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POLLETNA REALIZACIJA 2017 

 

SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 

Vrednost: 1.804.192,00 

Dohodnina je ob polletju realizirana v skladu s planom. 

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE 

Vrednost: 315.174,01 

Skupina kontov 703, kjer največji delež predstavljajo prihodki od nadomestila za stavbno zemljišče, je realiziran 

v skladu s planom. 

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 

Vrednost: 233.386,67 

Tudi domači davki (okoljske dajatve, turistična taksa) ob polletju ne odstopajo od plana. 

706 - DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI 

Vrednost: 12.579,33 

Ob polletju je realizacija 62,90%. Trenutno ne predvidevamo odstopanj do konca leta. 

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 

Vrednost: 138.712,24 

Glavnino predstavljajo prihodki od premoženja oz. najemnine od stanovanj in poslovnih prostorov. Realizacija 

ob polletju je dobrih 58%. 

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE 

Vrednost: 2.258,74 

Takse in pristojbine so v bistvu prihodki od upravnih taks in sicer v prvem polletju 2017 75%. 

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 

Vrednost: 5.584,63 
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Denarne kazni so ob polletju realizirane že kar 90%. Glavnino predstavljajo kazni za prekrške, manjši del pa je 

nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. 

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

Vrednost: 326.486,78 

Prihodki od prodaje blaga in storitev so prihodki od vodarine 293 tisoč EUR in prihodki od prodanih kart za 

kopanje 22 tisoč EUR. V obdobju od januarja do junija2017 je realizacija 46,18%. 

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 47.695,93 

Drugi nedavčni prihodki so prihodki od komunalnih prispevkov33 tisoč EUR in drugi nedavčni prihodki 14 tisoč 

EUR. Realizacija ob polletju je le 16%. Predvidevamo, da bo postavka do konca leta realizirana v celoti. 

720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 

Vrednost: 6.969,60 

Prihodki od prodaje stanovanj in občinskega premoženja je v prvem polletju le 4,87% v primerjavi s planom. 

Delno je postavka že realizirana v mesecu juliju in avgustu, ostanek nerealiziranih sredstev pa je predviden še do 

konca leta. 

722 – PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED. DOLGOROČ. 

SREDSTEV 

Vrednost: 15.513,77 

Največji del teh prihodkov predstavljajo menjave zemljišč med Uniorjem in Občino Zreče, cca 200 tisoč EUR pa 

je predvidenih od prodaje zemljišč na Rogli in ostalem območju občine. Realizacija je predvidena v drugi 

polovici leta. 

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 

Vrednost: 6.400,00 

Prejete donacije so donacije krajanov po nekaterih krajevnih skupnostih za pripravo in asfaltiranje cest. Sredstva 

ob pripravi proračuna niso bila predvidena in bodo usklajena z rebalansom. 

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 

Vrednost: 58.764,52  

Transferni prihodki so prihodki s strani države za tekočo porabo in investicije. Ob polletju je realizacija le-teh 

20,59%. Večji del o realiziran v drugem polletju, ko bodo izvedena dela večjih investicij. 

741 - PREJETA SRED. IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. EU IN DRUGIH 

DRŽAV 

Vrednost: 7.972,01 

Prejeta sredstva iz proračunskih sredstev EU (prihodki za projekt celostne prometne strategije) so realizirana v 

višini 7.972,01 EUR. 
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Odhodki proračuna 

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

Vrednost:  280.640,75  

Plače in drugi izdatki zaposlenim so ob polletju realizirani v skladu s planom. 

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 

Vrednost:  42.069,81  

Tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost so v obdobju od januarja do junija 2017 realizirani v skladu s 

planom. 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

Vrednost:  779.667,43  

Izdatki za blago in storitve so ob polletju realizirani v višini 779.667,43 EUR oz. 40,55%. Ti izdatki niso 

konstantni tekom celega leta zaradi tega o polletju ne dosegajo 50%. Do konca leta je predvidena realizacija v 

skladu s planom. 

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 

Vrednost:  29.750,78  

Glavnina obresti od dolgoročnih kreditov je vezana na EURIBOR kar pomeni, da se spreminjajo in jih je težko 

natančno predvideti. Polletna realizacija je nekoliko nižja od plana in sicer 36,62%. 

