - 406.278,00 EUR, za nakup zemljišč - 660.000,00 EUR. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 35.000 EUR 

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

uporabniki 

Vrednost: 35.000 EUR 

Investicijski transferi so za leto 2016 predvideni v višini 35.000,00 EUR. Zajemajo sredstva za investicije kulturnih 

spomenikov, investicije na področju požarne varnosti, turistično infrastrukturo in program LEADER. 

 

 

 

VRSTA ODHODKA ZNESEK DELEŽ 

40 - Tekoči odhodki 
2.722.348,11 41,07 

41 - Tekoči transferi 
2.284.573,00 34,47 

42 - Investicijski odhodki 
1.320.786,00 19,93 

43 - Investicijski transferi 
35.000,00 0,53 

55 - Odplačila domačega dolga 
265.150,00 4,00 

SKUPAJ 
6.627.857,11 100,00 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  
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C - Račun financiranja  

55 - ODPLAČILA DOLGA 

Vrednost: 265.150 EUR 

550 - Odplačila domačega dolga 

Vrednost: 265.150 EUR 

Odplačilo domačega dolga je v letu 2016 predvideno v višini 265.150,00 EUR. Za odplačila poslovnim bankam 

(ceste, komunalna infrastruktura ter Vrtec in OŠ Stranice) - 247.350,00 EUR in za plačila javnim skladom 

(stanovanja) - 17.800,00 EUR. 
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2. POSEBNI DEL 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Vrednost: 92.830 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje političnega sistema obsega tisti del dejavnosti občine, ki se nanaša na podporo  političnim strankam, 

delovanje organov občine: občinskega sveta, nadzornega odbora, podžupana in župana ter delovnih teles 

Občinskega sveta, ustanovljenih za pripravo organizacijskih in strokovnih podlag v zakonodajni ter izvršni veji 

oblasti.  V skladu z zakonodajo je vsaka štiri leta tudi naloga občine, da izvede lokalne volitve v Občinski svet, v 

Svete krajevnih skupnosti in za župana.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS in zakonodaja, ki ureja delovanje lokalnih skupnosti,  političnih strank in lokalnih volitev.  

- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09) 

- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB 1 in 103/07)  

- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 3 in 45/08) 

  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

1.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij 

in odborov.  

2.) zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank zastopanih v Občinskem svetu.  

3.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo volilnih organov za izvedbo lokalnih volitev v Občinske 

svet, za župana in v Svete krajevnih skupnosti.  

4.)  zagotavljanje  materialnih osnov za delo župana in podžupana.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - politični sistem 

0101 - Politični sistem 

Vrednost: 92.830 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program Politični sistem  zagotavlja materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta, njegovih 

delovnih teles ter drugih komisij in odborov, zagotavlja materialne osnove za delovanje političnih strank, zagotavlja 

materialne in strokovne podlage za delo volilnih organov za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet, za župana in v 

Svete krajevnih skupnosti ter zagotavlja materialne osnove za delo župana in podžupana.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

1.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij 

in odborov.  

2.) zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank zastopanih v Občinskem svetu.  

3.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo volilnih organov za izvedbo lokalnih volitev v Občinske 

svet, za župana in v Svete krajevnih skupnosti.  

4.)  zagotavljanje  materialnih osnov za delo župana in podžupana.   
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- 5 sej Občinskega sveta Občine Zreče 

- 30 sej delovnih teles OS 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 30.300 EUR 

Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta predstavljajo sejnine občinskega sveta, odborov in komisij, sredstva namenjena 

financiranju političnih strank ter stroški delovanja občinskega sveta. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Odlok o plačah funkcionarjev, Statut Občine 

Zreče, Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 

članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Zreče, Sklep o financiranju 

političnih strank iz sredstev proračuna Občine Zreče.  

 

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

Uresničevanje določil Statuta Občine Zreče, Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče ter predpisov, ki urejajo 

financiranje političnih strank iz proračuna občine. 

 

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

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in komisij. Merilo so izvedene seje občinskega sveta, 

odborov in komisij. 

1000 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 30.300 EUR 

A0 - Občinski svet 
Vrednost: 12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin in prispevkov iz naslova sejnin svetnikom občinskega sveta glede na 

predvideno število sej v letu 2016. Sredstva predstavljajo tudi stroške vzdrževanja računalniške in programske 

opreme, ki jo občinski svet uporablja za nemoteno delovanje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Izračun predvideva 5 rednih sej Občinskega sveta Občine Zreče v letu 2016 s stoodstotno udeležbo na sejah. V 

izračun so zajeti tudi predvideni stroški vzdrževanja računalniške in programske opreme izračunani glede na stroške 

iz preteklega proračunskega leta. 

A4 - Nadom. članom komis. in odborov 
Vrednost: 12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo nadomestil članom komisij in odborov v letu 2016. Višina dejansko porabljenih 

sredstev je odvisna od števila komisij oz. števila sej v posameznem letu. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Izračun je opravljen glede na število izvedenih sej komisij in odborov v letu 2015 in predvideno število sej komisij 

in odborov v letu 2016 ter glede na s pravilnikom predpisanih višinah sejnin. 

R09 - Financiranje političnih strank 
Vrednost: 6.300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Zreče na lokalnih volitvah 

v letu 2014, pripada sorazmerni del sredstev iz proračuna Občine Zreče glede na število dobljenih glasov. Višina 

sredstev se določi v proračunu v višini največ 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Zreče opredeljene po predpisih, ki 

urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Financiranje političnih strank se določi letno na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna 

Občine Zreče (Uradni list RS, št. 137/06; Uradno glasilo slovenskih občin, 2/14) in na podlagi sprejetega Odloka o 

proračunu za posamezno proračunsko leto. Na teh pravnih podlagah izda občinska uprava političnim strankam, ki 

izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz proračuna občine, odločbo o določitvi višine financiranja politične 

stranke za posamezno proračunsko leto.  

 

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 62.530 EUR 

Opis podprograma 

Vsebuje plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne stroške 

vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v 

medijih). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Podprogram določajo naslednji zakoni: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Odlok o plačah funkcionarjev, 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o delovnih razmerjih, Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 

drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju, 

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Zakon o določitvi 

minimalne plače, Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi, Pravilnik o 

obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, 

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine, Uredba o povračilu stroškov za službeno potovanje v 

tujino, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju, Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v 

državnih organih, Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov, Dogovor o višini regresa za letni dopust, Sklep o 

uskladitvi minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Statut 

Občine Zreče in Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 

sveta in članov drugih občinskih organov Občine Zreče ter Zakon o interventnih ukrepih in Zakon o uravnoteženju 

javnih financ. 

 

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

Dolgoročni cilj podprograma je vsakoletna realizacija plana, izvrševanje Zakona o uravnoteženju javnih financ in 

uskladitev višine plač po posameznih razredih plačne lestvice v celotnem javnem sektorju. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kratkoročni cilj je realizacija podprograma v skladu s planom 2016. V proračunu za leto 2016 se za plačo župana 

planira 49.330,00 EUR, razdeljenih na 12 mesecev ter za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije 

podžupana 13.200,00 EUR, ki se prav tako razdeli na 12 mesecev. ZUJF, dogovori in ZIPRS pa bodo narekovali 

dejansko realizacijo zastavljenih ciljev, ki nebi smela preseči planiranega plana. 

 

3000 - ŽUPAN 
Vrednost: 75.530 EUR 

A1 - Funkcionarji (župan in podžupan) 
Vrednost: 62.530 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2016 so v tej podpostavki planirana sredstva za plačo župana, izplačila nadomestila za nepoklicno 

opravljanje funkcije podžupana in ostali stroški neposredno povezani z opravljanjem funkcije župana in podžupana. 

Višina sredstev je vezana na spremembe zakonodaje in je posledica uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih 

financ ter podpisan dogovora  novembra 2015 med sindikati in vlado.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ta proračunska postavka se ne veže na projekte. 

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

Podlaga za izračun porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP so: realizacija proračuna 2015. V pomoč je tudi 

dogovor o določitvi regresa in za leto 2016, potrjen kadrovski načrt za leto 2016 ter zvišanje osnovnih plač 

(sprostitev plačne lestvice),  ter Zakon o uravnoteženju javnih financ in Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Vrednost: 36.660 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Na tem področju je zajeto delovno 

področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine in nadzor nad porabo sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 32.660 EUR 

Opis glavnega programa 

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

občinskih dajatev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine in nadzor nad porabo sredstev. 

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

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine in nadzor nad porabo sredstev. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 32.660 EUR 

Opis podprograma 

Tu so zajeti stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike 

Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega 

prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodbe in predpisi o opravljanju storitev plačilnega prometa. 

 

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

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

 

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

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

R10 - Provizija(UJP, Banke) 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Provizija je planirana v višini predvidenih stroškov za leto 2016. Te stroške je zelo težko predvideti, saj so odvisni 

od pretokov denarnih sredstev preko transakcijskih računov Občine Zreče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

R19 - Stroški revizije zaključnega računa 
Vrednost: 3.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za notranjo revizijo zaključnega računa Proračuna Občine Zreče oziroma za pregled 

poslovanja v letu 2015, ki bo izveden v skladu s predpisano zakonodajo. Višina sredstev je predvidena glede na 

porabo v preteklih letih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

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

Realizacija v letu 2015. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

M16 - Vodno povračilo 
Vrednost: 27.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina sredstev je odvisna od porabljene vode pri letnem popisu števcev, izkazana poraba posledično vpliva tudi na 

priliv sredstev na omenjeno postavko. V letu 2016 predvidevamo postavko v višini 27.000,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Vodno povračilo je vezano na prihodke pri postavki vodno povračilo. 

 

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

Višino in pravico porabe določa Ministrstvo za okolje in prostor. 

 

5001 - KS ZREČE 
Vrednost: 144.205 EUR 

R10Z - Provizija-Zreče 
Vrednost: 20 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Provizija je planirana v višini, ki je odvisna od prometa na TRR Krajevne skupnosti Zreče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5002 - KS STRANICE 
Vrednost: 75.600 EUR 

R10S - Provizija-Stranice 
Vrednost: 20 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Provizija je planirana glede na realizacijo prejšnjega leta. Predvideni stroški za leto 2016 pa bodo odvisni od 

prometa na TRR KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5003 - KS GORENJE 
Vrednost: 44.918 EUR 

R10G - Provizija-Gorenje 
Vrednost: 25 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Provizija je planirana glede na prejšnje leto. Predvideni stroški za leto 2016 pa bodo odvisni od prometa na TRR 

KS. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5004 - KS DOBROVLJE 
Vrednost: 16.630 EUR 

R10D - Provizija-Dobrovlje 
Vrednost: 50 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški poslovanja preko transakcijskega računa Krajevne skupnosti. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5005 - KS SKOMARJE 
Vrednost: 29.000 EUR 

R10SK - Provizija-Skomarje 
Vrednost: 20 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in je odvisna od stanja sredstev na 

računu Krajevne skupnosti. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5006 - KS RESNIK 
Vrednost: 19.196 EUR 

R10R - Provizija-Resnik 
Vrednost: 25 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Provizija je planirana glede na prejšnje leto in jo planiramo za leto 2016 v enaki višini. Predvideni stroški za leto 

2016 pa bodo odvisni od prometa na TRR KS.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 
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0203 - Fiskalni nadzor 

Vrednost: 4.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Zajema delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ugotavljanje smotrnosti, gospodarnosti in namenskosti porabe proračunskih sredstev vseh proračunskih 

uporabnikov Občine Zreče. Obravnava finančnih dokumentov Občine Zreče. 

  

 

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

Obravnava proračuna, rebalansov in zaključnega računa Občine Zreče (z vključenimi krajevnimi skupnostmi). 

Opravljeni nadzori poslovanja po planu Nadzornega odbora Občine Zreče. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 4.000 EUR 

Opis podprograma 

Vsebuje nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne 

naloge nadzora. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač javnem sektorju, Odlok o plačah funkcionarjev, Statut Občine 

Zreče in Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in 

članov drugih občinskih organov Občine Zreče. 

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

Opravljanje nadzorov proračunskih porabnikov Občine Zreče in visoka udeležba na sejah nadzornega odbora. 

Poročila o delu nadzornega odbora. Notranje revizije zaključnih računov in poslovanja. 

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

Opravljanje nadzorov po planu nadzornega odbora za leto 2016. Notranja revizija zaključnega računa Občine Zreče 

za leto 2015. 

 

2000 - NADZORNI ODBOR 
Vrednost: 4.000 EUR 

A10 - Dejavnost nadzornega odbora 
Vrednost: 4.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo nadomestil članom Nadzornega odbora Občine Zreče za redne seje in za nadzore 

bodisi porabe sredstev proračuna, bodisi posameznih posrednih ali neposrednih uporabnikov, ki se financirajo iz 

proračuna Občine Zreče. Del sredstev je predvidenih tudi za morebitno udeležbo članov nadzornega odbora na 

strokovnih posvetih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predvideno število sej in pregledov poslovanja v letu 2016. 
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03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Vrednost: 5.000 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

humanitarno pomoč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjanje obstoječih in iskanje novih partnerjev za izvajanje projektov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Vrednost: 5.000 EUR 

Opis glavnega programa 

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

tujini). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjanje obstoječih in iskanje novih partnerjev za izvajanje projektov. 

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

Preko javnega razpisa sofinancirati vsaj en projekt "mednarodnega sodelovanja", izmenjave izkušenj, pridobivanja 

novih znanj... 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

Vrednost: 5.000 EUR 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

šola). 

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

Spodbujanje razvoja turizma na območju občine oz. turistične destinacije in večja prepoznavnost območja, kar je 

razvidno iz števila domačih in tujih gostov ter zasedenosti razpoložljivih turističnih kapacitet. Krepitev sodelovanja 

in pridobivanje izkušenj, dodatnih znanj tako na področju društvenih dejavnosti, šole in drugo. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

J3 - Mednarodno sodelovanje 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mednarodne izmenjave s pobratenim mestom Sedbergh bodo sofinancirane na podlagi javnega razpisa.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena projektom, ki jih bodo pripravila društva oz. šola oz. tisti, ki se bodo prijavili na razpis. 

 

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

Izračuni temeljijo na izkušnjah iz preteklih let. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Vrednost: 184.400 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

ravneh oblasti. 

Področje proračunske porabe  vključuje porabo za nagrade zaslužnim občanom ter stroške za obveščanje domače in 

tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov in razpolaganje ter upravljanje z občinskim premoženjem. Občina 

ima nalogo da zagotavlja skupne administrativne službe in splošne javne storitve tudi na področju javnosti dela ter 

nagrajevanja.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Odlok o priznanjih v Občini Zreče 

Poslovnik za podeljevanje priznanj Občine Zreče 

Odlok o grbu, zastavi in himni v Občini Zreče 

Odlok o javnem glasilu Občine Zreče 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UPB-2 Uradni list RS št. 51/06)    

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- Spodbujanje aktivnega sodelovanja v krajih in v občini z nagrajevanjem.   

- Ažurno obveščanje javnosti o vseh vsebinah dela občine in njenih organov. 

- Izvajanje protokolarnih dogodkov 

- Racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0402 - Informatizacija uprava 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

 

0402 - Informatizacija uprave 

Vrednost: 1.500 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve ter komunikacije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj informatizacije uprave je povečanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja ter zagotavljanje kakovostnih in 

prijaznih storitev tako fizičnim kot pravnim osebam. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letu 2016 je cilj uprave da posodobi del informacijskega sistema (predvsem strežnik) in  nadgrajuje dokumentarni 

sistem. 

  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04029002 - Elektronske storitve 

Vrednost: 1.500 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje vzpostavitev e-občine programska oprema. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

R24 - Ureditev e-točk 
Vrednost: 1.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema mesečne stroške naročnine za telefon in internet, ter stroški za tekoče vzdrževanje opreme. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

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

Mesečna naročnina na telefonski priključek. 

 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Vrednost: 182.900 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja 

in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Ažurno obveščanje javnosti o vseh vsebinah dela občine in njenih organov. 

- Izvajanje protokolarnih dogodkov 

- Racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

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

- Javno obveščanje občanov in drugih zainteresiranih o finančnem in vsebinskem poslovanju občine - kazalec 

je število izdanih občinskih glasil, število objav v uradnem glasilu. 

- Organiziranje protokolarnih dogodkov s podelitvijo priznanj z namenom prepoznavnosti v prostoru z občinskimi in 

krajevnimi prazniki ter spodbujanje občanov za aktivno sodelovanje pri izvajanju lokalnih storitev in boljših 

pogojev za življenje v svojem okolju.  Doseganje ciljev se bo merilo s številom protokolarnih dogodkov ter številom 

udeležencev na dogodkih.   

- Zagotavljanje racionalnega razpolaganja z občinskim premoženjem . doseganje ciljev se bo merilo s primerjavo 
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porabljenih sredstev za vzdrževanje in višino prihodkov.  

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 - izvedba protokolarnih dogodkov 

 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

  

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost: 32.000 EUR 

Opis podprograma 

Zagotavlja javnost in odprtost organa lokalne samouprave ter omogoča uresničevanje pravic pravnih in fizičnih 

oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Zakon o medijih 

(ZMed) in Statut Občine Zreče. 

 

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

Cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti  ter omogočiti uresničevanje pravic, 

obveščenost in zadovoljstvo pravnih in fizičnih oseb. 

  

 

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

Ažurno informiranje širše javnosti o delovanju občine preko občinske spletne strani in objav v katalogu informacij 

javnega značaja ter dostopnost do informacij javnega značaja. 

Javno obveščanje občanov in drugih zainteresiranih o finančnem in vsebinskem poslovanju občine - kazalec je 

število objav v medijih in prepoznavnost občine Zreče v okolju.  

  

 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

R05 - Informiranje javnosti 
Vrednost: 26.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški namenjeni za medije so planirani za pokrivanje stroškov po pogodbi o sodelovanju z Novicami d.o.o., s 

Štajerskim valom Agencija d.o.o., stroški klippinga, ter za pokrivanje stroškov snemanja sej občinskega sveta. 

Sredstva v tej postavki so namenjena tudi  za INFO Kanal, ki je s 1.9.2015 prešel v upravljanje KUD Vladko 

Mohorič. Njihove naloge so: 

a.    Video snemanje sej občinskega sveta in drugih dogodkov, katerih naročnik je Občina Zreče in njihovo 

predvajanje na ustrezen način za obveščanje občanov in druge javnosti; 

b.    Oblikovanje in objavljanje elektronskih obvestil občine, društev in drugih neprofitnih organizacij (video strani); 

c.     Načrtovanje in objavljanje posnetkov drugih aktualnih prireditev in dogodkov in arhivskih posnetkov in 

dogodkov; 

d.    Video snemanje za druge neprofitne namene 

V letu 2016 se bo iz te postavke financiral nakup nove mešalne mize, ki je nujno potrebna za delovanje IK. Iz te 

postavke se pokriva tudi mesečni strošek v viši 100,00 EUR za upravljanje IK  ter stroški internetne povezave za IK. 



 

Stran 29 od 161 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

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

Izračuni temeljijo na sklenjenih pogodbah z Novicami d.o.o., Štajerskim valom d.o.o, Klipping d.o.o. ter Pogodbe o 

upravljanju INFO KANALA Občine Zreče z KID Vladko Mohorič 

 

R11 - Objave občinskih predpisov 
Vrednost: 6.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena uradnim objavam, ki jih občinska uprava objavlja v Uradnem glasilu 

slovenskih občin in objavam aktov v Katalogu informacij javnega značaja ter njegovemu ažuriranju. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Višina sredstev načrtovanih za objavo občinskih predpisov v letu 2016 temelji na načrtu dela Občinskega sveta 

Občine Zreče v letu 2016, trenutnem ceniku objav v Uradnem glasilu slovenskih občin ter na sklenjeni Pogodbi o 

ažuriranju in vzdrževanju kataloga informacij javnega značaja. 

 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 24.500 EUR 

Opis podprograma 

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, 

stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2016, Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva 

v Občini Zreče, Odlok o priznanjih v Občini Zreče, Poslovnik za podeljevanje priznanj Občine Zreče in Odlok o 

prazniku Občine Zreče.   

 

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

Cilj podprograma je vplivati na povečanje števila prireditev v Občini Zreče, še posebej mednarodnega pomena, saj 

se želimo zbližati s čim več evropskimi mesti. Ravno tako pa želimo ohraniti tradicionalne prireditve. 

 

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

Izvedba tradicionalnih prireditev v Občini Zreče, kakor tudi omogočanje izvedb novih prireditev. 

3000 - ŽUPAN 
Vrednost: 75.530 EUR 

A21 - Stroški za proslave 
Vrednost: 3.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke bomo pokrivali stroške za organizacijo občinskih proslav, kot so veseli december, dan spomina na 

mrtve, komemoracije, odprtje razstav, kulturni praznik,.... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave ni. 

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

Postavka je postavljena na podlagi stroškov za proslave v letu 2015. 

A81 - Protokol 
Vrednost: 4.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za pokritje protokolarnih stroškov  župana, kot so darila ob 90-letnici občanov (obisk 

župana), pogostitev ob sprejemih uspešnih posameznikov, uokvirjanje in izdelava priznanj ob jubilejih društev, 

darilo prvemu rojenemu v letu, .... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

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

Porabljena sredstva v letu 2014, saj sredstva iz leta 2015 zaradi dveh izrednih dogodkov (smrt Marjana Osole in 

obisk predsednika Državnega zbora RS) niso mirodajna za izhodišča. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

A2 - Stroški za proslave, pokrov. In sponzorstvo 
Vrednost: 8.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so, na podlagi vsakoletnega razpisa, namenjena za pokroviteljstva pomembnejših dogodkov in jubilejev, 

kot prispevek občine organizatorjem teh dogodkov. Za leto 2016 je predvidenih 8.000,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Občina Zreče na podlagi sprejetega Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini 

Zreče prevzema pokroviteljstvo nad prireditvami, ki: - utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične 

vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije), - so 

socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave, - promovirajo občino 

oziroma širijo njene razvojne potenciale, - so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine ter na dejavnost 

zdomskih društev, - so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje, - jih organizirajo mladi ali so 

namenjene mladim, - so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, 

obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem. Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena 

aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.  

 

R12 - Občinski praznik 
Vrednost: 6.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na svečani seji občinskega sveta v počastitev občinskega praznika vsako leto najzaslužnješim posameznikom in 

organizacijam podelimo grbe Občine Zreče ter morebitna priznanja župana. Po končanem uradnem delu svečane 

seje pripravimo še skromno pogostitev, ki je namenjena neformalnem druženju vabljenih.   
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Višina predvidenih sredstev za pokritje stroškov izvedbe svečane seje ob občinskem prazniku temelji na trenutno 

veljavnih cenah izdelave priznanj in občinskih grbov, predvsem pa na porabljenih sredstvih v letu 2014. Določitev 

višine proračunskih sredstev za leto 2016 glede na leto 2015 ni primerno, saj je bilo leto 2015 jubilejno leto občine 

(20-letnica delovanja občine, 10-letnica sodelovanja s pobratenim mestom Sedbergh), ko je bilo za izvedbo 

prireditve ob prazniku občine izjemoma zagotovljenih več proračunskih sredstev. 

 

5001 - KS ZREČE 
Vrednost: 144.205 EUR 

R12Z - Občinski in krajevni praznik-Zreče 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za proslavo ob krajevnem prazniku KS Zreče - "Mesto Zreče". 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Krajevna skupnost prevzema pokroviteljstvo nad prireditvami, ki: 

- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, 

zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije), 

- so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave, 

- promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale, 

- so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine ter na dejavnost zdomskih društev, 

- so neposredno vezana na med regijsko in mednarodno sodelovanje, 

- jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim, 

- so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih 

priložnosti oziroma pomoč pri tem. 

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in 

profitnim organizacijam. 

5005 - KS SKOMARJE 
Vrednost: 29.000 EUR 

R12SK - Občinski in krajevni praznik-Skomarje 
Vrednost: 300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob krajevnem prazniku - Lepa nedelja na Skomarju Krajevna skupnost pomaga pri organizaciji prireditve v obliki 

dotacije izvajalcem.  

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Krajevna skupnost prevzema pokroviteljstvo nad prireditvami, ki: 

- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, 

zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije), 

- so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave, 
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- promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale, 

- so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine ter na dejavnost zdomskih društev, 

- so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje, 

- jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim, 

- so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih 

priložnosti oziroma pomoč pri tem. 

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in 

profitnim organizacijam. 

5006 - KS RESNIK 
Vrednost: 19.196 EUR 

R12R - Občinski in krajevni praznik-Resnik 
Vrednost: 200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

"Jakobovi dnevi" -sredstva so namenjena izključno v ta namen. Na tej postavki so predvideni stroški za tekmovanje 

harmonikarjev iz cele Slovenije za Pohorsko coklo in stroški za 8. Jakobov pohod. Krajevna skupnost sodeluje v 

tem projektu kot soorganizator s Turističnim društvom Resnik-Rogla. Za leto 2016 je za ta namen planiranih 200,00 

EUR, enako kot v letu 2015. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Krajevna skupnost prevzema pokroviteljstvo nad prireditvami, ki: 

- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, 

zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije), 

- so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave, 

- promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale, 

- so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine ter na dejavnost zdomskih društev, 

- so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje, 

- jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim, 

- so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih 

priložnosti oziroma pomoč pri tem. 

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in 

profitnim organizacijam. 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 126.400 EUR 

Opis podprograma 

Zajeti so stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje 

poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne 

prostore v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

Zakon o kmetijskih zemljiščih 

Zakon o davku na promet nepremičnin 

Zakon o davčnem postopku 

Zakon o davku na dodano vrednost 

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

Dolgoročni cilj je zlasti zagotavljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja obstoječega občinskega premoženja ter 

investiranje v poslovne prostore Občine Zreče. Kot kazalec za merjenje pa bo prisoten zlasti zunanji videz 

občinskega premoženja in urejeno zemljiškoknjižno stanje premoženja v lasti Občine Zreče. 

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

V letu 2016 se nadaljuje pregledovanje evidenc in urejanje lastništva na dejanske lastnike.  