409 - REZERVE 

Vrednost:  10.325,80  

Sredstva izločena v rezerve so razdeljena na dva dela. Prvi del je splošna proračunska rezervacija, ki je 

namenjena za nepredvidene izdatke. Ta rezerva je ob polletju realizirana 35,30%. Drugi del pa je proračunska 

rezerva, i pa j namenjena za sanacije po naravnih nesrečah. Ob polletju je realizacija le 12,50%, kajti večina 

tovrstnih stroškov nastaja v poletnih in jesenskih mesecih. 

410 - SUBVENCIJE 

Vrednost:  40.800,00  

Na kontih te skupine so ob polletju evidentirana nakazila za financiranje GIZ-a 47,21% predvidenega plana. V 

drugem polletju bodo na kontu 410 evidentirane še subvencije s področja kmetijstva in drobnega gospodarstva. 

Do konca leta predvidevamo realizacijo v skladu s planom. 

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 

Vrednost:  737.527,61  

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so ob polletju realizirani v skladu s planom. 

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 

Vrednost:  147.255,30  
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Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so ob polletju realizirani 53,49%. Na kontih te skupine so 

evidentirane dotacije društvom in sredstva za delovanje političnim strankam. 

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

Vrednost:  207.447,49  

Na kontih tekočih domačih transferov je realizacija do konca junija 44,24%. Glavnina teh sredstev je namenjenih 

za materialne stroške javnih zavodov (vrtca in osnovne šole Zreče). Manjši del so sredstva za skupne občinske 

uprave in za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov. 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 

Vrednost:  229.647,07  

Realizacija nakupa in gradenj osnovnih sredstev je ob polletju le 9,80%. Večina projektov oz. investicij bo 

realizirana v drugi polovici leta. Do konca leta predvidevamo realizacijo v celoti. 

431 - Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, niso prorač. uporabniki 

Vrednost:  15.304,00  

Realizacija v prvem polletju je le 3,40%. V to skupino kontov je predvideno evidentiranje sredstev za prizidek k 

srednji šoli in sanacijo atletske steze. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta. 

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 

Vrednost:  73.150,52  

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo sredstva za CERO Pragersko, ki so bila v celoti 

realizirana v prvi polovici leta. Plan bo z rebalansom prenesen iz skupine 402. 

 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 

C - Račun financiranja 

Zadolževanje 

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE 

Vrednost:  0,00  

Realizacija bo v drugi polovici leta. 

Odplačilo dolga 

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 

Vrednost:  129.449,20  

Odplačila domačega dolga so v skladu s planom. 

%5bTX_KTO_412_171%5d
%5bTX_KTO_412_171%5d
%5bSIF_KTO_413%5d
%5bTX_KTO_413_171%5d
%5bTX_KTO_413_171%5d
%5bTX_KTO_413_171%5d
%5bSIF_KTO_420%5d
%5bTX_KTO_420_171%5d
%5bTX_KTO_420_171%5d
%5bSIF_KTO_431%5d
%5bTX_KTO_431_171%5d
%5bTX_KTO_431_171%5d
%5bSIF_KTO_432%5d
%5bTX_KTO_432_171%5d
%5bTX_KTO_432_171%5d
%5bSIF_KTO_500%5d
%5bTX_KTO_500_171%5d
%5bSIF_KTO_550%5d
%5bTX_KTO_550_171%5d


 5 

POSEBNI DEL 

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR 

A - Bilanca odhodkov 

Obrazložitev proračunskih postavk 

A - Bilanca odhodkov 

1000 - OBČINSKI SVET 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

A0 - Občinski svet 

Vrednost:  5.166,63  

Sredstva na tej postavki so namenjena izplačilu sejnin za udeležbo na rednih in izrednih sejah občinskega sveta 

ter za stroške povezane z delovanjem občinskega sveta. Do konca junija 2017 so bila sredstva porabljena v višini 

5.166,63 EUR, kar predstavlja 43,06 % realizacijo glede na plan za leto 2017.    

  

A4 - Nadom. članom komis. in odborov 

Vrednost:  7.637,58  

Izplačilo sejnin članom komisij in odborov je v prvi polovici letošnjega leta v višini 7.637,58 EUR kar je 63,65 

% v primerjavi s planom.  

  

R09 - Financiranje političnih strank 

Vrednost:  2.971,92  

Odhodki iz naslova financiranja političnih strank so bili do konca meseca junija 2017 realizirani v višini 

2.971,92 EUR. Financiranje se izvaja skladno s Sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna 

Občine Zreče (Uradni list RS, št. 137/06) ter na podlagi odločb o financiranju političnih strank, izdanih v začetku 

leta 2017. Polletna realizacija je do konca meseca junija 2017 znašala 49,95 %, saj se letna sredstva, ki pripadajo 

posameznim političnim strankam, nakazujejo v dvanajstinah.  

  

2000 - NADZORNI ODBOR 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 
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02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

A10 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost:  338,39  

Postavka dejavnost nadzornega odbora je ob polletju realizirana le 11,28%. Nadzorni odbor Občine Zreče bo s 

pregledi poslovanja po planu zaključil v drugi polovici leta. Takrat bodo tudi izplačila članom za opravljene 

preglede. 

3000 - ŽUPAN 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

A1 - Funkcionarji (župan in podžupan) 

Vrednost:  31.944,65  

Polletna realizacija postavke Funkcionarji je v skladu s planom, saj je do sedaj realiziranih nekaj več kot 50 

odstotno.    

  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

A2 - Stroški za proslave in pokroviteljstvo in sponzorstvo 

Vrednost:  300,00  

Postavka je 3,75% realizirana, saj pogodbe o dodeljenih sredstvih na podlagi javnega razpisa zapadejo v plačilo 

v drugi polovici leta. 

A21 - Stroški za proslave 

Vrednost:  5.413,07  

Postavka je ob poletju že 80,44% prekoračena. Sredstva so bila porabljena za silvestrovanje pred Občino, 

sprejem gospodarstvenikov in negospodarstvenikov ob koncu leta,  organizacijo komemoracij ter otvoritev 

Večgenercijskega centra Zreče. 

A81 - Protokol 

Vrednost:  1.368,44  

Postavka je realizirana v višini 34,21%. Porabljena so sredstva za razna priznanja društvom ob okroglih 

obletnicah, nakup darila za prvega rojenega otroka v letu 2017, nakup darilo ob obisku ministrice za 

infrastrukturo in predsednika državnega zbora v Zrečah, nakupu daril o obisku 90-let starih občanov,... 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

A80 - Reprezentanca 

Vrednost:  4.498,84  

Postavka je realizirana v višini 4.498,84 EUR oz. 74,98 %. Predstavlja porabo iz naslova reprezentančnih in 

promocijskih daril ter pogostitev. Odstotek realizacije je nekoliko višji zaradi tega, ker se za decembrske 

pogostitve ter reprezentančna darila, plačilo računov prenese v mesec januar.  

  

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

R10 - Provizija(UJP, Banke) 

Vrednost:  311,19  

Za letošnje leto je predvidenih 1.300,00 EUR stroškov plačilnega prometa. Ob polletju je realizacija le 23,94%. 

Višina teh stroškov je namreč odvisna od transakcij preko transakcijskega računa Občine Zreče. 

R19 - Stroški revizije zaključnega računa 

Vrednost:  3.050,00  

Realizacija na tej postavki ob polletju presega plan za 1,67% oz. za 50,00 EUR. Plan postavke bo usklajen z 

naslednjim rebalansom. 

R20 - Obresti (negativne) 

Vrednost:  1.150,25  

Višina teh obresti je odvisna od stanja sredstev na transakcijskem računu Občine Zreče. V zadnjih dveh letih 

velja namreč negativno obrestovanje za sredstva na računih proračunskih uporabnikov. Ob polletju je realizacija 

le-teh 63,90%. 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

J3 - Mednarodno sodelovanje 

Vrednost:  859,66  
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Za sredstva te postavke je bil objavljen javni razpis, prejeli smo tri prijave. Trenutna realizacija pa se nanaša na 

stroške delegacije iz Srbije in korekcijo table in korekcijo table (pobrateno mesto Sedbergh).   

  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0402 - Informatizacija uprave 

04029002 - Elektronske storitve 

R24 - Ureditev e-točk 

Vrednost:  1.246,78  

Zaradi udarov strele je prišlo do potrebnega vzdrževanja opreme , zaradi česar je postavka porabljena v višini 

83,12%. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

R05 - Informiranje javnosti 

Vrednost:  11.744,00  

Postavka mediji je realizirana v višini  39,99 %, v višini 11.744,44 EUR. Zajeti so stroški sklenjenih pogodb z  

Radio Štajerski val in Radio Rogla, stroški snemanja, stroški klippinga ter mesečni stroški KUD Vladko Mohorič 

za upravljanje z INFO kanalom.   