 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

R01 - Str. posl. prostorov in obč. premoženja 
Vrednost: 116.400 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za stroške poslovnih prostorov in občinskega premoženja je načrtovana poraba v višini 116.400,00 EUR. V postavki 

so zajeti tekoči stroški vzdrževanja občinskega premoženja (plačevanje najemnin, zakupnin, stavbnih 

pravic, električne energije, vode in komunalnih storitev, varovanje prostorov, ipd.), kakor tudi preostali stroški 

povezani z vzdrževanjem in upravljanjem občinskega premoženja (stroški cenitev, upravljanja, notarskih overitev 

podpisov, geodetskih storitev, zavarovalnih premij).  

Za naslednje leto načrtujemo ureditev poslovnega prostora v smislu pridobitve dodatnih prostorov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Višina predvidene porabe v letu 2016 temelji na sklenjenih pogodbah o upravljanju z občinskim premoženjem, 

trenutno veljavnih cenikih storitev, notarskih overitev, sklenjenih pogodbah z zavarovalnicami, ipd. 

 

5002 - KS STRANICE 
Vrednost: 75.600 EUR 

T4B8S - Energetska obnova doma krajanov 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 nameravamo urediti prezračevalni sistem, razsvetljavo, ki bo bolj varčna in ekološka in nakup avdio-

video opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predvidevanje in preračuni stroškov za leto 2016. 

 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

Vrednost: 1.000 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Obsega sredstva za znanost in razvojno raziskovalno dejavnost. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

Vrednost: 1.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razpisovanje nagrad za raziskovalna dela: razpis za sofinanciranje diplomskih nalog. Povečanje števila občinskih 

štipendij za nadarjene dijake in študente: sofinanciranje štipendij dijakov in študentov. 

 

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

Cilj je podelitev vsaj ene štipendije. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

Vrednost: 1.000 EUR 

Opis podprograma 

Aplikativni raziskovalni programi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2016 in Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen 

pokroviteljstva v Občini Zreče (Ur. list RS, št. 113/2007) . 

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

Spodbuditi mlade k raziskovalnim dejavnostim. 

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

Zagotoviti sredstva za raziskovalno dejavnost mladih, kakor tudi za sofinanciranje diplomskih nalog, ki s svojo 

vsebino pomagajo pri razvoju Občine Zreče. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

H4 - Sofinanciranje diplomskih nalog 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče na podlagi razpisa pristopa k sofinanciranju izdelave diplomske naloge, katero smotrno uporabimo za 

delo v občinski upravi. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi javnega razpisa določimo dva naslova, primerna za potrebe nadaljnjega dela Občine Zreče. Merila za 

izbor dodelitve sofinanciranja pa so: - uporabnost naloge, - kreativnost in inovativnost naloge, - natančnost in 

temeljitost pri raziskovanju, - analiza podatkov, rezultatov (ali so rezultati uporabni in prepričljivi), - oblikovanje in 

podajanje zaključkov.  

 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Vrednost: 759.711 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 06 zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, članarino za Skupnost občin Slovenije ter druge oblike 

povezovanja občin kot je v okviru Regionalne razvojne agencije Celje in Območnega razvojnega partnerstva 

"Osrednje Celjsko".   

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09) 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06) 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

-Zagotovitev ažurnega informiranja, prenosa dobrih praks ter drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti 

občin Slovenije.     

     

-spodbujanje skladnega razvoja, 

- zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v 

občini, 

- preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, 

- povečanje blagostanja prebivalstva, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, 

- ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, 

trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin , 

- uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja, 

- zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja, varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami in zmanjševanje razlik v zdravju. 

  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 -  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

Vrednost: 2.700 EUR 

Opis glavnega programa 

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

oblike povezovanja občin (SOS, RRA, ORP)  
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

-Zagotovitev ažurnega informiranja, prenosa dobrih praks ter drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti 

občin Slovenije, 

-spodbujanje skladnega razvoja, 

- zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v 

občini, 

- preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, 

- povečanje blagostanja prebivalstva, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, 

- ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, 

trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin,  

- uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja, 

- zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja, varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami in zmanjševanje razlik v zdravju, 

 

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

- Zagotovitev ažurnih informacij, 

- Zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti občin Slovenije, 

- Skupna javna naročila (elektrika, pisarniški material, mobilna telefonija, IT, zavarovanje,....). 

- Izdaja skupnih katalogov, obvestil in poročil/ število 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 

strokovna pomoč lokalnim organom in službam 

Vrednost: 2.700 EUR 

Opis podprograma 

Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam: 

projekt ustanovitve ožjih delov občin, projekt ustanovitve zvez občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

R26 - Daljinski energetski management 
Vrednost: 2.700 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju programske opreme in plačilu licenc za programe. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

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

Zmanjšanje stroškov pri upravljanju z objekti in zmanjšanje porabe električne energije.  
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0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

Vrednost: 26.291 EUR 

Opis glavnega programa 

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

zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Aktivno sodelovanje svetov  krajevnih skupnosti  pri odločitvah občinskega sveta, ter sodelovanje z občinsko 

upravo pri pripravah in izvajanju programov na območju krajevnih skupnosti. 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

Vrednost: 26.291 EUR 

Opis podprograma 

Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, sejnine oz. enkratne 

denarne nagrade članov svetov KS, materialni stroški). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ta podprogram določajo: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Zreče, Odlok o Krajevnih skupnosti in Statuti 

Krajevnih skupnosti. 

 

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

Dolgoročni cilj podprograma je vsakoletna realizacija plana, zagotovitev delovanja ožjih delov občine ter 

investiranje v posamezne dele občine s pomočjo realizacije krajevnih skupnosti. 

 

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

Kratkoročni cilj je realizacija podprograma v skladu s planom. Nakazovanje dvanajstin vsak mesec na račun 

posamezne krajevne skupnosti ter realizacija proračunov posameznih krajevnih skupnosti v skladu s proračunom 

Občine Zreče. 

 

5001 - KS ZREČE 
Vrednost: 144.205 EUR 

A6Z - Drugi osebni prejemki-Zreče 
Vrednost: 3.400 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so planirana na tej postavki so namenjena kot nadomestilo članom sveta KS - sejnina oziroma enkratna 

denarna nagrada. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

A8Z - Materialni stroški-Zreče 
Vrednost: 8.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški je postavka na kateri so planirana sredstva za pisarniški material, kamor sodijo tudi sredstva za 

reprezentanco ter drugi morebitni nastali stroški v povezavi z delovanjem KS. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

R04Z - Dnevnice,kilometrina-Zreče 
Vrednost: 50 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej podpostavki so planirana za obiske pobratene KS Stari trg ob Kolpi. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

R11Z - Registracija,tehnični,vzdrževanje vozil,pranje 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

KS Zreče ima v lasti osebni avto, za katerega je potrebno predvideti določene stroške, ki so vezani na registracijo 

vozila in redne vzdrževalne stroške. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

R13Z - Razno-Zreče 
Vrednost: 500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za stroške priključitve in uporabe čistilne naprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

R14Z - Zavarovanje-Zreče 
Vrednost: 1.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz naslova zavarovanja se krijejo zavarovalne police nepremičnin, ki so v lasti KS Zreče in zavarovanje avtomobila. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5002 - KS STRANICE 
Vrednost: 75.600 EUR 

A6S - Drugi osebni prejemki-Stranice 
Vrednost: 180 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izplačilu sejnin oziroma enkratne denarne nagrade predsedniku in članom Sveta KS, v skladu 

s odlokom o Krajevnih skupnostih v Občini Zreče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

A8S - Materialni stroški-Stranice 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena za lažje delovanje KS in sicer stroški telefona, pisarniškega materiala in druge 

izdatke, ki bi jih KS naj imela. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanja za leto 2016. 

R14S - Zavarovanje-Stranice 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz naslova zavarovanja se krijejo zavarovanje doma krajanov in vežice (stekla, zavarovanje proti požaru) in 

zavarovanje odgovornosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5003 - KS GORENJE 
Vrednost: 44.918 EUR 
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A6G - Drugi osebni prejemki-Gorenje 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

To postavko smo zmanjšali-sejnine oz. enkratne denarne nagrade članov sveta in predsednika sveta KS (razlika, ki 

je bila, planirana z pogodbo, pa se porazdeli na postavko M33-Vzdrževanje stavb). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

A8G - Materialni stroški-Gorenje 
Vrednost: 1.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke namenjamo sredstva za delovanje KS - pisarniški material, reprezentanca in gostinske storitve 

ob pomembnih dogodkih v KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5004 - KS DOBROVLJE 
Vrednost: 16.630 EUR 

A6D - Drugi osebni prejemki-Dobrovlje 
Vrednost: 500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za plačilo nagrade članov sveta KS za leto 2015/16. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

A8D - Materialni stroški-Dobrovlje 
Vrednost: 400 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški so predvideni za nakup pisarniškega materiala, poštne storitve, računalniške opreme in tekočega 

vzdrževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 
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R13D - Razno-Dobrovlje 
Vrednost: 450 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za plačilo mobilnih storitev. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

T4D2D - Investicije v KS-Dom krajanov 
Vrednost: 500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so sredstva za morebitne investicije v dom krajanov (pleskanje notranjih delov, morebitne poškodbe, 

popravilo kosilnice, itd.) 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5005 - KS SKOMARJE 
Vrednost: 29.000 EUR 

A6SK - Drugi osebni prejemki-Skomarje 
Vrednost: 1.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so zajeta sredstva za izplačilo nadomestila članom sveta krajevne skupnosti v skladu z občinskim 

odlokom. In sredstva namenjena za izplačilo po pogodbi o delu za izvajalca, ki ureja pokopališče in skrbi za 

urejenost grobov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

 

A8SK - Materialni stroški-Skomarje 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na potrebe, ki se pojavijo tekom leta, je del sredstev namenjen različnim materialnim stroškom, za lažje 

delovanje krajevne skupnosti. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

R13SK - Razno-Skomarje 
Vrednost: 200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so planirana sredstva za morebitne nepredvidene stroške delovanja KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5006 - KS RESNIK 
Vrednost: 19.196 EUR 

A6R - Drugi osebni prejemki-Resnik 
Vrednost: 511 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za delovanje sveta Krajevne skupnosti resnik. Za leto 2016 je predvidenih 

511,00 eur. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

 

A8R - Materialni stroški-Resnik 
Vrednost: 400 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za tekoče stroške za poslovanje krajevne skupnosti (pisarniški material, reprezentanca in podobno).  

Tako kot v letu 2015 planiramo tudi za leto 2016 sredstva v višini 400,00 EUR. 

  

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2015. 
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0603 - Dejavnost občinske uprave 

Vrednost: 730.720 EUR 

Opis glavnega programa 

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na različnih 

delovnih področjih v skladu z odlokom.  V okviru občinske uprave deluje tudi režijski obrat, ki je samostojna 

notranja organizacijska enota, opravlja pa določene dejavnosti gospodarskih javnih služb.   

Ustanovljen je tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Dobje, Dobrna, Kozje, Oplotnica, Slovenske 

Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (v nadaljevanju MIR), ki izvaja nadzor nad zakonskimi določili in odloki 

občin ustanoviteljic, ter sankcionira fizične in pravne osebe, ki ne spoštuje določila le-teh ter Medoobčinski urad 

občin Slovenke Konjice, Vitanje in Zreče. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave. 

- Zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v 

postopkih. 

- Polna zaposlenost delavcev v občinski upravi. 

- Učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo. 

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

- Z istimi stroški zagotoviti večjo dostopnost za občane. 

- Skrajšati rok rešitve vloge. 

- Občinska uprava bo izvedla večje število aktivnosti na področju sodelovanja z drugimi organi in institucijami. Pri 

tem bomo organizirali, ali se udeležili sestankov, delavnic in drugih oblik strokovnih srečanj . 

- Občinska uprava bo pri svojem delu tudi na letni ravni sledila ostalim dolgoročnim ciljem glavnega programa.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost: 694.720 EUR 

Opis podprograma 

Zajete so plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni 

stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov). Zajete so tudi plače in 

stroški za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Medoobčinskega urada. V tem podprogramu je 

zajeta tudi reprezentanca župana. Sredstva reprezentance župana so namenjena stroškom, ki nastanejo pri delu 

župana , zaradi sodelovanja s fizičnimi in pravnimi osebami, zaradi uradnih in delovnih sestankov, delovnih kosil in 

sprejemov. Podprogram vključuje tudi stroške za delovanje občinske uprave, stroške obvezne prakse študentov in 

dijakov ter počitniške prakse. Pomemben del podprograma so tudi sredstva namenjena za vlaganje v osnovna 

sredstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ta podprogram določajo: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor (aneks 1 in 

aneks 2), Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o lokalni samoupravi, Dogovor o ukrepih 

na področju plač v javnem sektorju, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 

sektorju, Zakon o določitvi minimalne plače, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredba o 

napredovanju uradnikov v nazive, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega  obsega dela za javne 

uslužbence, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, Dogovor o višini 

regresa za letni dopust, Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi, Pravilnik o 

obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, 

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine, Uredba o povračilu stroškov za službeno potovanje v 

tujino, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju, Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v 

državnih organih, Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov, Sklep o uskladitvi minimalnih premij kolektivnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 

drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Pravilnik o 

merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi in Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest 
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direktorjev s področja javne uprave v plačen razrede znotraj razponov plačnih razredov ter Zakon o interventnih 

ukrepih in Zakon o uravnoteženju javnih financ. Pogodba o zagotavljanju BPP za občane. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je vsakoletna realizacija plana in uskladitev višine plač po posameznih razredih plačne 

lestvice v celotne javnem sektorju. 

Dolgoročni cilji je tudi: 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 

- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in  drugih udeležencev v 

postopkih, 

- polna zaposlenost delavcev v občinski upravi, 

- učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo. 

 

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

Kratkoročni cilj je realizacija podprograma v skladu s planom. V proračunu za leto 2016 je planirano 311.900,00 

EUR za plače, dodatke, nadomestila, regres in prispevke desetih javnih uslužbencev, direktorice JU in pripravnice. 

Omenjeni znesek se porazdeli med teh 12 JU na 12 mesecev prihodnjega leta. Kratkoročni cilj je sledenje zakonom 

in izvrševanje dogovorov ter najverjetneje znižanje osnovnih plač v skladu z zakonodajo. 

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

- z istimi stroški zagotoviti večjo dostopnost za občane, 

- skrajšati rok rešitve vloge, 

- povečati število objav na spletnih straneh, 

- zagotavljanje BPP občanom 

-občinska uprava bo izvedla večje število aktivnosti na področju sodelovanja z drugimi organi in institucijami. Pri 

tem bomo organizirali, ali se udeležili sestankov, delavnic in drugih oblik strokovnih srečanj in izobraževanj.  

 

3000 - ŽUPAN 
Vrednost: 75.530 EUR 

A80 - Reprezentanca 
Vrednost: 6.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje župan in za pokrivanje stroškov poslovnih in protokolarnih daril, ki jih župan 

uporabi ob protokolarnih dogodkih, obiskih drugih uradnih predstavnikov lokalnih skupnosti in državnih organov, 

raznih jubilejih in obletnicah ter srečanjih.. Del teh sredstev je predvidenih tudi za stroške gostinskih storitev ob 

pomembnih obiskih, razne pogostitve ob otvoritvah, proslavah in drugih prireditvah skozi vse leto. Za leto 2016 je 

predvidenih 6.000,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

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

Višina postavke je določena na podlagi višine porabe iz preteklih let. 

 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

A12 - Skupna občinska uprava - inšpekcija 
Vrednost: 25.600 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za leto 2016 je predvidenih 25.600,00 EUR za financiranje Medobčinskega  inšpektorata in redarstva 

(MIR) Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče. Sredstva so 

namenjena za plače, prispevke in druge izdatke za zaposlene. Postavka je v primerjavi s preteklim letom nekoliko 

višja, in sicer zaradi sprostitve napredovanj, višjega regresa in višjih plačnih razredov, ker se je sprostila plačna 

lestvica. V skladu s kadrovskim načrtom se planirajo plače in drugi izdatki za zaposlene  v skupni višini 133.537,43 

EUR. Prispevki delodajalca za socialno varnost  v višini 18.699,47 EUR. Izdatki za blago in storitve v višini 

66.275,63 EUR: materialni stroški in najemnina poslovnih prostorov, stroški službenih vozil, stroški izobraževanj, 

varstva pri delu, zdravniški pregledov, vzdrževanje računalnikov, delovanje komisije za uporabo prisilnih sredstev, 

uniforme z ostalim drobnim inventarjem, pisarniški material, najem mobilne enote z radarjem (brez Občine 

Vitanje)Investicijski odhodki  v višini  9.270 EUR. Investicijski odhodki vključujejo nakup računalniške oziroma 

programske opreme, pohištva ter ureditev dodatne pisarne. Skupni ključ delitve večine odhodkov (izjema: najem 

mobilne radarske naprave brez Občine Vitanje): Dobje: 2,21 %; Dobrna: 4,32 %; Oplotnica: 6,38 %; Slovenske 

Konjice: 21,24 %; Šentjur: 34,62 %; Vitanje: 6,28 %; Vojnik: 13,93 % in Zreče: 11,03 %.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

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

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 101/07 - odl. US in 57/08) in Pravilnik o vrsti odhodkov, 

načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja 

posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS št. 66/07), Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, Sporazum o 

medsebojnih pravicah in obveznosti sklenjen med občinami Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, 

Vojnik in Zreče. 

 

A13 - Skupna občinska uprava Slov. Konjice 
Vrednost: 18.720 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za leto 2016 je predvidenih 18.720,00 EUR za financiranje Skupne občinske uprave, Medoobčinski 

urad občin Slov. Konjice, Vitanje in Zreče. Postavka je v primerjavi s preteklim letom nekoliko višja, in sicer zaradi 

sprostitve napredovanj, višjega regresa in višjih plačnih razredov, ker se je sprostila plačna lestica. Stroški so 

planirani za delo Medobčinskega urada s sedežem v Slov. Konjicah, in sicer za pripravo, izdelavo in izvajanje 

razvojnih programov za območje subregije Dravinjske doline, za sodelovanje z regionalnimi in državnimi 

razvojnimi institucijami, za seznanjanje občin ustanoviteljic z državnimi in drugimi finančnimi vzpodbudami, 

iskanje drugih finančnih virov lokalnih skupnosti. V letu 2016 so planirani le redni stroški za delovanje urada. 

Ostala sredstva na tej postavki v celoti namenjena izvajanju rednih aktivnosti, vključno z izobraževanjem zaposlenih 

ter stroškom poslovanja Medobčinskega urada. Glavne naloge in kazalniki: Nadaljevanje izvajanja kohezijskega 

projekta ter priprava PGD in ostalih dokumentov za izgradnjo vodovodnega sistema. Priprava dokumentacije za 

projekt gradnje malih čistilnih naprav za prijavo na razpis kohezijskih sredstev.  Priprava in prijava na razpis 

strukturnih skladov EU. Tekoče spremljanje ostalih projektov in priprava ter izvedba javnih razpisov. Kazalniki so 

uspešnost izvajanja EU projektov glede na načrtovan obseg in uspešno izvedeni javni razpisi.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

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

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 101/07 - odl. US in 57/08) in Pravilnik o vrsti odhodkov, 

načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja 

posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS št. 66/07), Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave 

občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, Sporazum o medsebojnih pravicah in obveznosti sklenjen med občinami 

Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče 
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A5 - Plače delavcev 
Vrednost: 247.600 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se glede na preteklo leto nekoliko zviša, razliko predstavlja sprostitev varčevalnih ukrepov v javnem 

sektorju, sprostitev napredovanj, javnih uslužbencev v plačne razrede in v nazive, sprostitev usklajevanja višine 

plačnih razredov in plačne lestvice s 1.9.20, sprostitev višine regresa. Sredstva planirana za izplačilo povečanega 

obsega dela ne smejo biti večja kot 40% od prihrankov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ta proračunska postavka se ne veže na projekte. 

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

Podlaga za izračun porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP so: realizacija proračuna 2015, v pomoč je tudi 

dogovor o določitvi regresa za leto 2016, dogovor med sindikati in vlado o sprostitvi varčevalnih ukrepov v javnem 

sektorju, potrjen kadrovski načrt za leto 2016, ZUJF ter zvišanje osnovnih plač s sprostitvijo višine plačnih 

razredov.  

 

A6 - Drugi osebni prejemki 
Vrednost: 26.300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

To so sredstva za izplačilo stroškov prehrane med delovnim časom, prevoza na delo, regres za letni dopust, jubilejne 

nagrade, solidarnostne pomoči, kilometrina in dnevnice za službena potovanja. Višina posameznih izplačil je 

določena v kolektivni pogodbi za javni sektor ter Aneksu, Zakonu o uravnoteženju javnih financ in Zakonu o 

izvrševanju proračuna za leto 2016.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ta proračunska postavka se ne veže na projekte. 

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

Podlaga za izračun porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP so: realizacija proračuna 2015, v pomoč je tudi 

dogovor o določitvi regresa za leto 2016, dogovor med sindikati in vlado o sprostitvi varčevalnih ukrepov v javnem 

sektorju, potrjen kadrovski načrt za leto 2016, ZUJF ter zvišanje osnovnih plač z zvišanjem plačne lestvice 1.9.2016. 

A7 - Prispevki delodajalca 
Vrednost: 38.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za 

poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in za starševsko varstvo. Višina sredstev je vezana na višino 

plač in uskladitev s spremembami zakonodaje.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ta proračunska postavka se ne veže na projekte. 

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

Podlaga za izračun porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP so: realizacija proračuna 2015, v pomoč je tudi 

dogovor o določitvi regresa za leto 2016, dogovor med sindikati in vlado o sprostitvi varčevalnih ukrepov v javnem 

sektorju, potrjen kadrovski načrt za leto 2016, ZUJF ter zvišanje osnovnih plač z sprostitvijo plačne lestvice s 

1.9.2016, glede na dejansko rast cen življenjskih potrebščin, če bi le-ta presegla predvideno rast inflacije, za 

polovico nastale razlike v mesecu januarju in za polovico v mesecu juliju 2014. 
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A8 - Materialni stroški 
Vrednost: 120.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški so predvideni glede na namen in višino le-teh v preteklih letih in so v primerjavi z letom 2014 

in 2015 na isti ravni. Največ teh sredstev se porabi za tekoče stroške delovanja občinske uprave, vzdrževanje strojne 

računalniške opreme, stroške komunikacije, poštne storitve, strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški zdravniških 

pregledov zaposlenih, varstva pri delu, urejanje in vzdrževanje spletne strani, plačilo licenc za Microsoft, HKOM, 

mesečno vzdrževanje programskih orodij za občinski dokumentarni sitem, računovodski programi, urejanje in 

hrambo arhivskega gradiva, tekoče vzdrževanje voznega parka, certificiranje ISO standarda in podobno. V letu 2016 

planiramo poleg vseh zgoraj naštetih aktivnosti pridobiti Notranja pravila za E hrambo, aplikacijo za vodenje 

občinskih projektov, pridobitev certifikata upravljavskih sposobnosti, izvesti obdobne zdravniške preglede 

zaposlenih tudi, stalno posodabljanje občinske spletne strani in še kaj. V proračunu je tako predvidenih za ta namen 

120.000,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

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

Višina postavke je določena na podlagi višine porabljenih sredstev v preteklem letu in je ocenjena glede na potrebe. 

 

R13 - Razno (počit. delo) 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke se krijejo stroški za obvezno prakso študentov in dijakov ter stroški počitniškega dela v 

poletnem obdobju. Proračunska postavka je načrtovana v višini 5.000,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Izplačila temeljijo na podlagi trenutno veljavnega akta: 180. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni 

list RS, št. 40/2012), Zneskom povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi (Uradni list 

RS, št. 71/2008) in Količnikom rasti cen prehrambnih izdelkov (Uradni list RS, št. 3/2012, 6/2012 - popravek ter 

sklepom župana glede urne postavke za delo dijakov in študentov preko študentskega servisa.  

 

R22 - Brezplačna pravna pomoč občanom 
Vrednost: 7.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obsega mesečni pavšal odvetnika, ki nudi občanom brezplačno pravno pomoč in zastopanje občine. V letu 2016 

bomo skušali prednostno zagotoviti brezplačno pravno pomoč občanom.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Višina postavke je  zmanjšana. Predvidena so sredstva, ki še zagotavljajo realizacijo storitve, ki jih občina mora 

zagotavljati in, ki jih občina nujno potrebuje za nemoteno delovanje. 
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4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

M13 - Stroški režije 
Vrednost: 200.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej podpostavki so zajete osnovne plače zaposlenih v Režijskem obratu Občine Zreče, splošni dodatki, regres za 

letni dopust, stroški prehrane med delom, prevoz, delovna uspešnost, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, 

kilometrina in dnevnice za službena potovanja, prispevki ter manjši materialni stroški opreme za nemoteno 

delovanje RO. Sredstva so planirana v skladu s sistemizacijo in z navodili Ministrstva za finance RS o planiranju 

sredstev za plače.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ta proračunska postavka se ne veže na projekte. 

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

Podlaga za izračun porabe je predvidena realizacija v letu 2016. 

 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

Vrednost: 36.000 EUR 

Opis podprograma 

Vsebuje tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje 

upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Zakon o kmetijskih zemljiščih, Stanovanjski zakon. 

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

Zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje organov občine, pridobiti lastništvo na zemljiščih, na katerih se bodo 

izvajale investicije, pridobiti prostore za delovanje javnih ustanov, društev, Izvedba navedenega se bo kazala 

predvsem v izvajanju investicij občine ter zadovoljstvu javnih ustanov, društev, .., predvsem pa občanov. 

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

Pridobiti lastništvo na zemljiščih za izgradnjo infrastrukture, širitev občinskih prostorov. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

A9 - Vlaganje v osnovna sredstva 
Vrednost: 36.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so planirana sredstva  v višini 36.000,00 EUR.  Sredstva so namenjena za zamenjavo računalniške 

opreme, programske opreme, antivirusnih programov, pohištvo, dotrajano klimo napravo, za menjavo oziroma 

obnovo strežnika ter del sredstev za zamenjavo dotrajanega osebnega vozila. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke je določena na podlagi prejetih informativnih ponudb. 