  

R11 - Objave občinskih predpisov 

Vrednost:  2.192,65  

Sredstva iz te postavke so zagotovljena za plačilo objav v Uradnem glasilu slovenskih občin, Uradnem listu 

Republike Slovenije ter za vzdrževanje in objavo aktov v Katalogu informacij javnega značaja Občine Zreče. Do 

konca junija 2017 so bila planirana sredstva porabljena v višini 2.192,65 EUR, kar predstavlja 36,54 % 

realizacijo glede na plan za leto 2017. Do konca leta načrtujemo porabo postavke v skladu z načrtovanim.  

  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

R12 - Občinski praznik 

Vrednost:  4.585,07  
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Postavko smo do konca junija realizirali v višini 76,42 %, saj je nekaj računov za organizacijo svečane seje 

prispelo v začetku junija 2017 in zapadlo v plačilo v mesecu juliju 2017. Postavka bo realizirana v okviru 

planiranih sredstev za leto 2017.  

  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

R01 - Str. posl. prostorov in obč. premoženja 

Vrednost:  43.273,94  

  

Postavka je porabljena v višini 41,21%. Po plačilu vseh naročenih storitev ter fiksnih stroškov načrtujemo 

porabo postavke skladno z načrtovanim.  

  

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

H4 - Sofinanciranje diplomskih nalog 

Vrednost:  104,30  

Postavka je realizirana v višin 10,43%, saj so izplačila izvedena na podlagi dokazil o diplomiranju oziroma 

predaji diplomskega dela. Tako je bilo izvedeno izplačilo enemu študentu, kateri je navedeno prinesel in izpolnil 

obveznosti iz pogodbe. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samoup. ter koordinacija vlad. in lokal. ra 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna 

R26 - Daljinski energetski management 

Vrednost:  2.372,90  

V skladu s sprejetim načrtom porabe za leto 2017 se izvaja tudi ta postavka. Brezplačna pravna pomoč občanom 

je bila v prvi polovici leta porabljena v višini 40,02%. Do konca leta se načrtuje realizacija v skladu z 

načrtovanim. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 
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A12 - Skupna občinska uprava-inšpekcija 

Vrednost:  8.196,48  

Do 30.6.2017 je postavka realizirana v višini  31,52 %, oz. v višini 8.196,48 EUR, zaradi zamikov plačil 

zahtevkov za skupno občinsko upravo. Do konca leta pa bodo stroški realizirani v celoti kot je bilo planirano.

  

  

A13 - Skupna občinska uprava Slov. Konjice 

Vrednost:  7.478,89  

Ob polletju je realizacija 39,36 % oz. v višini 7.478,89 EUR, realizacija je nekoliko nižja v skladu s planom, 

zaradi zamikov plačil zahtevkov za skupno občinsko upravo. Do konca leta pa bodo stroški realizirani v celoti 

kot je bilo planirano.  

  

A5 - Plače delavcev 

Vrednost:  127.713,62  

Postavka je ob polletju realizirana 47,18 odstotno in je v skladu s planom.  

  

A6 - Drugi osebni prejemki 

Vrednost:  15.911,30  

Postavka je ob polletju realizirana nekaj več kot 60 odstotno, kar je posledica regresa in bo do konca leta 

realizirana po planu.  

  

A7 - Prispevki delodajalca 

Vrednost:  20.007,53  

Realizacija postavke je konec junija nekaj več kot 45 odstotna in je v skladu s planom leta 2017.  

  

A8 - Materialni stroški 

Vrednost:  61.538,59  

Postavka Materialni stroški je ob polletju realizirana v višini 51,28 % oz. v višini 61.538,59 EUR. Realizacija je 

v skladu s planom.  

  

R13 - Razno (počit. delo) 

Vrednost:  1.833,56  

Iz te postavke je bilo do konca junija porabljenih 36,67 % načrtovanih sredstev. Pri polletni realizaciji  so zajeti 

stroški izplačila nagrad dijakov in študentov za obvezno prakso do konca  meseca junija.  V preostalem delu bo 

postavka realizirana do jeseni, ko bodo poravnani vsi stroški počitniškega dela, ki je predvideno v juliju, avgustu 

in septembru.   
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 

A9 - Vlaganje v osnovna sredstva 

Vrednost:  21.699,00  

Ta postavka je bila v prvi polovici leta realizirana v višini 65,75 %. Realizacija je višja v prvem polletju, zaradi 

plačila drugega obroka menjave strežnika, katerega plačilo je bilo izvedeno v prvi polovici leta. Sredstva, iz te 

postavke so namenjena še za delno zamenjavo dotrajane strojne računalniške opreme, nabavo pisarniškega 

pohištva (stoli, omare) in drugih sredstev potrebnih za delo občinske uprave.  

  

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito,reševanje in pomoč 

P2 - Zaščita in reševanje 

Vrednost:  7.516,77  

Razlika sredstev od trenutne realizacije v višini 30,07 se bo porabila v drugi polovici leta za nakup sredstev in 

opreme za ZiR. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč 

P1A - gasilska društva 

Vrednost:  7.631,35  

Realizacija postavke (50,54%) je v skladu z planom in sklenjenimi pogodbami. 

P1B - gasilska zveza 

Vrednost:  2.970,00  

Realizacija v višini 49,92% poteka v skladu s planom in pogodbo. 

P1C - invest. na podr. požarne varnosti 

Vrednost:  29.993,34  

Realizacija v skladu s planom v višini 49,99%. 

P1D - oprema za hidrantno omrežje 

Vrednost:  0,00  
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Realizacija v drugi polovici leta, v kolikor bo prišlo do sofinanciranja oz. postavitve novega hidranta . 

P1E - požarna taksa 

Vrednost:  5.049,06  

Realizacija postavke v višini 49,99% je v skladu z planom. 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

R06 - Javna dela 

Vrednost:  47.020,49  

Postavka je realizirana v višini 70,71%. Sofinanciramo javna dela za Vrtec Zreče (4 delavci), Osnovno šolo 

Zreče (1 delavec), OZ RK Slov. Konjice (1 delavec), CSD Slov. Konjice (1 delavec)  in Občina Zreče (6 

delavcev). Postavo bo potrebno z rebalansom ustrezno korigirati. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

ID - Razno - kompleksne subvencije v kmetijstvu 

Vrednost:  213,50  

Sredstva iz te postavke bodo porabljena v drugi polovici leta, na podlagi javnih razpisov (JR) za sofinanciranje 

ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče za leto 2017 in JR za podporo 

delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Zreče za leto 2017, objavljenih v mesecu 

maju.  

  

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

IF - Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD) 

Vrednost:  3.105,49  

Iz te postavke so bila nakazana sredstva za delovanje LAS, projekti se zaradi prehoda na novo finančno 

perspektivo v prvi polovici letošnjega leta še ne izvajajo. Na razpis prvi LAS smo se prijavili s skupnim 

projektom pod naslovom »Na turo Pohorje-Bohor, tematske poti« in projektom preko LTO Rogla Zreče, s 

projektom na temo Užij okuse Rogle.   
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

I3 - Oskrba živali 

Vrednost:  1.666,32  

Realizacija na tej postavki je v okviru planiranih sredstev - 33,33%. Zajema pa aktivnosti vezane na oskrbo in 

namestitev zapuščenih živali (skladno s pogodbo z zavetiščem in Veterinarsko postajo Konjice).   

  

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

J4 - Urejanje in obnova kolesarskih poti, pešpoti 

Vrednost:  680,00  

Postavka zajema povračilo stroškov vzdrževanja Srčkove učne poti v lanskem letu. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

R25 - Širokopasovno omrežje v občini Zreče OŠO 3 

Vrednost:  0,00  

Sredstva na tej postavki so namenjena za pripravo projektne dokumentacije, ki je potrebna za prijavo na javni 

razpis za evropska sredstva, za izgradnjo širokopasovnega omrežja. Ker razpis še ni bil objavljen, so sredstva 

ostala še neporabljena.   

  

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

K1 - Sklad za razvoj 

Vrednost:  2.240,27  

Ta postavka zajema plačilo zahtevkov za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja RASR Celje. V 

drugi polovici leta pa bodo realizirane tudi pogodbe iz naslova prijav na razpis za dodelitev proračunskih 

sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva.  
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14 - GOSPODARSTVO 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

J94 - Promocija turizma 

Vrednost:  5.727,02  

Ta postavka zajema plačilo zahtevkov za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja RASR Celje. V 

drugi polovici leta pa bodo realizirane tudi pogodbe iz naslova prijav na razpis za dodelitev proračunskih 

sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva.  