 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Vrednost: 105.650 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občina Zreče ima sprejete tri načrte zaščite in reševanja in sicer;  

" Načrta zaščite in reševanja za primer poplave, 

" Načrta zaščite in reševanja za primer potresa, 

" Načrta zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče, 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročna cilja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sta zmanjšanje števila nesreč in preprečitev 

oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog so: 

  - preprečevanje nesreč;  

  - pripravljenost na nesreče;  

  - zaščita pred nevarnostmi;  

  - reševanje in pomoč ob nesrečah;  

  - sanacija posledic nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Vrednost: 105.650 EUR 

Opis glavnega programa 

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

požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se razvija. Tako so že postavljeni temeljni cilji varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje. Ti so: 

  - zmanjšati število nesreč in njihove posledice s preventivnim pristopom, 

  - izboljšati možnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih in drugih nesreč, 

  - izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja, 

  - skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah,  

  - izboljšati specifično pripravljenost za zaščito in reševanje ob vojaških napadih, pojavih terorizma in drugih 

varnostnih tveganjih,  

  - izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine ter sodelovati pri 

ohranjanju in varovanju svetovnega ekosistema. 

 

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

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

Analiza učinkovitosti reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 22.500 EUR 
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Opis podprograma 

Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje 

in pomoč, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ 

Zakon o varstvu pred utopitvami /ZVU/ 

Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/ 

Zakon o gasilstvu /ZGas/ 

Zakon o materialni dolžnosti /ZMatD/ 

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

Trije načrti zaščite in reševanja in sicer;  

- Načrta zaščite in reševanja za primer poplave, 

- Načrta zaščite in reševanja za primer potresa, 

- Načrta zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče. 

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

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

Analiza učinkovitosti reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

P2 - Zaščita in reševanje 
Vrednost: 22.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financirajo se  vse aktivnosti na področju načrtovanja in izvajanja aktivnosti na področju zaščite in reševanja, 

vključno z potrebno opremo. V letu 2016 se bodo sofinancirala društva, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja na 

podlagi pogodb in sicer Kinološko društvo reševalnih psov Celje, Jamarsko reševalna služba, gorsko reševalna 

služba Maribor, reševalna skupina Zreče in Kinološko društvo Zreče. Del sredstev pa bo namenjen obnovi zaklonišč 

in nakupu agregata za proizvodnjo el. energije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Pogodbene obveznosti iz leta 2015 do posameznih društev in planirana sredstva za nove pogodbe. Letne evidence o 

podatkih o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč za Občino Zreče. 

 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 83.150 EUR 

Opis podprograma 

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih enot, 

dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil 

in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Področje varstva pred požarom ureja Zakon o varstvu pred požarom (UPB1, Uradni list RS, št. 3/2007). Varstvo 

pred požarom obsega organiziranje, načrtovanje, izvajanje, nadzor ter financiranje dejavnosti in ukrepov varstva 

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

- Operativni gasilski načrt Občine Zreče, 

- Plan razvoja gasilske zveze Zreče - Vitanje za obdobje 2015 - 2020, 

- sanacija zaklonišč. 

  

  

 

  

 

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

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

Izdelani načrti ZiR za občino Zreče. Kadrovska izpopolnjenost ekip ZiR. Usposobljenost ekip. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

P1A - gasilska društva 
Vrednost: 15.100 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvajanje javne gasilske službe, ki jo neposredno izvajajo prostovoljna gasilska društva 

občine (PGD Zreče, PGD Stranica in PGD Gorenje) v skladu s vsakoletnimi pogodbenimi obveznostmi. Prav tako 

pa se še sofinancira zavarovanje opreme, objektov in operativnega članstva gasilskih društev v občini. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Pogodbene obveznosti za posamezno društvo za preteklo leto in finančno poročilo o porabljenih sredstvih za 

preteklo leto. 

 

P1B - gasilska zveza 
Vrednost: 5.950 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje skupnih, občinskih aktivnosti pomembnih za izvajanje javne gasilske službe (izobraževanje, usposabljanja, 

tekmovanja, itd) dogovorjenih z vsakoletno pogodbo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Pogodbene obveznosti za preteklo leto in finančno poročilo o porabljenih sredstvih za preteklo leto. 

 

P1C - investicije na področju požarne varnosti 
Vrednost: 50.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nabavo potrebne gasilske opreme in tehnike, gasilskih vozil ter potrebnih protipožarnih 

objektov, prav tako so ta sredstva namenjena tudi njihovemu investicijskemu vzdrževanju. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Pogodbene obveznosti za posamezno društvo za preteklo leto in finančno poročilo o porabljenih sredstvih za 

preteklo leto. 

 

P1D - oprema za hidrantno omrežje 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina sofinancira nakup in postavitev hidrantov praviloma v višini 50% od vrednosti investicije oz. naložbe. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Podatki o lanski porabi in številu vlog za nove postavitve hidrantov. 

 

P1E - požarna taksa 
Vrednost: 10.100 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namenska sredstva požarne takse so namenjena za nabavo gasilske opreme in tehnike ter gasilskih vozil. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Pogodbene obveznosti za posamezno društvo za preteklo leto in finančno poročilo o porabljenih sredstvih za 

preteklo leto. 

 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Vrednost: 13.500 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj v cestnem prometu je izboljšati prometno varnost vseh udeležencev v prometu. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Vrednost: 13.500 EUR 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj v cestnem prometu je izboljšati prometno varnost vseh udeležencev v prometu ter " odpravljanje t.i. 

črnih prometnih točk. 

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

  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 13.500 EUR 

Opis podprograma 

Izvajanje nalog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o voznikih, Zakon o varnosti v cestnem prometu. 

 

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

Dolgoročni cilj delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je izboljšati prometno varnost vseh 

udeležencev v prometu, sodelovanje pri vzgoji v cestnem prometu mlajših generacij. Poudarek delovanja Sveta je 

predvsem:  

- ocenjevanje stanja varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni 

   - predlaga organom lokalne skupnosti v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za 

njihovo izvajanje 

   - koordinirajo izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa 

   - sodelujejo in skrbijo za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev v prometu 

   - izdajajo in razširjajo prometno-vzgojne publikacije in druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu na lokalni ravni. 

 

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

Kazalci uspešnosti se kažejo glede na vključenost šol in vrtcev v cestno prometne dejanosti, rešitev danih pobud s 

strani občanov glede postavitve prometne signalizacije, umirjanje prometa in druge izboljšave v cestnem prometu, 

organiziranje in vključenost v razne preventivne akcije s področja CP. 

 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

L5 - Stroški prometne varnosti in preventive 
Vrednost: 13.500 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so v prvi vrsti namenjena preventivi v cestnem prometu kar zajema organizacijo raznih preventivnih akcij, 

ki potekajo skozi vse leto za vse starosti in vrste udeležencev v promet. Posebna pozornost je vsako leto ob začetku 

šolskega lega namenjena najmlajšim udeležencem v prometu. Tako so sredstva namenjena tudi za nakup rutic, 

kresničk, obcestnih transparentov ipd.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Na podlagi sredstev iz preteklih let.  

 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Vrednost: 30.000 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest 

oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o urejanju trga dela. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Pomoč pri povečanju zaposljivosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

Vrednost: 30.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Zajema sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko 

lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-

varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za 

sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda 

presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Pomoč pri povečanju zaposljivosti, predvsem invalidov in pomoč pri izvajanju posameznih projektov in programov. 

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

Ukrep izvajanja javnih del se odvija s ciljem povečanja zaposljivosti in pomoči pri izvajanju posameznih projektov 

in programov. Občina Zreče si prizadeva k zaposlitvi dveh invalidnih oseb. Tako tudi kot ustanovitelj sofinanciramo 

zaposlitev 4 delavce za potrebe Vrtca Zreče in 1 delavca za potrebe OZ Rdeči križ Slov. Konjice v sorazmernem 

deležu delitvene bilance med tremi občinami, 1 delavca v OŠ Zreče, 1 delavka na CSD ter 1 delavka v OŠ V Parku. 

V vseh primerih gre za pomoč otrokom s posebnimi potrebami. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Vrednost: 30.000 EUR 
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Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), 

sofinanciranje pripravnikov in vajencev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o visokem šolstvu, 

- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 

- ZUJF 

 

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

Omogočiti dijakom in študentom izvedbo strokovne prakse v občinski upravi. 

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

Zagotoviti obvezno prakso vsaj enemu študentu in enemu dijaku ter opravljanje počitniške prakse v času počitnic 

vsaj 10 študentom oz. dijakom. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

R06 - Javna dela 
Vrednost: 30.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ukrep izvajanja javnih del se odvija s ciljem povečanja zaposljivosti in pomoči pri izvajanju posameznih projektov 

in programov. Občina Zreče si prizadeva k zaposlitvi ene osebe v administraciji ter 5 oseb v okviru režijskega 

obrata. Tudi kot ustanovitelj sofinanciramo zaposlitev 3 delavce za potrebe Vrtca Zreče in 1 delavca za potrebe OZ 

Rdeči križ Slov. Konjice v sorazmernem deležu delitvene bilance med tremi občinami, 1 delavca v OŠ Zreče, 1 

delavka na CSD ter 1 delavka v OŠ V Parku. V vseh primerih gre za pomoč otrokom s posebnimi potrebami. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

S strani Zavoda za zaposlovanje RS prejeta sredstva za sofinanciranje plače javnih delavcev. 

 

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

Uspešnost prijave na javni razpis ZZZRS za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji ter potreben delež 

sofinanciranja, določen s strani ZZZRS ter delež sofinanciranja s strani ZZZRS. 

 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Vrednost: 74.000 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in 

podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v občini Zreče, 

- VIS ZREČE 2012-2032 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z oživljanjem podeželja, ki poleg subvencioniranja 

perspektivnim kmetijam zajema tudi ohranjanje kulturne krajine, novih zaposlitvenih možnosti, infrastrukture, 

povečanjem ponudbe kmetijskih gospodarstev, razvojem turizma na podeželju ter posledično tudi ekonomsko 

stabilnejših kmetij. 

Cilji so: 

- Boljša samooskrba,  

- Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja,... 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Vrednost: 48.000 EUR 

Opis glavnega programa 

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

območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Boljša samooskrba: kratke prehrambene verige v vrtcu in osnovni šoli, jejmo zdravo, lokalno. 

Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja: sodelovanje pri pripravi nove Lokalne razvojne strategije, prilagoditev 

oz. priprava novega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Zreče, javni razpis za dodelitev 

nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja in izvajanje prednostnih projektov, opredeljenih 

v lokalni razvojni strategiji, ki jih na podlagi letnega programa dela predlaga Lokalna akcijska skupina;  Izvajanje 

dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali. 

 

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

- Priprava nove Lokalne razvojne strategije in prilagoditev občinskega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, 

- Izvedba javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, 

- Priprava vsaj enega projekta za prijavo na razpis LAS (Leader sredstva). 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

  

 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Vrednost: 28.000 EUR 

Opis podprograma 

Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore 

za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu - Zkme-1, (Uradni list RS, št. 45/2008),  Zakon o kmetijskih zemljiščih - ZKZ-UPB1 (Uradni 

list RS, št. 55/2003),  Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah - NPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 1/2007),  

Podzakonski predpisi (uredbe, pravilniki) in predpisi EU.  

 

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

Dolgoročni cilji so načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja ter določanje in izvajanje ukrepov kmetijske politike 

na območju občine. Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Zreče se finančna 

sredstva usmerjajo v razvoj okolju prijaznega kmetijstva, razvoj dopolnilnih dejavnosti, zagotovitev ustrezne 
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izobrazbe, usposobljenosti in stalnega strokovnega izpopolnjevanja, posodabljanje in prestrukturiranje kmetijstva, 

ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti podeželja, krepitev povezovanja, dejavnosti društev in združenj s 

področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Glavni cilj pomoči, ki ga ima občina Zreče, ter k uresničevanju 

katerega si bo prizadevala, je ohranjanje ter razvoj kmetijstva in podeželja. 

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

Na podlagi s pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Zreče določenega načina pridobivanja, 

namenov, pogojev in oblike dodeljevanja sredstev, namenjenih za finančne podpore za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeželja v občini Zreče bomo izvedli javni razpis. Doseganje zastavljenih ciljev (iz pravilnika) bo 

razvidno iz analize rezultatov razpisa. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

ID - Razno - kompleksne subvencije v kmetijstvu 
Vrednost: 28.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Preko javnega razpisa se nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 

v občini Zreče dodelijo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu. Sredstva so namenjena ukrepom v skladu s 

pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče, katere potrdi v ta namen 

imenovana komisija. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena projektom, s katerimi se bodo zainteresirani prijavili na javni razpis za dodelitev sredstev.  

 

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

Izračuni predlogov pravic temeljijo na priglašenih shemah državnih pomoči "Podpore ohranjanju in spodbujanju 

razvoja kmetijstva in podeželja v občini Zreče za programsko obdobje 2015 - 2020". 

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 20.000 EUR 

Opis podprograma 

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

razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu 

povezovanju (društva, zveze). 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

EU. 

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

Priprava nove Lokalne razvojne strategije, prilagoditev oz. priprava novega Pravilnika o dodeljevanju državnih 

pomoči v Občini Zreče, javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja in izvajanje prednostnih projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji, ki jih na podlagi letnega 

programa dela predlaga Lokalna akcijska skupina.   

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

Sodelovanje pri pripravi nove Lokalne razvojne strategije, prilagoditev oz. priprava novega Pravilnika o 

dodeljevanju državnih pomoči v Občini Zreče, javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeželja in izvajanje prednostnih projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji.  
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4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

IF - Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD) 
Vrednost: 20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, ki se izvajajo v okviru partnerstva sedmih občin. Izvajale se 

bodo potrebne aktivnosti v okviru "Razvoja, ki ga vodi skupnost - CLLD" na podlagi novega Programa razvoja 

podeželja in Lokalne razvojne strategije za novo programsko obdobje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva se navezujejo na projekte, ki se izvajajo v okviru partnerstva sedmih občin in v okviru Lokalne akcijske 

skupine "Od Pohorja do Bohorja". 

 

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

Pravice porabe temeljijo na kvotah Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Lokalne akcijske skupine 

"Od Pohorja do Bohorja". 

 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Vrednost: 5.000 EUR 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali. 

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

Izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali skladno z veljavno zakonodajo v okviru razpoložljivih 

proračunskih sredstev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 5.000 EUR 

Opis podprograma 

Zajema sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali (Ur. list RS št. 38/2013 - UPB3), Pravilnik o pogojih zavetišča za zapuščene živali (Ur. list 

RS, št. 45/2000 in 78/2004). 

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

Izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev enega boksa za zapuščene pse in izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali skladno z 

veljavno zakonodajo in znotraj razpoložljivih proračunskih sredstev. 

  

 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

I3 - Oskrba živali 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih 

živali za območje Občine. Glede na trenutno stanje predvidevamo, da bodo zadoščala enaka sredstva, kot v 

letošnjem letu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Izračuni temeljijo na izkušnjah iz preteklih let. 

 

1104 - Gozdarstvo 

Vrednost: 21.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti prevoznost gozdnih cest v vseh letnih časih. 

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

Začetek izvajanja tekočega vzdrževanja na vseh gozdnih cestah v Občini Zreče. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 21.000 EUR 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

V skladu z programi Zavoda za gozdove in Zakon o gozdovih. 

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

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

Zagotavljanje prevoznosti cest v letnem času. 

 

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

V skladu s programi Zavoda za gozdove. 
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Zagotovitev tekočega sprotnega vzdrževanja vseh gozdnih cest in  investicijsko vzdrževalnih del na poškodovanih 

cestah. 

 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

L4 - Gozdne ceste-Zavod za gozdove 
Vrednost: 16.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje gozdnih cest zajema popravilo gozdnih cest na območju občine. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Izračuni Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavoda za gozdove.  

Cilj: zagotoviti varno in boljšo prevoznost ter omogočiti lažji dostop in spravilo lesa iz gozda lastnikom.  

 

L40 - Gozdne ceste-redno vzdrževanje 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

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

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 

Vrednost: 11.050 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

toplotno energijo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Posodobitev infrastrukture javne razsvetljave. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in 

distribucije električne energije 

Vrednost: 3.250 EUR 

Opis glavnega programa 

Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev električne energije na vseh območjih Občine Zreče. Kabliranje na območju gozdov. 

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

Pridobitev dokumentacije za zagotovitev zadostne električne energije na območju Zg. Zreč. Začetek kabliranja na 

območjih gozdov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

Vrednost: 3.250 EUR 

Opis podprograma 

Oskrba z električno energijo: gradnja električnega omrežja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon. 

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

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

5002 - KS STRANICE 
Vrednost: 75.600 EUR 

M10S - Komunala-električna energija Stranice 
Vrednost: 2.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov porabe električne energije v domu krajanov in mrliški 

vežici na pokopališču. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5003 - KS GORENJE 
Vrednost: 44.918 EUR 

M10G - Komunala-električna energija Gorenje 
Vrednost: 500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz tega naslova so namenjena za pokrivanje el. energije na objektih KS. Trenutno je to le mrliška vežica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5004 - KS DOBROVLJE 
Vrednost: 16.630 EUR 

M10D - Komunala-električna energija Dobrovlje 
Vrednost: 550 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za potrebe doma krajanov in razsvetljavo športnega igrišča. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

 

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in 

distribucije nafte in zemeljskega plina 

Vrednost: 7.800 EUR 

Opis glavnega programa 

Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije nafte in zemeljskega plina vključuje sredstva za 

izdatke na področju oskrbe s plinom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12049001 - Oskrba s plinom 

Vrednost: 7.800 EUR 

Opis podprograma 

Oskrba s plinom: gradnja in vzdrževanje plinovodov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

5002 - KS STRANICE 
Vrednost: 75.600 EUR 

M2S - Komunala stroški ogrevanja - KS Stranice 
Vrednost: 4.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz tega naslova namenjamo sredstva za ogrevanje prostorov v domu krajanov in prostorih krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5003 - KS GORENJE 
Vrednost: 44.918 EUR 

M2G - Komunala (za ogrevanje)-Gorenje 
Vrednost: 1.300 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz tega naslova namenjamo sredstva za ogrevanje prostorov KS v sklopu CŠOD, ogrevanje in vzdrževanje 

večnamenske dvorane in ogrevanje sanitarij pri pokopališču.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5004 - KS DOBROVLJE 
Vrednost: 16.630 EUR 

M2D - Komunala (za ogrevanje)-Dobrovlje 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kjer še nimamo svojih prihodkov, smo del sredstev namenili za kurjavo v domu krajanov. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5006 - KS RESNIK 
Vrednost: 19.196 EUR 

M2R - Komunala-plin za ogrevanje Resnik 
Vrednost: 1.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za nabavo kurjave in tekoče ter investicijsko vzdrževanje v domu krajanov Resnik. Za leto 

2016 predvidevamo 1.500,00 EUR teh sredstev. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 852.863 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

infrastrukture. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o javnih cestah, 

- Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče, 

  

  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Cilji so: 

- Posodobitev občinskih cest in javnih poti ter ureditev mirujočega prometa, 

- Odpravljanje t.i. črnih prometnih točk, 

- Ureditev kolesarskih poti, 

- Ureditev sprehajalnih oziroma tematskih poti, 

- Skrb za boljšo varnost cestnega prometa, 

- Izboljšanje ureditve prometa v naselju Zreče. 

  

  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Vrednost: 832.863 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo 

občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in 

investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Posodobitev občinskih cest in javnih poti ter ureditev mirujočega prometa: poudarek na investicijsko vzdrževalna 

dela na LC, analiza stanja obstoječih cest (mobilni kartirni sistem).  

Odpravljanje t.i. črnih prometnih točk: postavljanje opozorilne table za hitrost, talne lučke, prehodi za pešce in 

ostale prometne signalizacije. 

Ureditev kolesarskih poti: delna ureditev ob Kovaški cesti Zreče. 

Ureditev sprehajalnih oziroma tematskih poti: projekt pohodnih in kolesarskih poti. Zmanjšanje porabe energije pri 

javni razsvetljavi: zamenjava potratnih svetilk z varčnejšimi LED svetilkami. 

Skrb za boljšo varnost cestnega prometa: sodelovanje z ZŠAM Zreče ob začetku šolskega leta, izvajanje občinskega 

programa varnosti, boljša označitev šolskih poti, izobraževalne delavnice. 

Izboljšanje ureditve prometa v naselju Zreče: izdelava strokovnih podlag za urejanje prometa v naselju Zreče, 

izdelava IDZ za prometno ureditev posameznega območja, problematika dovoza otrok do OŠ Zreče. 

Posodobitev infrastrukture javne razsvetljave: zamenjava klasičnih svetilk z varčnejšimi led svetilkami. 

 

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

Investicijsko vzdrževalna dela lokalnih cest, prevoznost vseh kategoriziranih cest, analiza stanja obstoječih cest. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 413.480 EUR 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko in letno). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 

rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče. 

 

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

Zagotavljanje kakovostni dostop za vse prebivalce do središč in naprej, prav tako za vse ostale udeležence v 

prometu dostop do vseh središč (občinskih, gospodarskih, turističnih, naravnih,.) ter zagotoviti predvsem varno 

vožnjo na teh prometnicah skozi celoletno obdobje. 

 

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

Sprejeti proračuni ter plani RV in investicijskega vzdrževanja. Zadovoljstvo uporabnikov prometne infrastrukture. 

 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

L11 - Letno vzdrževanje 
Vrednost: 160.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela na občinskih cestah v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih 

del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in sprejetih Odlokov. S sredstvi na tej postavki se 

vzdržuje 64 km občinskih cest, ki zajema naslednje sklope rednega vzdrževanja: pregled cest in objektov, 

vzdrževalna dela na vozišču, urejanje odvodnjavanja, vzdrževalna dela izven vozišča, vzdrževanje objektov ter 

popravila vozišč in objektov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

 

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

Višina sredstev je v primerjavi z zadnjimi leti zmanjšana kar pomeni zagotavljanje najnujnejših vzdrževalni del.   

Cilj: Zagotoviti prevoznost in varno odvijanje prometa vsem udeležencem  

 

L12 - Zimsko vzdrževanje 
Vrednost: 110.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki zajemajo vzdrževanje občinskih cest v času zimske sezone v skupni dolžini 64 km in 

vključujejo pripravo na zimsko sezono, nabavo materiala ter posipanje in pluženje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Višina sredstev na tej postavki je predvidena glede na dejansko porabo sredstev za zimsko vzdrževanje iz preteklih 

let.  

Cilj: Zagotoviti prevoznost in varno odvijanje prometa vsem udeležencem 

 

 

5001 - KS ZREČE 
Vrednost: 144.205 EUR 

L11Z - Letno vzdrževanje cest-Zreče 
Vrednost: 30.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

KS Zreče ima namenjena namenska sredstva z dotacijo s strani Občine Zreče, za letno vzdrževanje krajevnih cest. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predvidevanja in izračuni o stroških, ki bodo na tej postavki nastali. 

L12Z - Zimsko vzdrževanje-Zreče 
Vrednost: 16.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namenska sredstva so namenjena za zimsko vzdrževanje krajevnih cest KS Zreče, na podlagi dotacije s strani 

Občine Zreče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predvidevanja in izračuni o stroških za leto 2016. 

L13ZR - Investicije v ceste-Zreče 
Vrednost: 7.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupna višina postavke predvidena v letu 2016 je 7.000,00 EUR, katerih poraba je predvidena za morebitna 

vzdrževalna dela na vseh krajevnih cestah in manjša investicijska popravila naših cest. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predvidevanja in izračuni o stroških, ki bodo s to investicijo nastali. 

5002 - KS STRANICE 
Vrednost: 75.600 EUR 
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L11S - Vzdrževanje cest-Stranice 
Vrednost: 14.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej podpostavki so planirana sredstva za urejanje in tekoče vzdrževanje cest v krajevni skupnosti. Za morebitna 

tekoča popravila cest, javnih poti in drugih nastalih poškodb nastalih med letom. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanja za leto 2016. 

L12S - Zimsko vzdrževanje cest-Stranice 
Vrednost: 14.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to postavko so vključeni stroški nabave peska, plačila izvajalcem zimske službe za pluženje snega, posipavanje 

peska ob poledici. V ta namen sredstva ni mogoče točno planirati (hude zime, zameti), zato planiramo nekoliko več 

sredstev glede na realizacijo preteklega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predvidevanja v letu 2016. 

5003 - KS GORENJE 
Vrednost: 44.918 EUR 

L11G - Letno vzdrževanje cest-Gorenje 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za nakup strežnic, čiščenje jarkov, peska za nasip in za nujna vzdrževalna dela na krajevnih 

cestah in javnih poteh. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

L12G - Zimsko vzdrževanje cest-Gorenje 
Vrednost: 9.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to postavko so vključeni stroški nabave peska, plačila izvajalcem zimske službe za pluženje snega, posipavanje 

peska ob poledici. V ta namen sredstva ni mogoče točno planirati (hude zime, zameti), zato bomo to postavko 

morali mogoče popravljati z rebalansom. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

L13GO - Investicije v ceste-Gorenje 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz tega naslova so sredstva predvidena kot pomoč pri morebitnih večjih investicijah v ureditev naših cest.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5004 - KS DOBROVLJE 
Vrednost: 16.630 EUR 

L11D - Letno vzdrževanje ceste-Dobrovlje 
Vrednost: 2.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej podstavki  bomo del denarnih sredstev, namenili za popravilo obcestnih bankin in čiščenje jarkov, ter krpanje 

udarnih jam.  

 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predvidevanje za leto 2016. 

L12D - Zimsko vzdrževanje cest-Dobrovlje 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zimsko vzdrževanje v tej podstavki zajema pluženje in posipavanje krajevnih cest.  

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5005 - KS SKOMARJE 
Vrednost: 29.000 EUR 

L11SK - Letno vzdrževanje cest-Skomarje 
Vrednost: 9.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Največ težav se pojavlja v povezavi s cesto Črešnar - Gaučuh - Skomarje, dejanski vložki v posamezne ceste pa so v 

precejšnji meri odvisni tudi od vremenskih razmer med letom. V letu 2015 se je večji del omenjene ceste saniral, 

zaradi velikih stroškov se bo del plačila prenesel v leto 2016. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

L12SK - Zimsko vzdrževanje cest-Skomarje 
Vrednost: 9.610 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema predvidena sredstva za pluženje in posipavanje cest - tudi ta strošek je odvisen od vremenskih 

razmer. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

L13SK - Investicije v ceste-Skomarje 
Vrednost: 4.470 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz tega naslova so sredstva predvidena kot pomoč pri morebitnih večjih investicijah v ureditev naših cest. V letu 

2016 bodo prišli v poštev samo manjši popravki in ureditev bankine v središču vasi. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5006 - KS RESNIK 
Vrednost: 19.196 EUR 

L11R - Letno vzdrževanje cest-Resnik 
Vrednost: 4.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana  za letno vzdrževanje makadamskih cest, čiščenje jarkov, nabava gramoza in cestnih lokov. 

Postavka je za naslednje leto predvidena v višini 4.000,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

L12R - Zimsko vzdrževanje cest-Resnik 
Vrednost: 7.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to postavko so vključeni stroški nabave peska, plačila izvajalcem zimske službe za pluženje snega, posipavanje 

peska ob poledici. Sredstva na tej postavki so predvidena v višini 7.000,00 EUR, dejanska poraba pa bo odvisna od 

tega kakšna bo zima (huda ali mila, zameti)  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

L13RE - Investicije v ceste-Resnik 
Vrednost: 3.900 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest. V ta namen planiramo vsako leto 

nekaj sredstev, za leto 2016 je predvidenih 3.900,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 251.278 EUR 

Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja 

in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne 

ograje). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 

rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče. 

 

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

Zagotavljanje kakovostni dostop za vse prebivalce do središč in naprej, prav tako za vse ostale udeležence v 

prometu dostop do vseh središč (občinskih, gospodarskih, turističnih, naravnih,.) ter zagotoviti predvsem varno 

vožnjo na teh prometnicah skozi celoletno obdobje. 

Saniranih vsaj 3 km cest. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Saniranih minimalno 500 m lokalnih cest. 

 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

J4 - Urejanje in obnova kolesarskih poti,pešpoti 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2016 smo predvideli 1.000,00 EUR za obnovo kolesarskih poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

L135 - Sanacija LC Padeški vrh-Gorenje-Zg. Zreče 
Vrednost: 130.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in rekonstrukcijo 500 m odseka lokalne ceste 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni  navezave. 

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

Ocena iz preteklih investicij. 

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
Vrednost: 30.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so sredstva namenjena za sanacijo krajših odsekov lokalnih cest, katera so že precej dotrajana in 

potrebna obnove. Odsek se bo določil v spomladanskem delu leta, dolžina pa bo prilagojena glede na planirana 

sredstva.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Glede na predvidena sredstva v proračunu. 

L13J - Plaz Skomarje (Švab) 
Vrednost: 5.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

L14B - Cesta Božje 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PZI. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predračun za izdelavo IDZ. 

L14K - Pločnik PETROL 
Vrednost: 18.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pločnik mimo Petrola s kanalizacijami ne bo izveden. Sredstva so namenjena povezavi pločnika mimo OŠ in od 

Ložak Vladota naprej kot samostojni projekt. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

PZI in projektantski predračun. 

L14M - Modernizacija ceste Pirš-Dom krajanov 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo javne poti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Ocena na osnovi podobnih ponudb. 

L14N - Kolesarske poti 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo dokumentacije za prijavo na evropski razpis. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ponudbe izvajalcev. 

5001 - KS ZREČE 
Vrednost: 144.205 EUR 

T7A4Z - Obnova ceste od Kovinarske šole do Zimrajha 
Vrednost: 25.235 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 se bodo sredstva na tej postavki namenila za pridobitev projektne dokumentacije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Predvidevanja in primerjava ponudb podobnih investicij o morebitnih stroških investicije. 

5002 - KS STRANICE 
Vrednost: 75.600 EUR 

T4B3S - Rekonstrukcija ceste Sp. Stranice-Gorenjak 
Vrednost: 4.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena za odkup zemljišča po katerem bo potekala cesta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

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

Predvidevanje in preračuni stroškov za leto 2016. 

T4B9S - Pločnik in JR Wravor-Korošec d 
Vrednost: 1.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev in sanacija pločnika ter pripadajoče javne razsvetljave od Wravorja do Korošec Dušana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predvidevanje in preračuni stroškov za leto 2016. 

T5B1S - JP Križišče Korošec D.-Center Stranic 
Vrednost: 1.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sanacija, modernizacija in asfaltiranje javne poti od Korošec Dušana do centra Stranic. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predvidevanje in preračuni stroškov za leto 2016. 

5003 - KS GORENJE 
Vrednost: 44.918 EUR 

T4C9G - INVESTICIJE - Gorenje 
Vrednost: 15.043 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena za pomoč pri investicijah v KS-kot so trenutni plani predvsem za dodatno pomoč pri 

investicijah v lokalne ceste KS kot tudi v pomoč pri investicijskem vzdrževanju glavnih prometnih žil naše KS, 

vodovodi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predvidevanja in izračuni o stroških, ki bodo s to investicijo nastali. 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 90.765 EUR 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,  prometne signalizacije (vertikalne in horizontalne),  kategorizacija 

cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 

rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče. 

 

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

Kvalitetno vodenje udeležencev v prometu do zastavljenih ciljev. 

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

Kvalitetno vodenje udeležencev v prometu do zastavljenih ciljev. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

L14F - Obvestilna signalizacija (Stranice) 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo elaborata signalizacije v Stranicah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni nevezave. 

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

  

 

L3 - Signalizacija in označevanje 
Vrednost: 17.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovi horizontalne prometne signalizacije in dopolnitvi oz. zamenjavi dotrajane vertikalne 

prometne signalizacije. Strošek horizontalne signalizacije se iz leta v leto spreminja glede na potrebe po obnovitvi in 

novih izvedbah. Pri izvedbi vertikalne signalizacije se predvideni stroški lahko delno planirajo vnaprej, predvsem pri 

menjavi dotrajane signalizacije, delno pa se sredstva namenijo za dejanske potrebe in nove izvedbe. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Višina sredstev je delno planirana na osnovi porabljenih sredstev iz preteklih let in delno na osnovi  planiranih 

sredstev v naslednjem letu.  

Cilj: Zagotoviti prevoznost in varno odvijanje prometa vsem udeležencem. 

L81 - Banka cestnih podatkov 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so sredstva planirana za uporabo licence v modulu banke cestnih podatkov  ter gostovanje le-teh na 

letnem nivoju. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Višina sredstev je usklajena s pogodbo, ki ima Občina sklenjeno z lastnikom aplikacije. 

 

L82 - Izdelava celostne prometne strategije občine Zreče 
Vrednost: 71.765 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za izdelavo celostne prometne strategije Občine Zreče. Občina Zreče se je prijavila 

na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje operacij "Celostne prometne strategije". 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Ta znesek je predviden in smo ga povzeli iz razpisne dokumentacije Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje 

operacij "Celostne prometne strategije". 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 74.840 EUR 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Na podlagi Zakona o varnosti v cestnem prometu. 

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

Osvetljenost v gosto naseljenem področju Občine. 

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

Realizacija po letnem planu in programu del. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 
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M3 - Najem oporišč za javno razsvetljavo 
Vrednost: 1.340 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Oporišče pomeni skupni prostor - transformator in odjemno mesto za JR. Za kar je potrebno plačati najemnino.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Prestavitev merilnih mest za javno razsvetljavo izven trafo postaj.  

 

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

Zmanjšanje stroškov za plačilo najema oporišč. 

 

M38 - Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 
Vrednost: 13.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zamenjavi obstoječih luči javne razsvetljave z novimi, varčnimi in ustreznimi po uredbi o 

zmanjševanju svetlobnega onesnažena. Predvideno je sofinanciranje s sredstvi iz razpisa Ministrstva za 

Gospodarstvo. Projekt bo zaključen v letu 2017. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postopoma zamenjati vse svetilke, glede na uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja. 

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

Izhodišča za planiranje so podatki predvideni v DIIP. Cilji: zmanjšanje stroškov pri vzdrževanju javne razsvetljave 

na podlagi posodobitev in zmanjšanje porabe električne energije. Izvedba v skladu z Uredbo o zmanjševanju 

svetlobnega onesnažena. 

M4 - Tokovina za javno razsvetljavo 
Vrednost: 40.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podpostavki tokovina za javno razsvetljavo so predvidena sredstva za el. energijo, ki jo porabijo luči javne 

razsvetljave in vključitve dodatnih luči v omrežje javne  razsvetljave.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Zmanjšati porabo električne energije, na podlagi zamenjav varčnih žarnic.  

 

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

Poraba iz preteklih let. 

 

M5 - Vzdrževanje javne razsvetljave 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej podpostavki so predvidena sredstva potrebna za redno vzdrževanje javne razsvetljave.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predvidevanja in ocena stroškov iz preteklih let. 

5004 - KS DOBROVLJE 
Vrednost: 16.630 EUR 

M5D - Komunala-vzdrževanje javne razsvetljave Dobrovlje 
Vrednost: 5.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Določena sredstva namenjamo za popravilo javne razsvetljave, ter izgradnjo nove. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Vrednost: 2.500 EUR 

Opis podprograma 

Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče. 

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

Izboljšanje prometnih razmer in zagotoviti varno in kvalitetno prevoznost cest z ostalimi izboljšavami (pločniki, 

signalizacija, kolesarske poti,). 

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

Odvisno od državnega proračuna. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

L79 - Levi zavijalec in pločnik Stranice-Korošec 
Vrednost: 2.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob državni cesti Slov. Konjice - Celje v Stranicah je predvidena gradnja pločnika od krožišča do odcepa za center 

Stranic (Korošec). Prav tako je predviden tretji pas za zavijanje proti centru Stranic . Investicija mora biti v 

državnem proračunu. V proračunu pa je  predviden naš sofinancerski delež Občine Zreče.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Ocenjena vrednost za najnujnejša dela in glede na možnosti v proračunu za leto 2016. 
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1306 - Telekomunikacije in pošta 

Vrednost: 20.000 EUR 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razvoj informacijsko-komunikacijske infrastrukture: pridobitev razpisne dokumentacije za naslednjo finančno 

perspektivo 2014-2020. 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Vrednost: 20.000 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto - sofinanciranje projektov na področju 

telekomunikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

R25 - Širokopasovno omrežje v občini Zreče 
Vrednost: 20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije, ki je potrebna za prijavo na javni razpis za evropska 

sredstva, za izgradnjo širokopasovnega omrežja. Razpis je predviden v drugi polovici leta 2016. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt: Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v novi finančni 

perspektivi 2014-2020 

 

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

Cilj širokopasovnega omrežja je pokriti območja, kjer operaterji ne zagotavljajo dostopa do širokopasovnih storitev 

in na teh območjih zgraditi širokopasovne priključke naslednje generacije s hitrostjo najmanj 100 MB/s. 

 

 

14 - GOSPODARSTVO 

Vrednost: 141.500 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva, pospeševanje turizma, spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, 

spodbujanje projektov in inovacij, ... 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09) 

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS št. 37/04) 

-  Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04) 

- Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Zreče 

  

  

 

  

  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zasledovani cilji so:  

-zmanjšanje stopnje brezposelnosti,  

- povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega,   

- pospešen razvoj turizma. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Vrednost: 12.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

novih delovnih mest (razpis oziroma sofinanciranje spodbujanja odpiranja novih delovnih mest). 

Spodbujanje projektov in inovacij (javni razpis oziroma sofinanciranje spodbujanja projektov inovacij). 

 

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

Število novih delovnih mest. 

- razvoj podjetniške iniciative - kazalec: število novih podjetij in s.p.  

- spodbujanje podjetnikov za vlaganja v patente, licence, tehnične izboljšave in v standarde kakovosti, kazalec je 

število vlog 

- spodbujanje podjetnikov za udeležbe na sejmih in razstavah, kazalec je število vlog  

- spodbujanje nezaposlenih, da se vključijo v programe za zaposlovanje. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 12.000 EUR 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in spodbujanje projektov inovacij. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava razpisa za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in projektov inovacij. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

K1 - Sklad za razvoj 
Vrednost: 12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke so namenjena sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem 

interesu v Regiji (Razvojna agencija Savinjske regije). Na podlagi javnega razpisa bomo subvencionirali 

pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Zreče in projekte inovacij (patenti, prototipi, blagovna 

znamka). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Trenutno ni neposredne povezave. 

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

Izračuni temeljijo na rezultatih razpisa iz preteklega leta. 

 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Vrednost: 129.500 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Pospeševanje turizma-podpora in sooblikovanje aktivnosti regionalne destinacijske organizacije, spodbujanje 

delovanje turističnih društev, podpora projektnim aktivnostim LTO. 

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

Uspešna izvedba vsaj treh velikih prireditev v občini (sodelovanje LTO, društev...), več nočitev, kot v zadnjih 

letih zlasti z rezervacijami preko LTO, uspešno izvedene promocijske aktivnosti v sodelovanju z RDO Dežela 

Celjska. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 5.000 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje promocijske prireditve, predstavitev kulturne dediščine (premične in nepremične), 

predstavitev naravne dediščine ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 

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

Prepoznavnost občine oziroma turistične destinacije, katere del smo (npr. sodelovanje občine na sejmih). Povečano 

povpraševanje, boljša zasedenost turističnih kapacitet, več dohodka, nova delovna mesta. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Načrtno izvajanje promocijskih aktivnosti preko LTO Rogla Zreče, aktivno sodelovanje v aktivnosti RDO. 

 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

J94 - Promocija turizma 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del promocije poteka preko LTO Rogla Zreče, GIZ, zato sredstva tudi letos ostajajo na razmeroma nizki ravni. 

Predvidevamo, da bo del teh sredstev namenjenih tudi aktivnostim za nadaljevanje projekta RDO Dežela Celjska.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Izračuni temeljijo na izkušnjah iz preteklih let. 

 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 124.500 EUR 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programa turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (turistično informacijski center), 

turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), 

investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 

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

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

šola). 

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

Spodbujanje razvoja turizma na območju občine oz. turistične destinacije in večja prepoznavnost območja, kar je 

razvidno iz števila domačih in tujih gostov ter zasedenosti razpoložljivih turističnih kapacitet. Krepitev sodelovanja 

in pridobivanje izkušenj, dodatnih znanj tako na področju društvenih dejavnosti, šole in drugo. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

J1 - Projekt razvoj turizma 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S prijavo na razpis Ministrstva za gospodarstvo je bila preko Zavoda Celeia pripravljena strategija turistične 

destinacije (TD), oblikovana trženjske znamke TD, oblikovani integralni in tematski turistični proizvodi na ravni 

TD...  Z namenom pospeševanja promocije, nastopanja na tujem in domačem trgu, izvajanja novih projektov (npr. 

krožna potovanja po območju...) občine in turistično gospodarstvo območja tudi letos namenjamo sredstva za 

delovanje Regionalne destinacijske organizacije. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na projekte in aktivnosti, ki jih izvaja LTO Rogla Zreče, ki prav tako sodeluje pri izvajanju 

aktivnosti RDO-ja. 

  

  

  

 

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na številu prebivalce in na številu ustvarjenih nočitev v preteklem letu. 

 

J7 - Turistična društva 
Vrednost: 7.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Spodbujanje in sofinanciranje dejavnosti društev, ki v občini delujejo na področju turizma, Občina Zreče se izvaja 

preko javnega razpisa. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajanju projektov, ki jih izvajajo društva, ki se prijavijo na razpis za sofinanciranje 

dejavnosti turističnih društev. 

 

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

Pravice porabe ostajajo na ravni preteklega leta. 

 

J9 - Strategija turizma 
Vrednost: 14.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izoblikovana bo Vizija razvoja občin in destinacije Pohorje Rogla 2017-2021 in vzpostavljen sistem za usklajen 

strateški razvoj in trženje turizma v destinaciji, ki zajema občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Nova strategija je nadgradnja projekta razvoja turizma. 

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

J90 - LTO Rogla-Zreče 
Vrednost: 95.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče je ustanovna članica LTO Rogla Zreče, GIZ in namenja proračunska sredstva za njegovo delovanje. 

Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma je namreč načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike 

spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin. Za delovanje je letos predvidenih 

95.000,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na Projekt razvoj turizma (RDO).  
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na dejanskih potrebah (sistemizacija delovnih mest, ocenjeni materialni stroški). 

 

5002 - KS STRANICE 
Vrednost: 75.600 EUR 

J91ST - Turizem - Stranice 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki bomo namenili za vzpostavitev turistične točke na Stranicah, ki bo povezovala ribnike, 

grobišče 100 frankolovskih žrtev, črno kuhinjo na Čretvežu, celjske grofe in rimske ceste, ki poteka na relaciji 

Spodnje Stranice-Polene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

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

Predvidevanje in preračuni stroškov za leto 2016. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Vrednost: 330.380 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Varovanje okolja in naravne  dediščine se izvaja na osnovi razpisanih programov na kulturnem ministrstvu glede na 

razpoložljiva sredstva. Ker je program dediščine precej obširen, ga je težko izvajati, ker je sredstev premalo. Prav 

tako je občina uredila zbirni center v, ki bo pripomogel k varovanju okolja. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o ohranjanju narave 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

-Zmanjšanje onesnaževanja in posegov v naravne okolje ter ohranjanje naravne dediščine. 

-Izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. 

- Organiziran odvoz in ločevanje odpadkov. 

- Urejenost javnih površin. 

- Zmanjšanje porabe energije pri javni razsvetljavi. 

- Razvoj informacijsko-komunikacijske infrastrukture. 

- Sprejem občinskega prostorskega načrta. 

- Optimalna oskrba s pitno vodo. 

- Učinkovita raba energije: zaključek sanacijskih del na OŠ Zreče. 

- Trajnostni in sonaravni razvoj. 

- Urejanje lastniško pravnih razmerij. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Vrednost: 320.380 EUR 

Opis glavnega programa 

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

okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda: zagotovitev 95% 

priključenosti na posodobljen kanalizacijski sistem. 

Trajnostni in sonaravni razvoj: izvajanje projekta SUPORT- Norveški sklad. 

 

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

Analiza obstoječega stanja ter dejanska priključenost na ČN Zreče, evidenca greznic. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 112.500 EUR 

Opis podprograma 

Vsebuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih 

odpadkov in odvoz posebnih odpadkov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, Odlok o 

načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine 

Zreče. 

 

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

Izvajanje javne službe v skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja 

s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče, sodoben zbirni center, zmanjšanje mešanih komunalnih 

odpadkov za 25%. 

 

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

Poročilo koncesionarja. posodobljen zbirni center, zmanjšanje količine mešanih komunalnih odpadkov za 7%. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

M14 - Okoljska dajatev-odpadki 
Vrednost: 40.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za vzdrževalna dela na odlagališču nevarnih odpadkov in zaprte deponije, kjer je 

Občina Zreče solastnik. Manjši del pa je še namenjen za stroške povezane z zapiranjem odlagališča v Slov. 

Konjicah. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na ostale proračunske postavke. 

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

Realizacija iz preteklih let in dejansko neplačani stroški zapiranja odlagališča v Slov. Konjicah. 

 

M36 - Kamnolom Zreče Gračič 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo strokovnih podlag sanacije kamnoloma, kateri je na meji pridobivalnega 

prostora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

V okviru sanacije kamnoloma. 

M39 - CERO II Pragersko 
Vrednost: 70.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje našega deleže v izgradnjo CERO II Pragersko. Aneks, ki opredeljuje naš 

sofinancerski delež še ni bil podpisan, ker še s strani Občine Slov. Bistrica oz. JKP Slov. Bistrica nismo prejeli nove 

izračune, ki bi temeljili na dejanski količini odpadkov v danem času. Občina Zreče je že prejela novi. Aneks k 

Pogodbi o sofinanciranju izgradnje "Centra za ravnanje z odpadki Slov. Bistrica II. reda" iz katerega izhaja, da mora 

zagotoviti sofinacerski delež nekaj preko 210.000 EUR, kar bi plačala v naslednjih treh letih po 70.000EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na ostale proračunske postavke. 

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

 Aneks k Pogodbi o sofinanciranju izgradnje "Centra za ravnanje z odpadki Slov. Bistrica II. reda" 

5006 - KS RESNIK 
Vrednost: 19.196 EUR 

M1R - Komunala-odvoz smeti Resnik 
Vrednost: 500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za odvoz smeti za dom krajanov Resnik. Za leto 2016 predvidevamo 500,00 EUR teh 

stroškov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

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

Urejenost okolice doma krajanov oziroma šole na Resniku. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 196.380 EUR 
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Opis podprograma 

Tu so zajeti stroški izdelave projektne dokumentacije, gradnje in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov ter čistilnih 

naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Nemoteno odvajanje in čiščenje odpadne padavinske in komunalne odpadne vode. Priključitev 95% objektov v 

celotni agromelioraciji. 

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

Priključitev 95% vseh objektov na ČN Zreče, ki imajo to možnost. Doseganje 85% čiščenja odpadne vode na 

ČN Nune. 

  

 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

M12 - Kanalizacija 
Vrednost: 40.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je potrebno zagotoviti sredstva  za sanacijska dela in dograditve, ki so potrebne za nemoteno delovanje 

kanalizacijskega sistema. Ostali del pa je namenjen za ostala sanacijska dela na obstoječem kanalizacijskem omrežju 

in kanalizacijskih jaških.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na ostale proračunske postavke. 

 

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

Ocena stroškov temelji na realizaciji in izkušnjah iz preteklih obdobij, ostala ocena pa temelji na izhodiščih po 

predračunih in izdelanih projektih. 

Cilj: zagotoviti občanom kvalitetno odvajanje odpadnih voda. 

 

M30 - Čistilna naprava Nune 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Čistilna naprava Nune pokriva s pripadajočo kanalizacijo počitniško naselje Nune, za katerega izvaja tudi čiščenje 

odpadnih vod. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na ostale projekte.  

 

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

Izhodišče za planiranje je ocena stroškov za vzdrževanje infrastrukture. Namen in cilji projekta so vzdrževanje 

ustrezne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, ki so v 

državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi 

direktivami.  
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M44 - Zg. Zreče 1-projekt.dokumen.za fekalno kanalizacijo 
Vrednost: 40.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 bomo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije PGD; PZI in pridobivanjem služnostnih pogodb za 

območje Zg. Zreč (stara zadruga)  in jo do konca leta 2016 tudi izdelali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na ostale proračunske postavke. 

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

Ocena temelji na predhodno izdelani projektni dokumentaciji za podobna dela in ocenjeni vrednosti za obravnavano 

območje. 

M48 - Čistilna naprava Zreče 
Vrednost: 110.400 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so vsi obratovalni stroški na ČN Zreče za nemoteno delovanje ČN. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na ostale proračunske postavke. 

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

Izhodišče za planiranje je ocena stroškov za vzdrževanje čistilne naprave. Namen in cilji  so vzdrževanje ustrezne 

stopnje čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki 

morajo biti opremljena komunalnimi čistilnimi napravami. 

5004 - KS DOBROVLJE 
Vrednost: 16.630 EUR 

T4D3D - Ureditev kanalizacijskega sistema-Dobrovlje 
Vrednost: 980 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki namenjamo nekaj malega sredstev za ureditev kanalizacije v KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predvidevanje za leto 2016. 

 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Vrednost: 11.500 EUR 

Opis podprograma 

Izboljšanje stanja okolja: varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite - nasipi, ograje in drugo), odstranjevanje 

nedovoljenih odpadkov za avtomobile. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

O21 - Naravovarstveni programi 
Vrednost: 4.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena izvajanju programov, ukrepov in promoviranju naravovarstvenih vsebin. 

Iz omenjene postave se financira Mladinski interdisciplinarni tabor na Rogli, aktivnosti in dejavnosti Sklada za 

ohranjanje narave Pohorja, prireditev košnja pohorskih planj na star način, izdelava različnih analiz, delavnice, 

promocija, informiranje  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Predračuni izvajalcev del. 

 

O25 - Trajnostno upravljanje Pohorja-SUPORT 
Vrednost: 4.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavod za gozdove Slovenije je skupaj s projektnimi partnerji Zavodom RS za varstvo narave, RRA Koroška - 

regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o., Občino Ribnica na Pohorju in Občino Zreče oblikoval projekt 

imenovan SUPORT - Trajnostno upravljanje Pohorja 

Cilj projekta SUPORT je poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati zagotavljal izboljšanje stanja 

naravovarstveno visoko vrednih območij in obstoj prostočasnih aktivnosti v naravi. Z varstvenimi ukrepi na terenu 

bomo zagotovili ustrezno upravljanje s 4 habitatni tipi ter ustrezno življenjsko okolje za 5 živalskih vrst. Pridobili 

bomo podatke o 5 vrstah, katerih stanje ohranjenosti je neznano in dosegli sprejetje izvajanja programa upravljanja z 

Natura 2000 območij pri 80 deležnikih. Usmeritve bodo s sodelovanjem deležnikov (lokalne skupnosti, organizacije, 

društva, posamezniki in drugi) in držav donatoric umeščene v sektorske načrte ter oblikovana bosta dva modela 

trajnostnega upravljanja. 

Celotna prijavljena vrednost projekta znaša 606.707,71 EUR; od tega za projektnega partnerja Občino 

Zreče: 13.138,00 EUR, pri čemer je vrednost upravičenih nepovratnih sredstev projekta 95%. 

Projekt se je pričel izvajati februarja 2015, in je bila v tem letu opravljena tudi glavnina aktivnosti. Projekt traja do 

aprila 2014, zato se v letu 2016 na tej postavki predvidi še 4.000 EUR za izvedbo posameznih dejavnosti v projektu. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in 

Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 

Sklop B - Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 

 

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

Prijava na javni razpis. 
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O26 - Polnilnica za električna vozila 
Vrednost: 3.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Umestitev in ureditev ene polnilnice za električna vozila v Zrečah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Ponudba Zavod Zadihaj. 

 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

Vrednost: 10.000 EUR 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev kvalitetne pitne vode za vse prebivalce občine. Zmanjšanje izgub. Upravljanje vodovodnih sistemov v 

skladu z zakonodajo. 

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

Zmanjšanje izgube, kontrola odvzema vode iz hidrantnega omrežja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Vrednost: 10.000 EUR 

Opis podprograma 

Zajema varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Operativni programi s področja varstva voda. 

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

Poplavna varnost občanov ob vodotokih. 

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

Povečanje poplavne varnosti občanov ob vodotokih. Sanacija brežin Dravinje in Tesnice. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

M19 - Ureditev struge Dravinje in Tesnice 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na reki Dravinji in potoku Tesnica je niveleta struge znižana in s tem poškodovane brežine in kamnite zložbe na 

brežinah in poškodovane premostitvene konstrukcije. Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov ARSO. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocenjena vrednost glede na zmožnosti celotnega proračuna.  Cilj: zagotovit občanom poplavno varnost. 

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 1.361.460 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Prostorski akti Občine Zreče,  

 - VIS ZREČE 2012-2032 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Sprejem OPN in njegovih sprememb, OPPN. 

Komunalna oprema stavbnih zemljišč namenjenih za gradnjo 

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj ter bivalnih enot 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Vrednost: 104.660 EUR 

Opis glavnega programa 

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

gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Urejanje lastniško pravnih razmerij: ureditev statusa zemljišč grajeno javno dobro. 

Zagotovitev komunalno urejenih parcel za stanovanjsko gradnjo in poslovno storitveno dejavnost v Občini Zreče. 

 

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

Sprejem občinskega prostorskega načrta: sprejem na seji OS, začetek dopolnitve OPN za nove pobude. 

  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Vrednost: 22.000 EUR 

Opis podprograma 

Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 

Uradni list RS, št. 8/80), 15. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb 

(Uradni list SRS, št. 11/80, Uradni list RS, št. 58/92-odločba US) Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) Uradni list 

RS, št. 110/2002 z dne 18. 12. 2002.  

 

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

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

 

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

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

po planiranih letnih planih in razpoložljivih sredstvih. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

L6 - Geodetske storitve 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z razpoložljivimi sredstvi se vršijo predvsem najnujnejše odmere cest. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

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

Predhodna leta. Cilj: zemljiškoknjižno urediti vse občinske ceste.  

 

M7 - Geodetske storitve 
Vrednost: 12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namenjena sredstva za potrebe vzpostavitve podzemnega katastra ter objektov namenjenih odvajanju in čiščenju 

odpadnih voda ter pitne vode. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na ostale projekte. 

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

Ocenjene vrednosti za potrebne aktivnosti iz izkušenj v preteklem obdobju in vrednosti po ponudbi za izvedbo 

geodetskih storitev. Cilj izvajanja vzpostavljanja podzemnega katastra je urediti evidence podzemne komunalne 

infrastrukture, kar izboljšuje izvajanje nalog na področju komunalnih storitev in sanacijah sistemov. 

 

 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

Vrednost: 9.560 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje nadzor nad prostorom, onesnaževanje okolja in narave (nedovoljeni posegi v prostor). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih. 

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

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

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

Sanacija divjih odlagališč, ozaveščanje prebivalstva. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

K3 - Peskolom Stranice (ureditev lastništva) 
Vrednost: 300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pravno zastopanje v inšpekcijskih postopkih sanacije kamnoloma Stranice in ostalih 

postopkih delovanja kamnoloma Stranice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Ocena stroškov temelji na realizaciji preteklih let. 

R28 - Obnova nevzdrževanih objektov 
Vrednost: 7.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za začetek vzdrževanja zanemarjenih oz. propadlih objektov v centru Zreč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

J92 - Čistilna akcija 
Vrednost: 2.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Čistilna akcija v spomladanskem času zajema morebitne sanacije divjih odlagališč, čiščenje reke Dravinje v 

sodelovanju  s posameznimi društvi, čiščenje okolice šol v sodelovanju z učenci in vodstvom ustanove. Za to 

postavko  je predvidenih 2.200 EUR za izvedbo omenjenih del. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

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

Skrb za čisto okolje, povodja in zmanjšanje divjih odlagališč. 

 

5006 - KS RESNIK 
Vrednost: 19.196 EUR 
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J91R - Urejanje okolja-Resnik 
Vrednost: 60 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za urejanje zunanjih zelenih površin doma krajanov - košnja trave, zasaditev vsaj 

nekaj trajnic - grmovnic. Sredstva na postavki J91 ostajajo v enaki višini kot preteklo leto in sicer 60,00 eur. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 73.100 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje prostorsko načrtovanje: prostorske dokumente občine, urbanistične natečaje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju  

- Zakon o urejanju prostora  

- Zakon o graditvi objektov  

- Stanovanjski zakon  

- Zakon o nepremičninskem posredovanju  

- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti  

- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti 

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

Omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi 

koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

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

Začetek postopka SID OPN, izdelava OPPN po letnem planu, izvajanje naravovarstvenih projektov in drugih 

aktivnosti, spremljanje sprejetih PA in PIA; 

 

" spremljanje površin varovanja nepozidanega prostora; 

 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

O11 - Strokovne podlage za spremembe OPN 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 se predvideva začetek dopolnjevanja in spreminjanja OPN, ker imamo že danes cca 170  pobud naših 

občanov. Za potrebe nadaljevanja oz. dopolnjevanja OPN je potrebno izdelati strokovne podlage v skladu z 

prostorsko zakonodajo zato se predvidijo sredstva v višini 10.000 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Nujno potrebno za izvedbo SID OPN postavka prostorska dokumentacija. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ponudbene vrednosti in potrebni spremljajoči postopki za izvedbo SID OPN. 

 

O15 - OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče 
Vrednost: 6.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 je bilo potrebno še 

enkrat izdelati osnutek OPPN. V postopku pridobitve smernic pristojnih nosilcev urejanja okolja so bile v letu 2015  

izdelane strokovne podlage za ureditev EE omrežja - smernice Elektra MB. Zaradi zahteve MOP, Sektorja za 

celovito presojo vplivov na okolje za potrebo po izdelavi okoljskega poročila za OPPN se je zadeva ustavila do 

sprejetja OPN. OPN je bil sprejet v letu 2015, zato bomo s postopkom OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče v letu 

2016 nadaljevali.  

Predvideva se sprejetje OPPN na seji OS do konca leta 2016.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Pogodbene obveznosti in potrebni spremljajoči postopki za sprejetje OPPN. 

 

O17 - OPPN ob Ilirski poti 
Vrednost: 7.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na obravnavnem območju je predvidena gradnja stanovanjskih hiš, kot širitev ureditvenega območja razpršene 

gradnje izven ureditvenega območja naselij. Na obravnavanem območju se načrtuje gradnjo individualnih 

stanovanjskih hiš. 

Za obravnavano območje še ni sprejet prostorski izvedbeni akt, zato je treba izdelati nov prostorski izvedbeni akt. 

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti - Vinter 

je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 29/13 z dne 19.7.2013. 12.8.2013 je bil nosilcem urejanja 

prostora (NUP) poslan osnutek OPPN za izdajo smernic.  

 Dne 29.8.2013 smo pridobili smernice Agencije RS za okolje (v nadaljevanju: ARSO), v katerih navaja, da preko 

območja urejanja poteka kanaliziran vodotok Gregorčev graben. Za kanaliziranje vodotoka in nasutja terena ni bilo 

pridobljeno vodno soglasje oziroma vodnogospodarsko mnenje/stališče pristojnega ministrstva. 

Po usklajevanjih z ARSO je bilo dogovorjeno, da se izdela hidravlična presoja cevi. Pridobljena je bila ponudba 

BIRO GBH d.o.o. Milijenko Hočurščak za izdelavo projektne dokumentacije - Načrta gradbenih konstrukcij v fazi 

PGD, PZI za ureditev Gregorčičevega grabna v dolžini 300 metrov. Ponudbeni predračun znaša 4.636,00 EUR z 

DDV. Po oceni HHŠ bo na območju urejanja OPPN prestaviti vsaj meteorni kanal (v celoti od prepusta pod lokalno 

cesto), kar po ponudbi v 2 variantah - znaša 35.536,76 EUR oziroma 49.504,31 EUR. Omenjen poseg bistveno 

podraži vrednost investicije zato se postopek v letu 2015 ni nadaljeval, ter ga bomo poskušali nadaljevati v letu 

2016, za kar so na postavki O17 zagotovljena sredstva 7.000 EUR - potrebno poiskati rešitev glede zahteve ARSO 

glede ureditve kanaliziranega vodotoka Gregorčev graben. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predračun izvajalca del. 

O27 - Spremembe in dopolnitev OPN 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je bil sprejet OPN Občine Zreče. Ker pa beležimo že cca 170 pobud občanov za spremembo namenske 

rabe zemljišča bo Občina Zreče takoj pristopila k izdelavi SID OPN. 

V prvem letu bo predvsem potrebno "prečistiti" seznam pobud, ki so evidentirane že od leta 2007 dalje, ter začeti 

postopek izbire ponudb oz. izdelovalca SID OPN. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Ponudbene vrednosti in potrebni spremljajoči postopki za izvedbo SID OPN. 

 

O28 - UNI/093 OPPN stanovanjsko naselje SN-2 Zreče 
Vrednost: 6.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na obravnavnem območju je predvidena gradnja stanovanjskih hiš, kot širitev že obstoječega naselja SN1. 

Predvidena ocenjena vrednost izdelave OPPN je 6.000 EUR za kar so zagotovljena sredstva v proračunu v letu 

2016. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Pogodbene obveznosti in potrebni spremljajoči postopki za sprejetje OPPN. 

 

O29 - Urbanistična zasnova centra Zreč (varinatne rešitve) 
Vrednost: 3.600 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je bila podpisana pogodba o sodelovanju s FGPA in sicer za izdelavo variantne urbanistične 

zasnove ureditve centra Zreč.  

Prvi del pogodbene obveznosti je bil poravnan v letu 2015, drugi del (v višini 2.900,00 EUR+DDV) pa zapade v 

plačilo v letu 2016. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Pogodbene obveznosti po pogodbi št. 60304-0002/2015 z dne 24.9.2015 
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O30 - UNI/035-Verčnik Orož-spodaj pod OPPN Zg. Zreče 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po sprejetju OPN je območje predvideno za obrtno poslovno cono - potrebno je izdelati OPPN. Predvidena ocenjena 

vrednost izdelave OPPN je 15.000 EUR za kar so zagotovljena sredstva v proračunu v letu 2016. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Pogodbene obveznosti in potrebni spremljajoči postopki za sprejetje OPPN. 

 

O31 - OP8/008 kamnolom Gračič 
Vrednost: 7.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po sprejetju OPN je območje predvideno za sanacijo kamnoloma Gračič- potrebno je izdelati OPPN. Predvidena 

ocenjena vrednost izdelave OPPN je 7.000 EUR za kar so zagotovljena sredstva v proračunu v letu 2016. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Pogodbene obveznosti in potrebni spremljajoči postopki za sprejetje OPPN. 

 

O7 - Mreža počivališč za avtodome 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Konec leta 2014 je Občina Zreče pristopila k podpisu pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta mreža postajališč 

za avtodome po Sloveniji.  

Cilj projekta je izgradnja oziroma vzpostavitev mreže postajališč za avtodome (MPZA) po Sloveniji, katere namen 

je spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje 

na evropski turistični borzi. Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je bistvenega pomena za razvoj tovrstnega 

turizma v Sloveniji (in posledično povečanje široke potrošnje in števila delovnih mest). 

Za nadaljevanje projekta so zagotovljena sredstva na postavki v višini 3.000 EUR. 

 

 

  

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

projekta Mreža postajališč za avtodome (MPZA), nosilec projekta: OBČINA MIRNA 

 

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

Ocenjeni stroški glede na pogodbo z nosilcem projekta. 
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O8 - Programi opremljanja 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo posameznih programov opremljanja s komunalno infrastrukturo za posamezno 

območje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

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

Pogodbene obveznosti in potrebni spremljajoči postopki za sprejetje omenjenega dokumenta. 

 

 

1603 - Komunalna dejavnost 

Vrednost: 426.800 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za 

praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Organiziran odvoz in ločevanje odpadkov: odvoz papirja in bioloških odpadkov pri gospodinjstvih, ločeno zbiranje 

na celotnem območju občine Zreče, zagotoviti 100% vključenost v odvoz odpadkov, posodobitev ZC Zreče, 

Urejenost javnih površin: skrb za stalno urejenost javnih površin in urejeno zasaditev javnih površin, prevzem 

določenih del od zunanjih izvajalcev na RO in s tem zmanjšanje stroškov, Sanacija Zreškega jezera, optimalna 

oskrba s pitno vodo: zagotovitev večjih količin za rezervo, zmanjšanje izgub, 100% spremljanje porabe vode, ločitev 

sredstev za investicijsko vzdrževanje in tekoče vzdrževanje, pečatenje hidrantnega omrežje in kontroliran odvzem 

vode iz hidrantnega omrežje. 

 

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

Zmanjšanje MKO za 10%. 

Sanacija vodovodnega sistema v dolžini min.400m. 

Zmanjševanje obratovalnih stroškov na ČN Zreče. 

Prevzem odplak iz greznic in MKČN. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 265.000 EUR 

Opis podprograma 

Zajeta je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). Program oskrbe s pitno vodo se 

izvaja  na področju Občine Zreče, kjer je Režijski obrat občine Zreče upravljavec  javnega vodovodnega omrežja. 

Na področju občine Zreče za kvaliteto vodooskrbe program predvideva tudi iskanje novih vodnih virov in 

pridobivanje pitne vode tudi od drugod. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

1. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zreče - 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2013) 
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2. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2013). 

3. Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Uradni list RS, št. 

104/2001) 

 

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

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

Zmanjšanje izgub za 10%. 

 

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

Letni izvedbeni cilji pa so upravljanje s sistemom vodooskrbe na način, vzdrževati in posodabljati obstoječi sistem 

na nivoju, da bo zagotovljena nemotena in varna vodooskrba.  

Zmanjšanje izgub za 2%. Pečatenje hidrantov in zagotoviti kontroliran odvzem vode na hidrantnem omrežju. 

 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

M11 - Vodooskrba 
Vrednost: 260.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpostavka Vodooskrba je v proračunu za leto 2016 predvidena v višini 260.000,00 EUR. Planirana sredstva 

predstavljajo delež  sredstev od pobrane vodarine. Zajeti so stroški rednega mesečnega vzorčenja vode iz javnih 

vodovodov v občini Zreče, stroški razširjene analize enega vzorca letno, na enem od vodnih virov. Vzorčenje 

razširjene analize pomeni analizo vode po vseh prisotnih elementih v vzorcu vode. Elementov v vzorcu za razširjeno 

analizo je okrog tristo. Število vzorcev razširjene analize predpisuje upravljavcem vodovodnih sistemov zakonodaja. 

Število predpisanih razširjenih analiz je tudi odvisno od kvalitete vode v vodooskrbnem sistemu. Redno vzorčenje je 

dolžan zagotavljati po zakonu izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, izvaja pa ga Nacionalni laboratorij po 

pogodbi. Zajeti so tudi stroški pridobivanja vodnih dovoljenj za vodne vire. Planirana so tudi sredstva za nabavo 

materiala za izvajanje internega vzorčenja vodnih virov pitne vode občanom, ki niso vključeni v javni vodooskrbni 

sistem. V podpostavki vodooskrba so zajeti tudi stroški režije, ki nastanejo na podlagi pogodbenega razmerja zaradi 

vzdrževanja programa za obračun vodarine, katerega avtor in skrbnik je podjetje BASS iz Celja. Stroški tiska 

računov in poštne storitve. Stroški vzdrževanja vodovoda in stroški, ki nastanejo pri mesečnih in letnih popisih 

števcev in vzdrževanju okolice objektov ter kontrole vodovodnega sistema v smislu preventive ter stroški porabljene 

električne energije, ki so prav tako zajeti v tej podpostavki ter stroški investicijskega vzdrževanja, kar pomeni 

zamenjava dotrajanih elementov na magistralnem vodu v smislu sodobnih materialov in izboljšanja funkcioniranja 

elementov s sistemu kot celota. Pri podpostavki vodooskrba so zajeta tudi sredstva potrebna za investicije. V letu 

2016 bomo zamenjali nekaj vodnih črpalk na vodovodnem sistemu Zreče in Stranice, obnovili večje število elektro 

omaric, zamnejali okrog 1200 m vodovodnih cevi večjega premera, obnovili večje število vodomernih mest in 

pridobili manjkajoča vodna dovoljenja. Zajeta so še sredstva potrebna pri izvajanju obračuna vodarine in 

pripadajočih dajatev. Stroški delovnih sredstev (računalnik, tiskalnik, tiskovine..) in stroški za vzdrževanje 

programske opreme potrebne za obdelavo podatkov po standardih predpisanih za omenjeno izvajanje del. V letu 

2016 bomo izvajali potrebne aktivnosti in dela, katera so nujno potrebna za izvajanje nujnih del na prevzetem 

vodovodu Stranice za nemoteno in kvalitetno vodooskrbo. V postavki, pa so zajeta tudi sredstva za sanacijo 

eventualnih defektov na vodovodnem omrežju. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na ostale projekte. 

 

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

Ocenjene vrednosti za potrebne aktivnosti iz izkušenj v preteklem obdobju in izdelavi letnega plana dela. 
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M32 - Magistralni vodovod 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Povezovalni magistralni vod poteka od meje z Občino Oplotnica do meje z Občino Slovenske Konjice preko 

njihovega ozemlja zopet v Občino Zreče in naprej do meje z občino Vitanje. Na Stranicah se odcepi in gre preko 

Križevca, Zreč do Črešnove. V letu 2016-2020 se pričakuje odobritev kohezijskih sredstev in izvedba razpisa velike 

vrednosti za izbor izvajalca. Ocenjena vrednost projekta po DIIP je 58.642.370 EUR.  Na Občino Zreče odpade 

226.507,40EUR.  Za leto 2016 so predvidena sredstva namenjena za pridobitev služnostnih pogodb in gradbenega 

dovoljenja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na ostale projekte. 

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

Ocenjena vrednost glede na zmožnosti proračuna za leto 2016.  

Cilj: zagotovit občanom zanesljivo in kvalitetno vodooskrbo. 

 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 48.550 EUR 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na 

primer: govor). 

Zakonske in druge pravne podlage 

  

 

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

Zagotavljanje urejenosti pokopališč in dostojno izvajanje pogrebnih storitev. 

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

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

vzdrževanja in urejanja ne presegajo prihodkov iz tega naslova. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

M17 - Pokopališče 
Vrednost: 18.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za to postavko se predvideva 18.000,00 EUR. Dela, katera se izvajajo v zimskem času čiščenje snega po potrebi 

okoli mrliške veže in tlakovanih poti, ter ostala dela po dogovoru in naročilu. V letnem času je košnja zelenih 

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

grobnih etaž s cipresami, ter ostala vzdrževalna dela po potrebi. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Urejenost mrliške veže in pokopališča. 

 

5001 - KS ZREČE 
Vrednost: 144.205 EUR 

M1Z - Komunala-Pokopališče Zreče 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V KS Zreče skrbimo za nujna vzdrževalna dela v mrliški veži. Zato imamo posebej planirana sredstva za to 

skrbništvo nad mrliško vežico.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

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

Urejenost okolice pokopališča in mrliške veže ter realizacija preteklih let. 

T7A3Z - Ureditev pokopališča - Zreče 
Vrednost: 2.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V preteklem letu smo celovito preuredili in obnovili celotno pokopališče. Za leto 2016 pa smo na tej postavki 

predvideli le nekaj sredstev za morebitne manjše investicije in popravila. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

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

Urejenost okolice pokopališča in mrliške veže ter realizacija preteklih let. 

5002 - KS STRANICE 
Vrednost: 75.600 EUR 

T5B2S - Obnova strehe in posodobitev mrliške vežice 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sanacijo strehe, ureditev prostora za svojce pri umrlem, da bodo v zaprtem prostoru. 

Investicija je razdeljena na štiri leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Predvidevanje in preračuni stroškov za leto 2016. 

5003 - KS GORENJE 
Vrednost: 44.918 EUR 

M1G - Komunala-Pokopališče Gorenje 
Vrednost: 2.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz tega naslova so namenjena za odvoz smeti iz pokopališča.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

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

Urejenost okolice pokopališča in mrliške veže. 

5005 - KS SKOMARJE 
Vrednost: 29.000 EUR 

M1SK - Komunala-Pokopališče Skomarje 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki je zajet strošek odvoza smeti in odpadnih sveč iz pokopališča. Načrtujemo tudi namestitev 

videonadzorne kamere. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

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

Urejenost okolice pokopališča in mrliške veže. 

 

5006 - KS RESNIK 
Vrednost: 19.196 EUR 

R14R - Vzdrževanje grobov borcev NOB-Resnik 
Vrednost: 50 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena v višini 50,00 EUR in sicer za tekoče vzdrževanje grobov NOB ter nakup sveč in cvetj ob 

dnevu mrtvih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

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

Urejenost okolice grobov in samih grobov skozi celotno leto. 

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 16.000 EUR 

Opis podprograma 

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

vzdrževanje objektov za rekreacijo. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

J10 - Zreško jezero 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z namenom izboljšati splošno kakovost vode in z namenom turistične uporabe jezera pripravljamo sanacijske 

ukrepe, ki bodo privedli do kakovostnega stanja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Izračun temelji na oceni stroška projektne dokumentacije. 

J93 - Turistična infrastruktura 
Vrednost: 6.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke so namenjena manjšim naložbam v turistično infrastrukturo in ostajajo planirane v enaki višini 

kot preteklo leto. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne navezave. 

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

Izračuni temeljijo na izkušnjah iz preteklih let. 

 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Vrednost: 97.250 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje druge komunalne dejavnosti, kot so javne sanitarije, plakatiranje in javne tržnice, urejanje 

okolja, košnja zelenic, urejanje zbirnega centra, novoletna okrasitev itd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Izvajanje javne službe v skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne lokalne javne službe. 

 

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

Analiza zastavljenih in opravljenih del. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 
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J91 - Urejanje okolja 
Vrednost: 11.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za to postavko je predvidenih 11.000 EUR, za urejanje zunanjih javnih zelenih površin centra Zreč ( obrezovanje 

drevja in okrasnega grmičevja,  zasaditev sezonskih cvetic, okopavanje in po potrebi zalivanje, dodatna namestitev 

košev za smeti, popravila klopi in oplesk, urejanje pešpoti in popravila stopnic in ostala dela po naročilu).   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

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

Skrb za čisto okolje, povodja in zmanjšanje divjih odlagališč.  

 

J95 - Košnja zelenic 
Vrednost: 20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema košnjo in pospravljanje zelenih javnih površin v centru Zreč, na lokaciji ob Cesti na Roglo, 

Kovaški cesti, otroška igrišča, tržnica, ter ostale zelene površine v javnem dobrem v skupni izmeri 18.950 m2. 

Postavka je namenjena tudi za košnjo na Rogli dvakrat letno, na površini v lasti Občine Zreče. Za to postavko 

imamo namenjenih 20.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

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

Urejanje-košnja v vegetativnem obdobju leta. 

J96 - Zbirni center 
Vrednost: 20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta postavka zajema stroške za najem zbirnega centra, za zbiranje kosovnih odpadkov, ter ostalo urejanje po potrebi. 

Upravljanje vodi podjetje Saubermacher. Za postavko je namenjenih 20.000,00 EUR, za izdelavo projekta 

posodobitve zbirnega centra in začetek urejanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

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

Zbiranje kosovnih odpadkov in preprečevanje divjih odlagališč. 

J98 - Novoletna okrasitev 
Vrednost: 8.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Okrasitev s svetlečimi okraski v okviru novo-letnih praznikov mestnega jedra, ter posameznih lokacij krajevnih 

skupnostih Občine Zreče, v višini 8.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

V okviru prazničnih prireditev za občane in obiskovalce. 
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5001 - KS ZREČE 
Vrednost: 144.205 EUR 

M33Z - Komunala-vzdrževanje stavb Zreče 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost ima v lasti nekaj stavb, za katere je potrebno redno vsakomesečno vzdrževanje in urejanje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

M6Z - Komunala urejanje okolja-Zreče 
Vrednost: 10.300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za lepši kraj smo v KS na tej podpostavki planirali sredstva, ki so namenjena za urejanje kraja, EKO otokov, 

morebitna pleskarska dela, urejanje prostorov za odpadke, ter drugih projektov vezanih na ureditev okolja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

M7Z - Komunala-kamnolom Zreče 
Vrednost: 500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej podpostavki so namenjena za plačilo koncesije ter rednega nadzora kamnoloma. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5002 - KS STRANICE 
Vrednost: 75.600 EUR 

M1S - Komunala-pokopališče in mrliška veža Stranice 
Vrednost: 7.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V KS Stranice skrbimo za nujna vzdrževalna dela v mrliški veži (odvoz smeti, urejanje pokopališča,...). Zato imamo 

posebej planirana sredstva za skrbništvo nad mrliško vežico. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Urejenost okolice pokopališča in mrliške veže ter realizacija preteklih let. 

M6S - Komunala-urejanje okolja Stranice 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

KS skrbi za lepo in urejeno okolje v skupnosti, zato na tej postavki planiramo nekaj sredstev tudi v ta namen. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5003 - KS GORENJE 
Vrednost: 44.918 EUR 

M6G - Komunala-urejanje okolja Gorenje 
Vrednost: 1.600 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz tega naslova so namenjena za urejanje okolja, pokopališča in mrliške vežice.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

T4C - KS Gorenje 
Vrednost: 250 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče stroške v objektu CŠOD Gorenje - delež stroškov, ki jih je dolžna plačevati 

Krajevna skupnost Gorenje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija v letu 2015. 

5004 - KS DOBROVLJE 
Vrednost: 16.630 EUR 

M30D - Komunala-material za vzdrževalna dela-Dobrovlje 
Vrednost: 300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo vzdrževanje kanalizacij, čiščenje in košnja vaških potokov. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predvidevanje za leto 2016. 

M33D - Komunala-vzdrževanje stavb Dobrovlje 
Vrednost: 500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nekaj sredstev smo namenili za vzdrževanje športnega parka in doma krajanov.  

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

M7D - Komunala-Dobrovlje 
Vrednost: 200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo  za popravilo cest, dvorišč in bankin po raznih neurjih. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5005 - KS SKOMARJE 
Vrednost: 29.000 EUR 

M33SK - Komunala - vzdrževanje stavb Skomarje 
Vrednost: 400 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi dotrajanih hišic na avtobusnih postajališčih smo nekaj sredstev namenili za popravilo le-teh. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5006 - KS RESNIK 
Vrednost: 19.196 EUR 

M33R - Komunala-vzdrževanje stavb Resnik 
Vrednost: 1.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 1.000,00 EUR, namenjena pa so za razna nujna-manjša vzdrževalna 

dela v domu krajanov, kjer ima tudi KS svojo pisarno. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 170.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske 

gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj ter bivalnih enot: Poleg rednih nujnih vzdrževalnih del izvesti 

zamenjavo preostalega dela starejših strešnih in nekaj stenskih oken in pristopiti k izvedbi nove fasade objekta, ki je 

izključno v naši lasti. Zaradi strožje zakonodaje preveriti plinske peči v naših stanovanjih (če še ustrezajo zakonskim 

zahtevam), verjetno bo potrebnih več zamenjav. 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 50.000 EUR 

Opis podprograma 

Vsebovana je gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, 

gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, 

gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost 

občinskega ali 

medobčinskega javnega stanovanjskega sklada. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/2003, 18/2004, 47/2006 in 57/2008) in podzakonski akti (Pravilnik o 

dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 

stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin). 

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

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj ter bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih 

vprašanj socialno ogroženih oseb, ter spodbujanje različnih oblik zagotavljanja lastnih najemnih stanovanj. 

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

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj ter bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih 

vprašanj socialno ogroženih oseb, ter spodbujanje različnih oblik zagotavljanja lastnih najemnih stanovanj. Največ 

neprofitnih stanovanj (6) bomo pridobili s preureditvijo podstrešja objekta Cesta na Roglo 17. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 
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N9 - Pridobivanje neprofitnih stanovanj 
Vrednost: 50.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 imamo namen pridobiti eno neprofitno stanovanje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

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

Ocenjena vrednost. 

 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 120.000 EUR 

Opis podprograma 

Prenos kupnin na SSRS, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe 

(obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon in podzakonski akti. 

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

Osnovni cilj je vzdrževati obstoječi fond stanovanj in postopno zagotoviti nove kapacitete, bodi si z gradnjo ali z s 

preureditvijo nekdanjih samskih sob na nekaterih podstrešnih delih večstanovanjskih objektov, saj povpraševanje po 

stanovanjih še vedno narašča. 

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

Letni cilj je poleg rednih nujnih vzdrževalnih del izvesti zamenjavo nekaj starejših oken in po možnosti obnoviti 

ostrešje večstanovanjskega objekta, ki je izključno v naši lasti. Na podstrešnem delu objekta Cesta na Roglo 17 pa 

želimo končno le izvesti sanacijo, s katero bi iz bivših samskih sob pridobili 6 stanovanj. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

N0 - Upravljanje stanovanj 
Vrednost: 20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za upravljanje stanovanj ostajajo na enaki ravni kot v preteklem letu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se delno navezuje tudi na postavko vzdrževanje stanovanj. 

 

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

Izračuni temeljijo na pogodbi o upravljanju in pogodbi o izvajanju storitve upravljanja z upravniki. 

 

N1 - Invest. vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 100.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ostaja pri enaki višini sredstev, kot v preteklem letu, poleg nujnih vzdrževalnih del so predvidene 

zamenjave oken, sanacije kopalnic, izvedba nove fasade objekta, ki je v celoti v naši lasti. Zaradi strožje zakonodaje 

bo potrebno preveriti plinske peči v naših stanovanjih (če še ustrezajo zakonskim zahtevam), verjetno bo potrebnih 

več zamenjav. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne navezave na projekte. 

 

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

Izračuni temeljijo na izkušnjah iz preteklih let. 

 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

Vrednost: 660.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter stavb v lasti občine ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Gospodarjenje s posameznimi področji je določeno z dolgoročnimi in letnimi programi in finančnimi načrti, temelji 

pa na lokacijskih (zazidalnih) načrtih, prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven LN oz. kmetijskih območjih, 

kjer je izkazan gospodarski ali javni interes za razpolaganje z nepremičninami.  

 

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

So načrtovani v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za leto 2016. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 660.000 EUR 

Opis podprograma 

Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim 

projektom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

- Pismo o nameri za medsebojno menjavo zemljišč. 

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

Število pridobljenih stavbnih zemljišč za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, večstanovanjskih objektov in 

ostalo poslovno gradnjo. Pridobivanje nujno potrebnih zemljišč z zamenjavo pridobljenih zemljišč. Ureja se tudi 

lastništvo kategoriziranih javnih cest. 

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

V letu 2016 bomo pristopili k aktivnostim za realizacijo pisma o nameri po medsebojni menjavi zemljišč na Rogli za 

zemljišča v Zrečah. Cilje je pridobiti zemljišča za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture ter nepremičnin za 
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katere bi s spremembo OPN in OPPN pridobili nova zemljišča za gradnjo. Postopoma se urejajo tudi razmerja na 

področju ceste infrastrukture. 

 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

M37 - Menjava zemljišč Unior-Občina 
Vrednost: 600.000 EUR 

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 zamenjava zemljišč, ki jih je potrebno finančno 

ovrednotiti tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani proračuna. Za ta namen se v letu 2016 tako na prihodkovni 

kot na odhodkovni strani načrtujeta postavki v višini 600.000,00 EUR. Občina Zreče pridobiva zemljišča, ki jih 

potrebuje za namen izgradnje gospodarske javne infrastrukture (vodovodi, kanalizacije) ter zemljišča, za katera 

menimo, da so za občino strateškega pomena. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Pismo o nameri, december 2013. 

O4 - Nakup zemljišč 
Vrednost: 35.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2016 načrtujemo realizacijo  pravnega posla za nogometno igrišče v Zrečah (zadnji obrok v letu 2016). 

Preostala sredstva bodo porabljena za manjše nakupe nepremičnin, ki v naravi predstavljajo gospodarsko javno 

infrastrukturo. 

  

  

Sredstva so namenjena za poplačilo zemljišč za katera je bila sklenjena pogodba že letu 2011 in sicer; - Zazijal 

Sonja - zemljišče parc. št. 738, 739/1, 739/4, 742, 743, 745, k.o. Zreče v skupni velikosti 10.554 m2, v tem primeru 

gre za "Rezarjeve njive" katere bomo nato lahko zamenjali za del zemljišča v lasti Kekl-ov za bodočo poslovno 

obrtno cono. V letu 2014 je načrtovano zadnje poplačilo v višini 100.000 EUR. Nakup je bil potrjen z letnimi načrti 

pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Zreče za leto 2011, 2012, 2013. Kot odhodek za poplačilo je 

načrtovan tudi v načrtu ravnanja za leto 2014, ki je sestavni del predloga proračuna Občine Zreče za leto 2014.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk. 

 

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

Pogodbene obveznosti so načrtovane na podlagi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče 

koledarsko leto 2016. 

 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

L7 - Odkup zemljišč 
Vrednost: 25.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po izvedenih odmerah javnih cest je potrebno zagotoviti sredstva za odkup zemljišč.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Geodetske storitve. 

 

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

Cenitve zemljišč. Cilj: zemljiškoknjižno ureditev vseh občinskih cest.  

 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vrednost: 56.000 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Statut Občine Zreče, 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in 

- VIS ZREČE 2012-2032. 

  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje nalog, katere narekuje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnik o 

pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Zagotavljati sofinanciranje preventivnih programov 

zdravstvenega varstva  in financiranje zdravstvenega zavarovanja oseb brez prejemkov. Cilj je tudi  ohranitev in 

krepitev zdravja in kakovosti občanov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Vrednost: 56.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nalog, katere narekuje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnik o 

pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 

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

Izpolnjevanje tekočih nalog, katere narekuje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 50.000 EUR 



 

Stran 112 od 161 

Opis podprograma 

 Tu je vključena nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo 

prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

pregledne službe. 

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

Zagotavljanje nalog katere narekuje zakon. 

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

Narediti revizijo dosedanjih upravičencev zdravstvenega zavarovanja. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

G1 - Zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov 
Vrednost: 50.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je v proračunu za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov namenjenih 50.000 EUR, 

ki se potem usklajuje glede na dejansko število zavarovancev. Pravico posamezniku na podlagi Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev dodeli pristojni CSD. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi 15. člena 21. točke Zakona o obveznem zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju plačevati 

obvezno zdravstveno zavarovanje osebam brez prihodkov. Na podlagi sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno 

zdravstveno zavarovanje, ki ga v Uradnem listu objavlja ZZZRS se plačuje določen znesek na posameznika. 

 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 6.000 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško ogledne službe, sanitarnih obdukcij in prevoz na sanitarne obdukcije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne služb, zakon o zdravstvenem varstvu 

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

Zagotavljanje sredstev za izvajanje mrliško ogledne službe, sanitarnih obdukcij, prevoza na sanitarne obdukcije in s 

tem zadovoljitev zahtev Zakona o zdravstvenem varstvu. 

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

Zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje mrliško ogledne službe. Višina postavke je odvisna od števila umrlih 

oziroma od odločitve zdravnikov o potrebi pošiljanja umrlega na obdukcijo. 

 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 
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G2 - Stroški mrliške ogledne službe 
Vrednost: 6.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokritju stroškov mrliških ogledov, prevozov pokojnikov in sanitarnih obdukcij.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi izstavljenih računov opravljenih mrliških ogledov, prevozov pokojnikov in sanitarnih obdukcij v 

preteklem letu, saj je postavko za naslednje leto težko natančno predvideti (odvisna od števila umrlih). 

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Vrednost: 377.250 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o kulturi 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine 

- Zakon o knjižničarstvu,  

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Na področju kulture zagotoviti ustrezne prostore za dejavnost knjižnice, nakup zadostnega knjižničnega gradiva. 

Ravno tako pa skrbeti za kulturno dediščino. 

Na področju športa urediti sofinanciranje programov športa z novim Pravilnikom ter skrbeti za čim večjo 

vključenost mladine v športne dejavnosti. Cilj je tudi višja kakovost in odmevnost dogodkov in prireditev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Vrednost: 31.000 EUR 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Varstvo kulturne dediščine in celotna obnova Spominskega parka 100 frankolovskih žrtev. 

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

3. faza obnove Spominskega območja 100 frankolovskih žrtev - obnova grobišča 40 žrtvam. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 31.000 EUR 
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Opis podprograma 

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

spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje  spomenika, odškodnine zaradi 

razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z 

dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov, postavitev spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine,  

 

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

Povečanje zanimanja za ogled tovrstnih spomenikov 

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

Ureditev spominskega obeležja 100 frankolovskih žrtev na Stranicah pri Frankolovem. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

E17 - Obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev 
Vrednost: 30.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je predvidena 2. faza obnova Spominskega parka 100 frankolovskih žrtev, in sicer obnova spominske 

poti med parkiriščem pri spomeniku 40 žrtev in spominskim obeležjem. Ker strošek navedenih del predstavlja za 

proračun prevelik strošek bi dela izvedli v drugi polovici leta 2016, plačilo pa razdelili na leti 2016 in 2017. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Podlaga je projektantski predračun. 

E5 - Naravna kulturna dediščina 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke bomo pristopali k manjšim projektom ohranjanja kulturne dediščine.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Letna poraba sredstev preteklih let za ohranjanje kulturne dediščine oziroma projektantska vrednost te postavitve.  

 

 

1803 - Programi v kulturi 

Vrednost: 98.800 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, 

medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

gradiva. 

Spodbujanje delovanja društev in drugih organizacij: razpisi za sofinanciranje delovanja društev s področja kulture. 

Višja kakovost in odmevnost dogodkov in prireditev: izboljšanje kakovosti občinskih prireditev, boljša obiskanost 

prireditev, občanom ponuditi nove storitve za kvalitetno preživljanje prostega časa; nadaljevanje s sklopom 

prireditev v okviru 200 letnice šolstva na Zreškem in izdaja zbornika v ta namen. 

 

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

Zagotavljanje tekočih nalog, pokrivanje stroškov za knjižnično dejavnost, za delovanje kulturnih društev ter izvedba 

občinskih prireditev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 52.000 EUR 

Opis podprograma 

Zajema dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, 

brošur, zbornikov in publikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje knjižnice. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

Vrednost: 4.241.623 EUR 

E1 - Knjižnica 
Vrednost: 45.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov krajevne knjižnice Zreče (plače zaposlenih, splošni 

neprogramski stroški in nakup IKT opreme), za pokrivanje deleža skupnih stroškov splošne knjižnice in za nakup 

knjižničnega gradiva za krajevno knjižnico Zreče. Poleg navedenega moramo pokrivati še obratovalne stroške v 

novi knjižnici Zreče. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Višina plače zaposlene s prispevki, višina stroškov telekomunikacij, čiščenja prostorov, skupni stroške splošne 

knjižnice, sredstva za nakup knjižničnega gradiva, ter strošek najema prostorov za novo knjižnico z vsemi 

obratovalnimi stroški - vse zajeto v finančnem planu Splošne knjižnice Slov. Konjice. 

 

E7 - Založniška dejavnost 
Vrednost: 5.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdajo  kakšne knjige, CD-ja lokalnih pesnikov, pisateljev, zborov, skupin,... Ravno tako 

bomo iz te postavke namenili sredstva za izdajo brošure o talcih, ki so padli v Zrečah (9.3.), saj smo lani praznovali 

70 let od te tragedije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

  

 

E70 - 810 letnica prve pisne omembe Zreč 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 praznujemo 810 let prve pisne omembe Zreč, 225 letnica rojstva Jurija Vodovnika, 260 letnica 

samostojne župnije Zreče, 20 let samostojne občine Zreče in 40 let Srednje strokovne šole Zreče.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

18039002 - Umetniški programi 

Vrednost: 18.000 EUR 

Opis podprograma 

Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi 

samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

Zreče. 

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

Pospešiti prihod umetniške kulture tudi na območje Občine Zreče. 

 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

E2 - Programi društev 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki imajo sedež v Občini Zreče in delujejo 

najmanj eno leto ter izpolnjujejo druge pogoje določene z javnim razpisom in s Pravilnikom za vrednotenje 

programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče. Sredstva, namenjena za razdelitev v okviru javnega razpisa ostajajo 

na enaka ravni kot v letu 2015, torej 15.000,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave 

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

Sredstva se delijo preko javnega razpisa oziroma na podlagi pogodb, izvajalcem kulturnih programov kjer je tudi 

določeno,da posredujejo poročila o opravljenih dejavnostih sofinanciranih iz te postavke. 

 

E9 - Javni sklad za kulturne dejavnosti 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče zagotavlja sredstva Javnemu skladu za kulturne dejavnosti Slovenske Konjice za izvedbo prireditev in 

izobraževalnih oblik skupnega programa, katerega koristijo naša kulturna društva.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi prejetega plana dela JSKD, izpostava Slov. Konjice. 

 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 9.800 EUR 

Opis podprograma 

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna 

gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, 

nagrade za kulturne dosežke. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

na področju kulture v Občini Zreče. 

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

Zagotavljanje sredstev za organizacijo različnih prireditev na območju Občine Zreče. 

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

Povečanje sredstev za delovanje kulturnih društev, kakor tudi ustrezno spremeniti Pravilnik za vrednotenje 

programov v ljubiteljski kulturi in s tem izboljšati kulturno dogajanje v Občini Zreče. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

E3 - Prireditve in gostovanja 
Vrednost: 2.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov organizacije prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Višina postavke je določena v skladu z porabljenimi sredstvi preteklega leta zgolj za organizacijo prireditve ob 

slovenskem kulturnem prazniku. 

 

E71 - Skumavčevi dnevi na Resniku 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 bomo izvedli že 5. tradicionalne Skumavčeve dneve na resniku. V okviru teh dnevov gostimo okoli 8 

slikarjev, ki naslikajo slike iz območja občine Zreče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Stroški Skumavčevih dnevov v preteklih letih. 

EB - Godba na pihala-materialni stroški 
Vrednost: 4.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

nemoteno delovanje. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi pogodbe o financiranju ter poročila društva o nakupu glasbil v preteklem letu. 

 

EF - Vodovnikovo/a (leto) nagrada 
Vrednost: 600 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče skupaj z Društvom pesnikov in pisateljev podarja najboljšim piscem besedil v okviru Slovenije 

Vodovnikovo nagrada, katera je v višini 500,00 EUR ter priznanje. Stroški le-tega, skupaj z priznanjem in šopkom, 

se pokrijejo iz te postavke, ki je za leto 2016 predvidena v višini 600,00 EUR.. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Višina postavke je določena na podlagi višine porabljenih sredstev v preteklem letu. 

 

5003 - KS GORENJE 
Vrednost: 44.918 EUR 

E3G - Prireditve in gostovanja-Gorenje 
Vrednost: 200 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke namenjamo sredstva za soorganizacijo kulturnih prireditev (npr. ob Materinskem dnevu, pomagamo 

pri kakšnem koncertu).  

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 4.500 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje lokalni časopis, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Informiranje občanov o izvedenih projektih, dogodkih, novostih, zakonodaji, predstavitev organizacij, društev... 

Izdati želimo 2 številki časopisa letno in pri tem ostati znotraj finančnih okvirov iz tega plana (4.500 EUR). 

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

Na letni ravni izdati vsaj dva izvoda časopisa. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

E10 - Lokalni časopis 
Vrednost: 4.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glasilo Občine Zreče izhaja na podlagi Odloka o javnem glasilu Občine Zreče od leta 2009. Na leto izideta 2 

številki glasila. V letu 2016 so predvidena sredstva v višini 4.500 EUR, namenjena pa so za lektoriranje, oblikovane 

in tisk dveh številk občinskega glasila. CILJ: Obveščanje, predvsem občanov Občine Zreče, o izvedenih 

projektih, pomembnih procesih in dogodkih v občini.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Sklenjena pogodba za tisk in oblikovanje glasila. 

  

 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 14.500 EUR 
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Opis podprograma 

Zajeto je upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih 

sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih 

kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in 

večnamenskih kulturnih centrov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v vseh občinah in stroških 

krajevnih knjižnic. 

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

Zagotoviti delovanje knjižnične dejavnosti in s tem omogočiti tudi obknjižnične dejavnosti (čajanke, čitalnica, ure 

pravljic,). 

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

Zagotoviti sredstva za potrebe delovanja knjižnice in letno nabavo knjig v skladu s Pravilnikom o knjižničarski 

dejavnosti. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

E14 - Forma viva 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 bomo pristopili k pričetku ureditve forma vive v Zrečah. Tako bomo poskušali obnoviti oziroma 

prestaviti vsaj dve forma vivi v sodelovanju s podjetjem Unior d.d. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Prejeti predračuni. 

E19 - Razstava Brinjeva gora in steklo 
Vrednost: 3.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru slovenskega kulturnega praznika in praznovanj ob jubilejnem letu v Zrečah 2016 bi iz Rogle prestavili 

razstavo o Brinjevi gori v Hotel Atrij, na Rogli pa v obstoječe vitrine postavili razstavo o steklu na Pohorju. 

Potrebno pa je nabaviti nove vitrine za razstavo o Brinjevi gori v Hotelu Atrij Zreče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predračun izvajalca del. 

E4 - Vzdrževanje kulturnih domov in opreme 
Vrednost: 4.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pogodbe o upravljanju večnamenske dvorane v Zrečah se sredstva zagotavljajo za pokrivanje stroškov 

vzdrževanja in uporabe večnamenske dvorane. 1/3 sredstev se nameni KUD Vladko Mohorič Zreče, kateri se redno 

uspešno prijavlja na razpise JSKD za nakup določene opreme. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Višina postavke se določi na podlagi porabljenih sredstev predhodnega leta za vzdrževanje večnamenskega objekta, 

kakor tudi plana vzdrževanja v prihodnjem letu. 

 

E6 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov-Sv. Lambert 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V cerkvi Sv. Lamberta na Skomarju bodo za Božič zapele nove orgle. Župnija leži na višini 944 m nadmorske višine 

in je najvišje ležeča župnija v mariborski škofiji. V preteklih letih je bila cerkev v celoti obnovljena. Ob na novo 

pozlačenih oltarjih manjka tudi inštrument, ki bi dal še dodatno vrednost cerkvi ob raznih bogoslužnih slovestnostih. 

Vrednost celotne investicije je 62.970,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Prošnja investitorja. 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Vrednost: 19.950 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti 

in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Financiranje programov veteranskih organizacij. 

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

Financiranje programov veteranskih organizacij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

Vrednost: 4.700 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje programe veteranskih organizacij: sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, 

veteranov in borcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

  

 

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

Sofinanciranje programa društev. 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

R03 - Vojni veterani 
Vrednost: 1.700 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Višina postavke določena glede na obseg programa društev, prijavljenih na razpis v preteklem letu. 

 

R04 - Vzdrževanje grobov borcev NOB 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje najnujnejših vzdrževalnih del na grobovih borcev NOB na Stranicah, v Zrečah ter po Pohorju, ter 

Spominski park 100 Frankolovskih žrtev. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Vsako leto se namenijo sredstva za vzdrževanje grobov borcev NOB v enaki višini, znotraj te postavke pa se glede 

na dejanske potrebe videne na terenu po koncu zime napravi popis del ter izvedba le-teh v okviru teh sredstev. 

Ravno tako se iz te postavke nameni okoli 2.000,00 EUR Spominskemu društvu 100 Frankolovskih žrtev za urejanje 

muzeja, urejanje cvetja na grobovih, čiščenje grobov. 

 

 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

Vrednost: 15.250 EUR 

Opis podprograma 

Drugim društvom, kot so društvo upokojencev, lovsko društvo, društvo motoristov, se na podlagi razpisa dodelijo 

sredstva za sofinanciranje njihove dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

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

dokumentaciji. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

R02 - Dotacije društvom 
Vrednost: 6.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

javnega razpisa.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Nameni se višina kot se je v preteklem letu. 

 

5001 - KS ZREČE 
Vrednost: 144.205 EUR 

R02Z - Dotacije društvom-Zreče 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker želi Krajevna skupnost tudi pomagati delovanju društev, ki so odvisna od donacij, smo na tej podpostavki 

planirali sredstva v ta namen. Dotacije se izplačujejo na podlagi predstavljenega programa društev.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

R03Z - Govori po pogodbi Mrzdovnik 
Vrednost: 500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z g. Mrzdovnikom ima KS sklenjeno pogodbo za izplačilo bruto zneska za govore na pokopališču ob pogrebih. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5002 - KS STRANICE 
Vrednost: 75.600 EUR 

R02S - Dotacije društvom-Stranice 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V naši skupnosti deluje kar nekaj društev in zato na tej postavki planiramo nekaj sredstev, ki jih kot dotacijo 

namenimo rdečemu križu, Godbi na pihala in drugim. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 
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5003 - KS GORENJE 
Vrednost: 44.918 EUR 

R02G - Dotacije društvom-Gorenje 
Vrednost: 500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi iz te postavke pomagamo društvom za njihovo laže delovanje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5004 - KS DOBROVLJE 
Vrednost: 16.630 EUR 

R02D - Dotacije društvom-Dobrovlje 
Vrednost: 200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na aktivnosti društev, ki delujejo na območju naše Krajevne skupnosti, bomo del sredstev namenili za njihovo 

dejavnosti in pomoč pri financiranju stroškov in sponzoriranju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5005 - KS SKOMARJE 
Vrednost: 29.000 EUR 

R02SK - Dotacije društvom-Skomarje 
Vrednost: 1.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na aktivnosti društev, ki delujejo na območju naše KS, bomo del sredstev namenili za njihovo dejavnost. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

5006 - KS RESNIK 
Vrednost: 19.196 EUR 

R02R - Dotacije društvom-Resnik 
Vrednost: 50 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na aktivnosti društev, ki sodelujejo pri prireditvah naše krajevne skupnosti, bomo v letu 2016 namenili 

predvidoma 50,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

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

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016. 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Vrednost: 227.500 EUR 

Opis glavnega programa 

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

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja 

posameznika. Z letnim programom športa Občine Zreče se soustvarja pogoje za razvoj športa. V športne dejavnosti 

se lahko vključijo prebivalci v vseh obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi 

vpliva na razvoj mladega človeka prednost v letnem programu športa Občine Zreče. 

Ohranitev in krepitev zdravja in kakovosti občanov: prijava dveh projektov na razpis Fundacije za šport - Obnova 

atletske steze na nogometnem igrišču in postavitev plezalne stene ter športnega parka za otroke. 

 

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

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

tega. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Programi športa 

Vrednost: 219.500 EUR 

Opis podprograma 

Zajema dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za 

športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v 

vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in 

mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje 

športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov 

(dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. Prav tako podprogram zajema 

sofinanciranje kopalih kart v Termah Zreče za občanke in občane Občine Zreče.  

Ta podprogram zajema tudi zaključek izgradnje športnega objekta Izgradnje Smučarsko tekaškega centra na Rogli. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Zreče Dogovor o 

zaračunavanju kopalnih kart s podjetjem Unior d.d. - program turizem (Unitur) in cenik, ki določa ceno kopalnih 

kart za občane Občine Zreče. 

 

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

Letni program športa Občine Zreče. 

Dolgoročni cilj je zagotoviti občanom dostop do kart za kopanje v Termah Zreče po ugodnejši ceni tudi v prihodnjih 

letih. Kazalnike, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, je zelo težko določiti, saj je sama prodaja odvisna od 
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dejanskega povpraševanja občanov po teh kartah, njihova odločitev za nakup kart pa je v veliki meri odvisna tudi od 

vremenskih razmer. Predvidevamo lahko, da bomo v letu 2016 prodali enako število kart za kopanje, kot v letu pred 

tem.  

Dolgoročni cilj projekta je dopolniti turistično, športno ter rekreacijsko ponudbo občine, zagotavljanje kvalitetnih 

razmer in pogojev za rekreativni smučarski tek na Rogli in organiziranje tekem na vseh ravneh (svetovni pokal, 

evropski pokal, državne, regionalne in lokalne tekme,  ipd.), podaljšanje sezone za rekreativni in tekmovalni 

smučarski tek z umetnim zasneževanjem, povečanje atraktivnosti in prepoznavnosti turistične destinacije Rogla z 

dodatno ponudbo novega turističnega produkta, povečanje števila nočitev, dnevnih obiskovalcev, vzpodbujanje 

sodelovanja, razvoja in sinergijskih učinkov storitvenih in drugih dejavnosti. 

 

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

Realizacija podpostavke v skladu s planom 2016 in s pomočjo financiranja 30% vrednosti karte za kopanje v 

Termah Zreče omogočiti občanom dostop do kart po nižji ceni od redne. V planu 2016 je namenjenih 75.000,00 

EUR za sofinanciranje kart, to pomeni nekje 7.500 kart za odrasle in 3.000 kart za otroke. Realizacija pa bo 

pokazala ali bo dejansko tako ali ne. 

  

 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

F1 - Športni klubi 
Vrednost: 44.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Zreče se sredstva iz te postavke razdelijo na podlagi 

javnega razpisa za sofinanciranje programov športa športnim društvom. Sredstva, namenjena razdelitvi na javnem 

razpisu ostajajo na enaki ravni kot v letu 2016, torej 44.500,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi predloga letnega programa športa v Občini Zreče. 

 

F3 - Dotacije 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod postavko dotacije se zagotovijo sredstva za sofinanciranje ostalih nalog s področja športne dejavnosti, prireditve 

in drugi programi, ki so pomembni za lokalno skupnost, pa jih ni mogoče predvideti oziroma ob prijavi na razpis še 

niso znane. Iz te postavke se sofinancira tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah 

izven države., kakor tudi pomoč športnikom posameznikom (nordijski skakalci, smučarka, jadralni padalec,...) 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Višina sredstev porabljenih za tovrstne naloge v preteklem letu. 

 

F4 - Vzdrževanje športnih objektov - amortizacija 
Vrednost: 38.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče zagotavlja sredstev za delovanje športne dvorane v Zrečah na podlagi pogodbe o upravljanju 

upravitelju OŠ Zreče za potrebe pokritja stroškov ogrevanja, elektrike, čiščenja.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi pogodbe o upravljanju telovadnice. 

 

F5 - Vzdrževanje nogometnega igrišča 
Vrednost: 14.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje nogometnega igrišča v Zrečah. Na podlagi pogodbe se le-ta dodelijo upravitelju 

nogometnega igrišča - NK Unior za potrebe pokritja elektrike, košnje,.... 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi pogodbe o upravljanju nogometnega igrišča. 

 

F6 - Investicijsko vzdrževanje telovadnice Zreče 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V športni dvorani Zreče se planira v letu 2016 izvedba različnih investicijsko vzdrževalnih del, kot je beljenje, 

razsvetljava. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

  

 

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

Prejeti predračuni. 

F7 - Sanacija atletske steze 
Vrednost: 30.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 smo se prijavili na razpis Fundacije za šport, za sofinanciranje obnove atletske steze na nogometnem 

igrišču. Za leto 2016 je predvidena druga faza sanacije atletske steze.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Razpis Fundacije za šport. 

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

Projektantski predračun oziroma DIIP. 

J8 - Deskanje-svetovni pokal na Rogli 
Vrednost: 3.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z dogovorom med Občino Zreče in podjetjem Unior d.d. smo za leto 2016 zagotovili sredstva za svetovni 

pokal v deskanju na snegu na Rogli v višini 3.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

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

R07 - Sofinanciranje kart za kopanje 
Vrednost: 75.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek planiranih sredstev v letu 2016 ostaja na enaki ravni glede na leto poprej, kakšna pa bo dejanska realizacija 

na tej podpostavki, pa je odvisno od povpraševanja občanov po teh kartah in se bo korigirala z rebalansom. Na strani 

prihodkov so predvideni prihodki od prodanih kart za kopanje v višini 55.000,00 EUR.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ta proračunska postavka se ne veže na projekte. 

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

Podlaga za izračun porabe sredstev za to proračunsko postavko je plan 2015 in njegova realizacija konec leta, 

vendar pa dejanske realizacije podpostavke ni mogoče izračunati, ker je odvisna od povpraševanja občanov po teh 

kartah. 

 

 

18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 8.000 EUR 

Opis podprograma 

Dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo 

prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 

počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških projektov in programov iz proračuna Občine Zreče 

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

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

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

Zagotavljanje sredstev za uspešno delovanje društev. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

H6 - Programi za mlade in otroke 
Vrednost: 4.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke se sofinancira programe mladih in otrok na podlagi javnega razpisa, s ciljem vedno večjega 

števila izvedenih program za mlade z vedno večjim številom vključenih mladih in otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izhodišča za postavitev višine postavke so prijavljeni programi v letu 2015. 

J6 - Ropotanje v starih Zrečah 
Vrednost: 4.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke so namenjena sofinanciranju izvedbe največje turistične prireditve v naši občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva se delno navezujejo na projekte, ki jih izvajajo društva v okviru svojih dejavnosti. 

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

Pravice porabe temeljijo na ravni preteklih let. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Vrednost: 1.471.523 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, 

srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in 

visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja Vrtca in Osnovne šole, 

- Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zreče, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Zreče, 

- VIS ZREČE 2012-2032 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja 

na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in 

zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

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

vzgoje in osnovnošolske vzgoje. 

Cilji so tudi: 

-Energetska sanacija OŠ Zreče , 

- Spodbujanje novih vsebin za otroke in odrasle, 

- Razpisovanje nagrad za raziskovalna dela,... 

  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Vrtec, OŠ, Šola za otroke s posebnimi potrebami, Glasbena šola, programi v drugih vrtcih in osnovnih šolah. 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Vrednost: 886.300 EUR 
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Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

vzgoje. 

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

Zapolniti programe predšolske vzgoje, zaposliti temu primerno število vzgojiteljic. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 886.300 EUR 

Opis podprograma 

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

vzdrževanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik 

o plačilih staršev za programe v vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje Vrtca Zreče, kakor tudi redno preverjanje odhodkov Vrtca Zreče 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje Vrtca. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

C1 - Plačilo programov-Vrtec Zreče 
Vrednost: 800.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 se postavka nekoliko zvišuje zaradi dejstva, da starši na podlagi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev plačujejo manj, zaradi njihovega nižjega dohodka. V kolikor pa bodo novi izračuni za plačila staršev v 

mesecu januarju 2016, ko bodo vsi starši prejeli nove odločbe, pokazali drugačno stanje, pa se bo postavka z 

rebalansom temu primerno korigirala.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi prejetih izračunov s strani JZ Vrtec Zreče v letu 2015 (razlika med polno ceno in ceno, ki jo na podlagi 

izdane odločbe plača starš) oziroma metodologije za izračun cene programa vrtca in izdanimi odločbami staršev 

vpisanih otrok. Je pa postavko zelo težko točno planirati zaradi dejstev, da starši otroke tudi med šolskim letom 

vpisujejo, izpisujejo, ravno tako pa vsi starši z januarjem dobijo nove odločbe.  

 

C2 - Plačilo programov drugih vrtcev 
Vrednost: 55.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačilo razlike do ekonomske cene za otroke občane Občine Zreče, ki so vključeni v vrtce v drugih 

občinah. S septembrom 2015 se je pokazalo, da imamo v druge vrtce vpisanih 18 otrok. Postavko je težko natančno 

oceniti saj starši v januarju 2016 prejmejo nove odločbe, ravno tako starši otroke tekom leta vpisujejo ali izpisujejo 



 

Stran 131 od 161 

iz Vrtca. V letu 2016 se še napoveduje povišanje cen programov Vrtca zaradi odprave plačila napredovanj in 

povišanja plačne lestvice ter regresa, zato bo postavko tekom leta 2016 potrebno ustrezno korigirati. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi števila vpisanih otrok občanov Občine Zreče v  vrtcih drugih občin ter višina te razlike do polne cene od 

cene, ki jo ti starši na podlagi odločbe plačajo. 

 

C3 - Investicijsko vzdrževanje 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče zagotavlja sredstva za amortizacijo in vzdrževanje objektov in opreme v Vrtcu Zreče in Stranice. 

Višina te amortizacije je v prihodnjem letu nižja, saj so se povišali stroški plačila programov vrtca. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Finančni načrt JZ Vrtec Zreče za leto 2016. 

 

C5 - Otroci s posebnimi potrebami 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Vrtec Zreče so v šolskem letu 2015/2016 vpisani otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo stalnega 

spremljevalca, kakor tudi specialnega pedagoga logopeda, defektologa,... Teh otrok je trenutno 7, številka pa se 

lahko spreminja na podlagi novih ugotovitev spec. pedagogov, kakor tudi novega vpisa teh otrok v Vrtec. Na 

podlagi 28.a člena Zakona o vrtcih je lokalna skupnost dolžna financirati takšne potrebe vrtcu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

 

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

Finančni načrt JZ Vrtec Zreče za leto 2016. 

C6 - Materialni stroški za vrtec Gorenje 
Vrednost: 1.300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za Center šolskih in obšolskih dejavnosti na Gorenju prejema Občina Zreče fakture za skupne prostore. Stroške nato 

na podlagi dogovorjenega ključa delitve delimo. Del stroškov bremeni tudi to postavko. Za leto 2016 je predvidenih 

1.300,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

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

Postavka temelji na podlagi zneskov računov, prejetih v letu 2015. 
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1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Vrednost: 324.623 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in 

podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Povečanje kvalitete predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja v vrtcih in šolah z investicijskimi in 

vzdrževalnimi posegi, kot so kritina na OŠ Zreče in energetska sanacija POŠ Stranice. 

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

Vključitev čim večjega števila otrok iz Občine Zreče v primarno, in sekundarno izobraževanje ter nudenje ustreznih 

delovnih pogojev za le-to izobraževanje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 317.971 EUR 

Opis podprograma 

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), 

dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), gradnja in 

vzdrževanje osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Zagotoviti ustrezne delovne pogoje za delovanje pedagoškega programa. 

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

Zagotoviti ustrezno izvajanje pouka - zamenjava kritine na OŠ Zreče. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

B1 - Dodatni program 
Vrednost: 32.515 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za dodatni program so namenjena pokrivanju stroškov dela kuharic za pripravo kosil ter zaposlitvi hišnika. 

Postavka se za leto 2016 zvišuje za 5.000,00 EUR zaradi pokritja stroškov varstva vozačev (sprememba odvozov 

otrok vozačev na podlagi Pravilnika o šolskih prevozih). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi prejetega plana stroškov zaposlitve hišnika in kuharice. 

 

B2 - Materialni stroški 
Vrednost: 90.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost šolam, katerih je 

ustanoviteljica, dolžna zagotavljati sredstva za fiksne materialne stroške (ogrevanje, elektrika, voda in komunalne 

storitve) ter sredstva za zavarovanje objektov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi prejetega plana potrebnih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov. 

 

B3 - Investicijsko vzdrževanje 
Vrednost: 45.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je v višini 45.000,00 EUR kot je bila že pred pričetkom izvedbe energetske sanacije OŠ Zreče. Sredstva se 

bodo namensko porabljala. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi prejetega popisa del iz Osnovne šole ter medsebojnega usklajevanja tega popisa. 

 

B5 - Prehrana delavcev 
Vrednost: 1.556 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prehrane delavcev, ki niso sistemizirani preko Ministrstva za šolstvo in 

šport.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi prejetega izračuna potrebnih sredstev za stroške prehrane. 

 

BB - Osnovna šola v Parku 
Vrednost: 7.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče sofinancira dejavnost osnovnošolskega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami . Iz proračuna se 

pokrivajo materialni stroški, stroški amortizacije in dodatni program. V šolskem letu 2015/2016 podružnično šolo v 

Parku obiskujejo 4 učenci iz Občine Zreče.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Na podlagi prejeta plana potrebnih sredstev za nemoteno delovanje šole upoštevajoč ključ delitve stroškov med 

tremi občinami ustanoviteljicami.  

 

BE - Osnovna šola Glazija in Waldorfska šola 
Vrednost: 1.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obe šoli obiskujejo trije učenci, občani občine Zreče. Občina Zreče je zato dolžna sofinancirati izvajanje programa 

obeh osnovnih šol skladno z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

86. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

BH - Zamenjava kritine na OŠ Zreče 
Vrednost: 92.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je nujno potrebno pristopiti k zamenjavi kritine na starem delu OŠ Zreče, v letu 2017 pa še na novem 

delu OŠ Zreče. Obstoječa strešna kritina iz betonskega zareznika je nefunkcionalna, saj so na več mestih strešniki 

počeni ali odlomljeni. Posledica takšnega stanja je zamakanje strešne konstrukcije in tlaka na podstrešju.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

  

 

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

Projekt za izvedbo, 1. faza. 

BK - Energetska sanacija POŠ Stranice 
Vrednost: 48.300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podružnično šolo Stranice želimo v letih 2016, 2017, 2018 energetsko sanirati. Vsekakor bo prijava na razpis 

Ministrstva za infrastrukturo, v okviru te sanacije pa se planira 1450 m2 dodatne izolacije podstrešja, 730 m2 

toplotne izolacije telovadnice in zamenjati energent iz plina na pelete. Planira se pridobitev 85% sofinanciranja brez 

DDV. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Energetski pregled podjetja Adesco, skupaj s popisom del. 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 6.652 EUR 

Opis podprograma 

Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), 

nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja 

in vzdrževanje glasbenih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o glasbenih šolah, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

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

Zagotoviti delovanje glasbene šole, katere soustanoviteljica je Občina Zreče. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

BA - Glasbena šola Slov. Konjice 
Vrednost: 6.652 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V šolskem letu 2015/2016 je v Glasbeno šolo vpisanih 91 učencev iz Občine Zreče. Iz občinskega proračuna se 

pokrivajo materialni stroški, izobraževanje učiteljev, del splošnih materialnih stroškov ter prehrana zaposlenih v 

višini 28,07% deleža.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi prejetega plana potrebnih sredstev za nemoteno delovanje. 

 

 

1904 - Terciarno izobraževanje 

Vrednost: 2.200 EUR 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

staršem vpisanih dijakov. 

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

Zagotoviti obstoj sedanjih program na Srednji šoli Zreče. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19049001 - Višješolsko izobraževanje 

Vrednost: 2.200 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje višješolsko izobraževanje, kot je nakup, gradnja in vzdrževanje višjih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

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

Po potrebi zagotavljanje sredstev za možnost delovanja izobraževanja. 

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

Ustvarjanje pogojev za izobraževanje, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja prebivalcev. 
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4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

B8 - Regijsko študijsko središče Celje 
Vrednost: 2.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to postavko se zagotavljajo sredstva za delovanje Regijskega študijskega središča.. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi prejetega plana dela za prihodnje leto. 

 

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

Vrednost: 1.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Spodbujanje novih vsebin za otroke in odrasle:brezplačno izobraževanje odraslih, brezplačne delavnice za odrasle in 

otroke. 

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

Pridobiti čim večje število vključenih odraslih občanov v kakovostne in zanimive programe. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

Vrednost: 1.000 EUR 

Opis podprograma 

Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja 

odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

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

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

odraslih. 

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

Zagotoviti odraslim kvalitetne in zanimive izobraževalne programe. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

B9 - Izobraževanje odraslih 
Vrednost: 1.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinancira se izvedba tečajev in delavnic za odrasle, ki jih izvaja Šolski center Slov. Konjice - Zreče. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi plana izobraževalnih programov Šolskega centra Slov. Konjice - Zreče. 

 

 

1906 - Pomoči šolajočim 

Vrednost: 257.400 EUR 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti čim kvalitetnejše obšolske dejavnosti, kakor tudi pomoč v osnovnem šolstvu z namenom čim večjega 

vključevanja otrok in staršev v šolski sistem. 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 255.000 EUR 

Opis podprograma 

Zajema subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske 

prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

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

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

športa izobraževanja otrok. Ravno tako sofinanciranje zimske in letne šole v naravi in s tem omogočanje, da se je 

udeležijo vsi učenci. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

B4 - Šolski prevozi 
Vrednost: 240.000 EUR 

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. Občinski svet je v mesecu maju 2015 sprejel Pravilnik o izvajanju šolskih 

prevozov na območju Občine Zreče, ter v mesecu decembru 2015 še spremembe na podlagi katerih se prevozi v 

šolskem letu 2016/2017 ne bodo več izvajala v OŠ na območju Slov. Konjic. Glede na to pričakujemo nižje stroške 

šolskih prevozov. Se bo pa postavka tekom leta 2016 še ustrezno korigirala. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci šolskih prevozov ter sprejetega Pravilnika o izvajanju šolskih prevozov in 

njegovih sprememb. 

 

B6 - Ostalo 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obdaritev predšolskih otrok za Dedka Mraza, pokritje stroškov sprejema odličnjakov pri 

županu, sofinanciranje gledaliških predstav OŠ Zreče. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi porabljenih sredstev v preteklem letu. 

 

D7 - Šola v naravi 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za zimsko in letno šolo v naravi vsem otrokom iz Občine Zreče (tudi otrokom, ki 

obiskujejo druge OŠ). Nekoliki višji znesek se nameni za zimsko šolo, glede na dejstvo, da Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport sofinancira letno šolo v naravi. Razdelitev sredstev pripravi Osnovna šola Zreče. 

Sredstva pa so v enakem deležu na otroka namenjena tudi otrokom, ki so občani Zreč, obiskujejo pa šolo v drugem 

šolskem okolišu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi prejetega plana pridobljenega s strani Osnovne šole (število učencev, višina zneska, procent 

sofinanciranja). 

 

 

19069003 - Štipendije 

Vrednost: 2.400 EUR 

Opis podprograma 

Zajema sofinanciranje štipendistov iz občine Zreče, preko Razvojne agencije Savinjske regije, kjer smo pristopili k 

25% sofinanciranju štipenditorjev. Tako imajo le-ti bolj sigurno službo, saj 25% prispeva delodajalec, kateri si 

štipenditorja tudi izbere, 50% pa je pridobljenih preko razpisa iz Evropskih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Sofinanciranje štipendije dijakom in študentom z možnostjo zaposlitve po koncu izobraževanja. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sofinanciranje štipendije enemu dijaku in enemu študentu, pod pogojem da tako delodajalec in štipendist prihajata iz 

območja Občine Zreče. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

H5 - Štipendije 
Vrednost: 2.400 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je pristopila k sofinanciranju dveh štipendistov preko Razvojne agencije Savinjske regije, kjer smo pristopili 

k 25% sofinanciranju štipenditorjev. Tako imajo le-ti bolj sigurno službo, saj 25% prispeva delodajalec, kateri si 

štipenditorja tudi izbere, 50% pa je pridobljenih preko razpisa iz Evropskih sredstev. Enako raven želimo ohraniti 

tudi v proračunskem letu 2016. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Delež Občine Zreče za enega študenta je 618,88 EUR letno, za enega dijaka pa je 399,66 EUR.  

 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Vrednost: 292.830 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu 

naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in 

zasvojenih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti socialno varnost tako na področju institucionalnega varstva, kakor pomoči ob izrednih dogodkih pri 

občanih. Cilj je tudi pomoč ogroženim prebivalcem. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Vrednost: 8.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti socialno varnost s denarno pomočjo ob rojstvu novorojenca. 

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

Denarna pomoč ob rojstvu novorojenca. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 8.000 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje programe v pomoč družini (pomoč staršem ob rojstvu otrok). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Zreče. 

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

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

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

Zagotavljanje sredstev za obdaritev novorojencev. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

R15 - Obdaritev novorojencev 
Vrednost: 8.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Zreče določa, da se enkraten denarni prispevek 

za novorojence dodeli družinam z območja Občine Zreče. Na podlagi Sklepa o spremembi višine zneska enkratnega 

denarnega prispevka za novorojence v Občini Zreče znaša višina prispevka za prvega otroka 100,00 EUR, za 

drugega otroka 150,00 EUR in vsakega nadaljnjega otroka 200,00 EUR. Ker podatka o številu rojstev za leto 2016 

ni mogoče natančno določiti bomo postavko ustrezno korigirali z rebalansom. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Višine postavke je odvisna od števila rojenih otrok v tekočem letu. 

 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Vrednost: 284.830 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem 

nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznika, družin in skupin prebivalstva. 

Pomoč ogroženim prebivalcem: dodelitev enkratnih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom, dodelitev 

sredstev za pokop občanov brez svojcev, subvencije najemnin, zagotovitev spremljevalcev in specialnih pedagogov 

za otroke s posebnimi potrebami v osnovni šoli in vrtcu, družinski pomočnik, pomoč družini na domu. 

Spodbujanje delovanja društev in drugih organizacij: razpisi za sofinanciranje delovanja društev s področja sociale. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljane sredstev za storitev pomoč družini na domu, za plačilo stroškov institucionalnega varstva za občane, 

doaticje humanitarnim društvom, dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči, izvajanje aktivnosti v skladu z akcijskim 

načrtom občina po meri invalidov in izdelava projektne naloge in izvedbenega načrta za ureditev taktilnih označb za 

slepe in slabovidne ter manjkajočih klančin na pločnikih v mestu Zreče. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 38.000 EUR 

Opis podprograma 

Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega 

pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 

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

Zagotoviti sredstva za družinskega pomočnika v skladu z odločbami CSD. 

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

Zagotoviti sredstva za družinskega pomočnika in po potrebi sodelovanje s CSD ob sami pridobitvi pravic do 

družinskega pomočnika. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

D0 - Izplačilo družinskemu pomočniku 
Vrednost: 33.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko 

motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 

osnovnih življenjskih potreb. Z mesecem oktobrom 2015 smo dobili novega družinskega pomočnika, tako so sedaj 

trije. Upoštevaje to, se postavka temu ustrezno povečuje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Postavka je odvisna od števila družinskih pomočnikov, kateri so določeni na podlagi odločbe CSD.  

 

D2 - Občina po meri invalidov 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina od leta 2010 uresničuje projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije "Občina po meri invalidov". V okviru 

projekta se je v letih 2010-2014 izvajal Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Občini Zreče.  

V letu 2016 se bo nadaljevalo izvajanje aktivnosti za izboljšanje položaja invalidov v Občini Zreče. Sredstva na 

postavki so namenjena zlasti celostni ureditvi klančin pri pločnikih in talnih označb za slepe in slabovidne v centru 

Zreč. Aktivno pa se bo iskalo tudi primeren razpis za prijavo izvedbe projekta ureditev zunanjega okolja s 

prilagoditvijo klančin in taktilnih označb za slepe in slabovidne v centru kraja Zreče - po PZI  Lineal d.o.o. 
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CILJ: Zagotoviti vključenost invalidnih oseb v vse oblike družbenega življenja, odprava administrativnih ovir in 

osveščati širšo javnost o invalidski problematiki.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ZDIS, Občina po meri invalidov 

 

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

Ponudba LINEAL , PZI  

 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 182.100 EUR 

Opis podprograma 

Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na 

domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč 

na domu, preživninsko varstvo kmetov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 

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

Zagotoviti sredstva za nemoteno nastanitev oseb v institucionalnem varstvu ter sodelovanje s CSD ob sami 

nastanitvi oseb v institucionalnem varstvu. 

 

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

Zagotoviti sredstva za nemoteno nastanitev oseb, potrebnih institucionalnega varstva na podlagi odločb CSD. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

D3 - Socialni transferji za oskrbnine 
Vrednost: 100.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov institucionalnega varstva občanom, ki si sami ne morejo pokriti stroškov 

tega varstva (Zakon o socialnem varstvu), nimajo pa svojcev ki bi za njih poskrbeli. Ker je višina postavke odvisna 

od števila takšnih oskrbovancev ter višine cen tega varstva (razlika doplačila za občino je odvisna od dohodka 

posameznika ter cene programa v katerega je ta posameznik vključen) jo je težko načrtovati, zato jo bomo v primeru 

večjih odstopanj ustrezno korigirali z rebalansom. Je pa dejstvo, da imamo iz leta v leto večje število uporabnikov 

katerim doplačujemo institucionalna varstvo, ravno tako se občasno poveča cena tega varstva (oskrbovalci zaradi 

bolezni potrebujejo dodatno nego). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Postavka je odvisna od števila občanov v institucionalnem varstvu ter višine cene tega varstva oziroma razlike 

potrebnega doplačila. 
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DA - Pomoč družini na domu 
Vrednost: 80.600 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti in v podobnih primerih 

in se izvaja v okviru Lambrechtovega doma Slovenske Konjice. Zaradi vedno večjega števila upravičencev, so se 

stroški v primerjavi z lanskim letom zvišali. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Postavka odvisna od števila uporabnikov storitve ter višine cene te storitve. 

 

DB - Pogostitev ostarelih 
Vrednost: 1.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delno pokritje stroškov pogostitve občanov, starejših od 80 let v Zrečah, na Gorenju in na 

Stranicah, ki jih organizirajo krajevne organizacije Rdečega križa Zreče, Stranice, Gorenje ter društva Sožitje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Postavka odvisna od števila udeležencev te pogostitve, višina na posameznika pa je določena s sklepom komisije. 

 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 52.600 EUR 

Opis podprograma 

Zajete so enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje 

najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Zagotavljanje sredstev za plačilo storitev opravljenih za socialno varstvo materialno ogroženih. 

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

Zagotavljanje sredstev za premostitev trenutne materialne krize pri določenih občanih. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

D10 - Družbeno koristno delo 
Vrednost: 600 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče je v letu 2010 podpisala s Centrom za socialno delo Celje soglasje o obstoju skupnega interesa za 

sodelovanje v mreži izvajalskih organizacij za izvrševanje dela v splošno korist. Tako bomo okoli 5 občanom na leto 

omogočili opravljanje družbeno koristnega dela v okviru svoje občine. Stroški, ki ob tem nastajajo se pokrivajo iz te 

postavke (stroški malice, prevoza , nezgodnega zavarovanja oseb), vendar so ti vsi, razen zavarovanje v celoti 

vrnjeni s strani CSD. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

 

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

Na podlagi potreb v letih 2013, 2014 ugotavljamo, da se število udeležencev družbeno koristnega dela od druge 

polovice leta 2015 zmanjšuje, tako da v letu 2016 pričakujemo še maksimalno 5 oseb. Strošek na osebo pa je v 

povprečju okoli 100,00 EUR. 

 

D4 - Pogrebni stroški 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Zreče se iz občinskega proračuna pokrivajo 

najnujnejši pogrebni stroški socialno ogroženih oseb. V kolikor je so te potrebe večje se temu ustrezno korigira tudi 

ta postavka. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Višina postavke je odvisna od števila umrlih v tekočem letu ter podanih vlog za poplačilo pogrebnih storitev. 

 

D6 - Letovanje šolskih otrok-kolonija 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev v Občini 

Zreče se sofinancira letovanje ogroženih otrok, ki ga izvaja Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Višina je določena v skladu s porabljenimi sredstvi za ta namen v letu 2015. 

 

D8 - Druge socialne storitve 
Vrednost: 50.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu paketov hrane in izplačilom enkratnih denarnih pomoči za socialno ogrožene družine 

in posameznike ter plačilu subvencij najemnin neprofitnih stanovanj. Občina je po 22. členu Zakona o socialnem 

varstvu (Ur.l. RS, št. 26/001), 121. členu Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/2003 ) in Uredbi o metodologiji za 

oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
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(Ur.l. RS, št. 131/2003) dolžna subvencionirati najemnine socialno ogroženim najemnikom. S spremembo 

stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 57/2008),  je občina s 1.1.2009 dolžna subvencionirati tudi najemnine v tržnih 

stanovanjih. 1.1.2009 dolžna subvencionirati tudi najemnine v tržnih stanovanjih.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Postavka je odvisna od števila oddanih vlog za znižano plačilo najemnine ter vlog za dodelitev enkratnih denarnih 

pomoči v preteklem letu. 

 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 12.130 EUR 

Opis podprograma 

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ 

Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, 

diabetikov ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev. 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

D1 - Občinski odbor RK 
Vrednost: 7.130 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redno dejavnost Območnega združenja Rdeči križ Slovenske Konjice, ki izvaja socialno 

varstvene programe za potrebe Občine Zreče. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi plana dela ter stroškov zaposlene, materialnih stroškov in drugih stroškov OE RK. 

 

D5 - Dotacija humanitarnim društvom 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva humanitarnim društvom se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa vsem tistim izvajalcem, ki imajo sedež v 

Občini Zreče oziroma imajo sedež izven Občine Zreče, vendar so njihovi aktivni člani tudi občani Občine Zreče in 

izpolnjujejo druge pogoje določene z javnim razpisom. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

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

Na podlagi prijavljenih programov društev na razpis v letu 2015. 

 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 84.100 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanja sredstev za odplačilo kreditov, katere je občina najela v skladu z omejitvami, ki so opredeljene  v 

Zakonu o lokalni samoupravi. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 84.100 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za 

plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Odplačila obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami. 

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

Pravočasna poravnava obveznosti po kreditnih pogodbah, čim manjši stroški za  najete likvidnostne in dolgoročne 

kredite. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

Vrednost: 84.100 EUR 

Opis podprograma 

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih 

kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o financiranju občin in pogodbe o dolgoročnih kreditih in kratkoročnem-likvidnostnem kreditu. 

 

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

Plačilo obresti za kredite najete pri bankah v skladu s termini, določenimi v kreditnih pogodbah. 

 

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

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

kredita. 
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4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

N5 - 20 stanovanjski blok - kredit 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema dolgoročni kredit SSRS (20 let), ki se izteče v letu 2023. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Obveznost se nanaša na objekt Cesta na Roglo 11k. 

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

Izračuni temeljijo na izkušnjah iz preteklih let, upoštevaje pogodbeno obrestno mero. 

N7 - Nakup stanovanj 
Vrednost: 200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema odplačilo dolgoročnega kredita pri SSRS za 2 stanovanji, ki smo ju kupili od izvajalca Special 

Ribič PVC (25 let) in se izteče v letu 2030. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Obveznost se nanaša na objekta Cesta na Roglo 11l in Cesta na Roglo 11m. 

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

Izračuni temeljijo na izkušnjah iz preteklih let, upoštevaje pogodbeno obrestno mero. 

N8 - Preureditev podstrešja CR 11A 
Vrednost: 400 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi ta postavka zajema odplačilo dolgoročnega kredita PBS (10 let) in se izteče v letu 2017. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Obveznost se nanaša na sanacijo dveh stanovanj v podstrešnem delu objekta Cesta na Roglo 11a. 

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

Izračuni temeljijo na izkušnjah iz preteklih let, upoštevaje pogodbeno obrestno mero. 

R14 - Okvirni kredit - obresti in provizija banke 
Vrednost: 4.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za stroške okvirnega kredita smo predvideli 4.000,00 EUR, v primeru, če bomo s katero od poslovnih bank zaradi 

likvidnostnih težav pri plačevanju večjih obveznosti sklenili pogodbo o kratkoročnem premostitvenem kreditu. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Predvidevanja za leto 2016 na podlagi realizacije v preteklih letih. 
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T5 - Vrtec in adaptacija OŠ Stranice 
Vrednost: 500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 1.681.705 EUR 

M0 - Dolgoročni kredit 2011(800.000,00 EUR) 
Vrednost: 9.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000,00 EUR) 
Vrednost: 4.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000,00 EUR) 
Vrednost: 40.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000,00 EUR) 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 EUR) 
Vrednost: 7.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Vrednost: 81.000 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok 

sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge 

nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev 

sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev finančnih sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 

dogovorjenih nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

Vrednost: 73.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok 

sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge 

nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 

nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 

zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav 

nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 

nesreče. 

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

Zagotovitev finančnih sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 

dogovorjenih nalog. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 - Rezerva občine 

Vrednost: 73.000 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Sredstva proračunske 

rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, 

zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg , močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 

živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološko nesrečo. V sredstva 

proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini , ki je določena s 

proračunom, vendar največ do višini 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak 

mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. O uporabi sredstev proračunske rezerve v 

posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog 

za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

 

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

Z oblikovanim  rezervnim skladom zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki se lahko zgodijo 

tekom proračunskega leta. 

 

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

Pravočasna odprava posledic naravnih nesreč in zagotovitev sredstev zanje. 
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4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 

S1 - Proračunska rezerva-elementar 
Vrednost: 73.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska rezerva-elementar se oblikuje kot proračunski sklad in sicer najmanj do višine 1,5 % prejemkov 

proračuna in je namenjen za intervencijska dela ob naravnih in drugih nesrečah. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Planiranje na podlagi nujnih sanacij plazov. 

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 8.000 EUR 

Opis glavnega programa 

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

nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev finančnih sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu, vendar so nujne za 

izvajanje zakonskih nalog. 

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

Porabiti sredstva rezervacije v skladu s prioritetnimi nalogami. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 8.000 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje tekočo proračunsko rezervo. V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v 

naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva 

splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 

sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih 

pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% 

prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

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

Zagotovitev denarnih sredstev za nepredvidene namene oz. če le ta niso zagotovljena v zadostnem obsegu. 

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

Zagotovitev denarnih sredstev v skladu z zakonom. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 4.241.623 EUR 
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S2 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 8.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te rezervacije 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 predvideti. Višina splošne proračunske rezervacije ne sme presegati 2 % prihodkov iz 

bilance prihodkov in odhodkov. Za leto 2016 je predvidenih 8.000,00 EUR. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Realizacija preteklih let. 

 

 

SREDSTVA ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI 

Sredstva za krajevne skupnosti za leto 2016 ostajajo na ravni sredstev letošnjega leta, razen dodatnih sredstev za 

investicije. 

 

  ZA 

DELOVANJE 

KS ZA CESTE 

ZA 

INVESTICIJE 

dodatna 

sredstva za 

investicije 

ZA VZDRŽ. 

DOMOV KS SKUPAJ 

KS Zreče 5.313,00 48.000,00 48.842,00   0,00 102.155,00 

KS Stranice 2.178,00 24.400,00 19.537,00 18.100,00 2.040,00 66.255,00 

KS Gorenje 1.701,00 19.700,00 16.487,00   1.550,00 39.438,00 

KS Skomarje 1.062,00 18.630,00 6.597,00   1.000,00 27.289,00 

KS Resnik 991,00 11.700,00 4.595,00   1.860,00 19.146,00 

KS Dobrovlje 1.275,00 5.200,00 8.555,00   1.550,00 16.580,00 

SKUPAJ: 12.520,00 127.630,00 104.613,00 18.100,00 8.000,00 270.863,00 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  
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C - Račun financiranja 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 265.150 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 265.150 EUR 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega 

proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

Vrednost: 265.150 EUR 

Opis podprograma 

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo 

dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na 

domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodbe poslovnih bank in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

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

Redna odplačila kreditov po anuitetnih načrtih. 

 

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

Odplačila kreditov po anuitetnih načrtih za leto 2016. 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 66.450 EUR 

N5 - 20 stanovanjski blok - kredit 
Vrednost: 16.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema odplačila obresti in glavnice za dolgoročni kredit SSRS (20 let), ki se izteče v letu 2023. Za leto 

2016 je predvidenih 19.000,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na stanovanja pridobljena po soinvestitorski pogodbi s Stanovanjskim skladom RS v 

večstanovanjskem objektu Cesta na Roglo 11K. 

 

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

Anuitetni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

 

N7 - Nakup stanovanj 
Vrednost: 1.800 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema odplačilo dolgoročnega kredita pri SSRS za 2 stanovanji, ki smo ju kupili od izvajalca Special 

Ribič PVC (25 let) in se izteče v letu 2030. Za leto 2016 predvidevamo 2.000,00 EUR teh stroškov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na nakup dveh stanovanj v večstanovanjskem objektu Cesta na Roglo 11L in 11M. 

 

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

Anuitetni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

 

N8 - Preureditev podstrešja CR 11A 
Vrednost: 3.400 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi ta postavka zajema le še odplačilo glavnice in obresti dolgoročnega kredita PBS (10 let) in se izteče v letu 

2017. 3.800,00 EUR smo predvideli za leto 2016. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na stanovanji pridobljeni s sanacijo podstrešja večstanovanjskega objekta Cesta na Roglo 11A. 

 

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

Anuitetni načrt Poštne banke Slovenije. 

 

T5 - Vrtec in adaptacija OŠ Stranice 
Vrednost: 45.250 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2016 so predvidena sredstva v višini 45.750,00 EUR, odplačilo glavnice ter obresti iz naslova kreditov, ki se 

iztečeta v letu 2016 oz. letu 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

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

Kreditne pogodbe in anuitetni načrti bank. 
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4002 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 198.700 EUR 

M0 - Dolgoročni kredit 2011(800.000,00 EUR) 
Vrednost: 41.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2016 smo predvideli 50.000,00 EUR stroškov glavnice in obresti za odplačilo kredita  Unicredit banki, v 

višini 800.000,00 EUR iz leta 2011. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Pogodba o dolgoročnem kreditu in amortizacijski načrt. 

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000,00 EUR) 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za odplačilo dolgoročnega kredita BKS Banki v višini 300.000,00 EUR iz leta 2011 smo predvideli 19.500,00 EUR 

stroškov glavnice in obresti za leto 2016. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Pogodba o dolgoročnem kreditu in amortizacijski načrt banke. 

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000,00 EUR) 
Vrednost: 87.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za leto 2016 je predvidenih 127.500,00 EUR za plačilo glavnice in obresti po pogodbi o dolgoročnem 

kreditu s HYPO ALPE ADRIA banko. Dolgoročni kredit je iz leta 2012 in sicer v višini 1.700.000,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Pogodba o dolgoročnem kreditu in amortizacijski načrt. 

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000,00 EUR) 
Vrednost: 30.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 se je Občina Zreče dolgoročno zadolžila za 449.000,00 EUR pri Delavski hranilnici. Za odplačilo 

glavnice in obresti je v letu 2016 predvidenih 45.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

Pogodba o dolgoročnem kreditu in amortizacijski načrt. 

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 EUR) 
Vrednost: 25.700 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Zreče se je v letu 2010 pri Banki Celje d.d. dolgoročno zadolžila za financiranje komunalne infrastrukture v 

višini 500.000,00 EUR. Za leto 2016 je predvideno odplačilo obresti in glavnice v višini 32.700,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

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

Pogodba o dolgoročnem kreditu in anuitetni načrt Banke Celje d.d.. 
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OB144-15-0025 Sanacija LC Padeški vrh-Gorenje-Zg. Zreče 

Lokalna cesta  povezuje Zreče z Črešnovo, Gorenjem pri Zrečah, Planino in del Padeškega vrha, kjer se navezuje na 

regionalno cesto R3 701/1430. Cesta, ki predstavlja vitalno povezavo, omogoča kvaliteten turistični razvoj v delu 

občine, kjer poteka. Izboljšana bo dostopnost do številnih gospodarskih oz. turističnih objektov, ki se javno tržijo in se 

nahajajo na lokalni cesti ali se nanjo navezujejo.  

Predmet investicije je obnova 500 m odseka. 

Predvideni ukrepi za izboljšanje stanja so:  

 obnova ceste v dolžini 500 m,  

 ureditev površinskega in globinskega odvodnjavanja,  

 ureditev gozdnih priključkov in dostopov na privatne parcele ter  

 ureditev prometne opreme in signalizacije.  

 

Trasa investicije bo potekala po obstoječi cesti. 

Osnovni namen investicije je povezovanje središča lokalne skupnosti s turističnimi območji, kar pomembno 

vpliva na gospodarski razvoj področja južnega Pohorja.  
Neposreden cilj je izboljšanje kvalitetne in trajne prometne povezave oddaljenih krajev in zagotovitev večje varnosti 

prometne infrastrukture. Z vzpostavitvijo novih in obnovo lokalnih in medobčinskih povezav bo zagotovljena 

enakovredna dostopnost in mobilnost regije v primerjavi z drugimi regijami v slovenskem prostoru.  

Cilji projekta:  

 izboljšanje kvalitete bivanja prebivalcev,  

 ohranitev poseljenosti podeželja,  

 povečala se bo dostopnost pomembnejših gospodarskih in turističnih objektov,  

 izboljšana bo prometna povezava znotraj regije ter navezava na državno cestno omrežje,  

 izboljšana bo pretočnost in varnost prometa, 

 razvoj kmetijske, turistične in gospodarske dejavnosti v oddaljenih naseljih.  

 

OB144-15-0028 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 

Z zamenjavo svetilnih teles na javni razsvetljavi se dosegajo prihranki električne energije. V preteklosti se je že izvedel 

del prenove javne razsvetljave, s razpoložljivimi sredstvi pa bomo zagotovili pridobitev potrebne dokumentacije za 

prijavo na razpise za sofinanciranje izvedbe. 

 

OB144-15-0024 Širokopasovno omrežje v občini Zreče 

Na področju občine obstajajo še vedno »bele lise«-področja, ki niso pokrita z širokopasovnim omrežjem in jih bo v 

bodoče potrebno pokriti. Z razpoložljivimi sredstvi bomo zagotovili pridobitev potrebne dokumentacije za prijavo na 

razpise za sofinanciranje izvedbe. 

 

OB144-15-0007 Pločnik Petrol 

Sredstva so namenjena k izgradnji pločnika pri bencinskem servisu v Zrečah, s čimer se bo vzpostavila povezava 

pločnika, kateri že poteka ob Kovaški cesti. Ob izgradnji se bo zgradila tudi telekomunikacijska povezava in javna 

razsvetljava, fekalna in meteorna kanalizacija in vodovod. Z izgradnjo pločnika se bo zagotovil ustrezen in varen vestni 

in peš promet. 

 

OB144-15-0009 Cesta Božje 

V letu 2010 se je dokončala modernizacija lokalne ceste 440260 Božje – Koroška vas v dolžini 1.400 m. Cesta 

predstavlja del lokalnega cestnega omrežja, ki povezuje zaselke Gorenje pri Zrečah, Koroška vas in Božje. Predmet 

investicije je pridobitev projektne dokumentacije za obnovo 800 m odseka, ki predstavlja nadaljevanje že obnovljenega 

odseka v smeri Božje.. 

 

OB144-15-0015 Modernizacija ceste Pirš-Dom krajanov 

Javna pot, katera povezuje zaselka Dobrovelj (Gabrovlje in Dobravo) med obema lokalnima cestama v smeri Slovenske 

Konjice Zreče, je zaradi zelo slabega vozišča potrebna obnove s čimer se bo zagotovila večja prometna varnost in 

kvaliteta bivanja v naselju. Sredstva so namenjena pridobivanju projektne dokumentacije na odseku ceste od Pirša do 

Doma krajanov. 
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OB144-07-0073 Razno – kompleksne subvencije v kmetijstvu 

Preko javnega razpisa se nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in  razvoj kmetijstva in podeželja v občini Zreče 

dodelijo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu. Sredstva so namenjena ukrepom v skladu s Pravilnikom o ohranjanju 

in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče, katere potrdi v ta namen imenovana komisija. 

OB144-07-0037 Regionalni program podeželja – LEADER in CLLD 

Lokalna Akcijska Skupina (LAS Od Pohorja do Bohorja) vsako leto pripravi javni poziv za prijavo projektnih 

predlogov za izvajanje lokalne razvojne strategija. Občina Zreče iz te postavke namenja del sredstev za delovanje LAS, 

del pa za izvajanje konkretnih projektov. 

OB144-15-0013 Pridobivanje neprofitnih stanovanj  

Občina Zreče ima še nekaj neprofitnih stanovanj izven naše občine (Loče, Konjice, Vitanje). Le te želimo prodati (naši 

najemniki v tem primeru niso naši občani), namenska stanovanjska sredstva pa nameniti nakupu stanovanj, seveda na 

območju naše občine. 

 

OB144-15-0023 Zreško jezero  

V sklopu projektne ideje »Turistična infrastruktura jezer Savinjske regije« je bil izdelan DIIP. Za Jezero Zreče smo 

predvideli naslednje aktivnosti (ocenjene vrednosti brez DDV): 

- nakup zemljišč, ocenjena vrednost 15.000 EUR  

- izgradnja kanalizacijskega sistema, ocenjena vrednost 280.000 EUR, 

- ureditev dovoza do jezera, sprehajalne poti, pomol, ocenjena vrednost 160.000 EUR, 

- ureditev javne razsvetljave, ocenjena vrednost 60.000 EUR 

- ostali stroški (projektna dokumentacija, strokovni gradbeni nadzor, informiranje in obveščanje javnosti…), 

ocenjena vrednost 35.000EUR. 

 

OB144-15-0003 Sanacija atletske steze  

V 1. fazi obnove športnega igrišča je predvideno nadaljevanje letos že izvedenih vzdrževalni del. Vsa predvidena 

dela 1. faze bodo v naslednji fazi zagotavljala ureditev atletske steze s tartanom s tem, da kasneje gradbena dela na 

nogometnem igrišču ter sektorjih atletskega tekmovanja ne bodo več potrebna. 

Dela so razdeljena na obseg gradbenih konstrukcij in dela električnih inštalacij in električne opreme.  

V obsegu gradbenih konstrukcij so predvidena preddela, t.j. ureditev prostora gradbišča, zakoličba,  odstranitev 

robnikov za zamenjavo ter kabin za rezervne igralce nogometa. Sledijo zemeljska dela v sklopu priprave za 

vgradnjo novih robnikov (odstranitev in ponovna vgradnja tenisita ter humusa) in drenaž. Odvodnjavanje zajema 

vgradnjo drenaž na sektorju meta krogle in skoka v višino. Drenaže so predvidene premera 80 mm, položene v 

pesek ter ovite v geotekstil. Vse predvidene drenaže se priključijo na obstoječe jaške meteorne kanalizacije. Sektor 

meta krogle se poleg zamenjave robnikov obnovi z vgradnjo novega tampona in ureditvijo zaključnega sloja s 

tenisitom (končna ureditev), sektor skoka v višino v tej fazi, pa le z zamenjavo robnikov. V sklopu teh del je 

predvidena zamenjava tudi robnika na zunanji strani atletske steze v celotni dolžini. V tej fazi se glede opreme 

dobavi nove kabine za rezervne igralce nogometa. Predvidne so kabine za dve ekipi po štirinajst sedežev. 

Elektro inštalacijska dela z električno opremo so razdeljena v tri etape, ki so sestavni del 1. faze. Prva etapa 

predstavlja izvedbo vseh potrebnih gradbenih del, druga in tretja etapa pa montažna dela. Ker so atletski objekti 

sestavni del nogometnega igrišča, ki je v redni uporabi, so priključne omarice za elektro in telekomunikacijske 

razvode predvidene tako, da ne predstavljajo ovir za povzročitev eventualnih poškodb ob naletu športnikov. V ta 

namen so ob vsakem atletskem tekmovališču predvideni jaški ustreznih dimenzij povezani z dvocevno kanalizacijo, 

sestavljeno iz PVC cevi Φ110 mm. V tako pripravljene jaške se vgradi tipske potopne elektro omarice z dodanim 

telekomunikacijskim delom. V delu ob startno ciljni ravnini se omarice namestijo kot prostostoječe omarice ob 

ogradi, saj so dovolj oddaljene od nogometnega igrišča, da ne predstavljajo ovire.   

Opis faz: 

1. faza - predvidena je izvedba vseh potrebnih gradbenih del na celotnem področju obdelave.  

2. faza - na fasado objekta se montira elektro omarico (V-PRO) v funkciji razdelilne omarice za vklop podomaric 

(RO in PoRO), postavi se prostostoječe omarice (RO) ob startno ciljni ravnini in izvede kabliranje (elektro in 

optičnih kablov) v tem delu. Izvede se zaključevanje kablov (elektro in optičnih kablov) v omaricah RO in V-PRO.  
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3. faza – izvede se kabliranje do potopnih omaric (PoRO) na področju zaletišča za met kopja in zaletišča za met 

krogle ter vgradi potopne omarice v predhodno zgrajene jaške. Izvede se zaključevanje kablov v omaricah PoRO in 

v omariciV-PRO na fasadi objekta. 

Po končani investiciji bo upravljanje in skrb ter redno vzdrževanje prevzel Nogometni klub Zreče. 

 

OB144-14-0001 Obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev  

V prihodnjem letu načrtujemo še obnovo spominske poti med parkiriščem pri spomeniku 40 žrtev in spominskim 

obeležjem. Omenjena pot je v makadamu, kar dokazujejo tudi priložene fotografije. Le-to stanje sedaj kazi podobo 

spomenika 40 žrtvam, zato bi bilo navedena dela nujno opraviti v prihodnjem letu. Še posebej zaradi dejstva, da ob 

dežju sedaj na sosednjem zemljišču nastaja mlaka, s tem pa se tudi uničuje kmetijski pridelek lastnikov tega zemljišča.  

Projektantski predračun za navedena dela znaša 58.649,06 EUR z DDV. Ker navedeni strošek oziroma delež za 

proračun Občine Zreče predstavlja prevelik strošek bi dela izvedli v letu 2016, plačilo pa razdelili na leti 2016 in 2017. 

Tako bi strošek v letu 2016 planirali zgolj v višini 50% projektantskega proračuna oziroma 29.324,53 EUR in v letu 

2017  29.324,53 EUR.  

 

OB144-15-0001 OŠ Zreče (ureditev okolice, kritina)  

Obstoječa strešna kritina na OŠ Zreče iz betonskega zareznika je nefunkcionalna, saj so na več mestih strešniki počeni 

ali odlomljeni. Posledica takšnega stanja je zamakanje strešne konstrukcije in tlaka na podstrešju. Z namenom da se 

takšno neustrezno stanje popravi je potrebno izvesti menjavo strešne kritine z ostalimi pripadajočimi deli. Delovni 

poseg se bo izvajal v času poletnih počitnic. V letu 2016 bi izvedli prekritje strehe na starem delu šole, v letu 2017 pa na 

novem delu šole. Ob izvedbi nove kritine je potrebno izdelati tudi vse obrobe, strelovodno zaščito in snegobrane. 

Vrednost del je: 

- Streha stari del šole: 75.526,08 EUR brez DDV, 

- Streha stari del šole: 87.064,65 EUR brez DDV 

 

OB144-15-0020 Energetska sanacija POŠ Stranice  

V prihodnje želimo energetsko sanirati POŠ Stranice. Tako bi bilo potrebno: 

- Dodatno izolirati podstrešje v velikosti 1450 m2, 

- Toplotno izolirati telovadnico v velikosti 730 m2, 

- Zamenjati energente iz plina na pelete. 

Ocenjena vrednost vseh del znaša 193.000 EUR, dela bi se izvajala v treh letih. 

 

OB144-15-0016 Obnova ceste od Kovinarske šole do Zimrajha 

V letu 2016 se bodo sredstva na tej postavki namenila za pridobitev projektne dokumentacije. 

 

OB144-15-0011 Energetska obnova doma krajanov  

V letu 2016 nameravamo urediti prezračevalni sistem, razsvetljavo, ki bo bolj varčna in ekološka in nakup avdio-

video opreme. 

 

OB144-15-0017 Obnova strehe in posodobitev mrliške vežice 

Sredstva so namenjena za sanacijo strehe, ureditev prostora za svojce pri umrlem, da bodo v zaprtem prostoru. 

Investicija je razdeljena na štiri leta. 

 

OB144-07-0042 Investicije KS Gorenje 

Sredstva bodo namenjena za pomoč pri investicijah v KS-kot so trenutni plani predvsem za dodatno pomoč pri 

investicijah v lokalne cest KS kot tudi pomoč pri investicijskem vzdrževanju glavnih prometnih žil naše 

KS,vodovodi. 
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