  

14 - GOSPODARSTVO 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

J1 - Projekt razvoj turizma 

Vrednost:  3.000,00  

Postavka je v celoti realizirana, saj zajema sofinanciranje aktivnosti v okviru destinacijskega managementa za 

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

  

J7 - Turistična društva 

Vrednost:  0,00  

Izveden je bil razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev. Financiranje bo izvedeno v drugi polovici 

leta.   

  

J9 - Strategija turizma 

Vrednost:  545,28  

Na podlagi »Načrta razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021« izvajajo številne 

aktivnosti za realizacijo le tega, najbolj odmevni so nova spletna stran destinacije, turistični bus po destinaciji... 

Na nivoju destinacije Rogla-Pohorje je bila ustanovljena turistična kooperativa, preko katere bodo v bodoče 

izvedene nekatere skupne aktivnosti.   

  

J90 - LTO Rogla-Zreče 

Vrednost:  54.133,12  

Postavka je realizirana skladno s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, skladno s planom.   
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

O21 - Naravovarstveni programi 

Vrednost:  761,63  

Postavka je v polletju realizirana v višini 21,76. V drugi polovici leta bo izveden 7. mladinski interdisciplinarni 

raziskovalni tabor Rogla in monitoring borovničevega mnogooka na Pohorju ter 5. Košnja pohorskih planj na 

star način, kateri računi bodo v plačilo zapadli v drugi polovici leta 2017, tako bodo sredstva na tej postavki 

porabljena v ta namen.  

  

O26 - Polnilnica za električna vozila 

Vrednost:  392,93  

Postavka je v polletju realizirana v višini 2,46%. Električne polnilnice bomo postavljali v drugi polovici leta tako 

da bodo sredstva porabljena do konca leta 2017. Smo pa za namen postavitve električnih polnilci pridobili 

odobrena sredstva Eko sklada, za kar so prihodki iz tega naslova planirani na podstavki 65. 

  

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

O39 - Naravovarstveni informacijski center Rogla 

Vrednost:  7.571,64  

Postavka je v prvi polovici leta realizirana 50,48%. Sredstva so bila porabljena za idejno zasnovo objekta Nic 

Rogla. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. 

  

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

K3 - Peskolom Stranice (ureditev lastništva) 

Vrednost:  0,00  

V letošnjem letu še ni bilo nikakršnih aktivnosti na tej postavki. Do konca leta pa se bo še videlo, če se bodo 

začele kakšne koli aktivnosti pri postopkih sanacije kamnoloma Stranice. 
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R28 - Obnova nevzdrževanih objektov 

Vrednost:  0,00  

Postavka je namenjena za obnovo nevzdrževanih objektov v Občini Zreče. Postavka je glede na plan v prvem 

polletju realizirana 0,00%, ker namenjena sredstva ni bilo potrebno koristiti za obnovo objekta na Kovaški cesti 

(JELKA). Porabo sredstev  se planira v drugi polovici leta 2017, in sicer za odkup propadajočega objekta na 

Skomarju, last podjetja Palma iz Celja. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

O11 - Strokovne podlage za spremembe OPN 

Vrednost:  0,00  

Sredstva na postavki so namenjena strokovnim podlagam za OPN. Trenutno je v izdelavi Strokovna podlaga za 

opredelitev do pobud za spremembo namenskih rab zemljišč. Strokovne podlage bodo zaključene v avgustu 

2017. Sredstva v ta namen bodo zapadla v drugi polovici leta.  

  

O15 - OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče 

Vrednost:  2.163,06  

Na podlagi pogodbe s Savaprojekt d.d.  za izdelavo OPPN poslovna zazidava center zg. Zreče, ki je bila 

podpisana 27.6.2016, so bila sredstva v prvi polovici leta realizirana v višini 30,0%. Trenutno je OPPN v fazi 

dopolnjenega osnutka, ki ga je potrebno uskladiti z DRSV (zaradi vodovarstvenega območja na delu 

obravnavanega območja). Postopek OPPN se lahko nadaljuje v naslednjo fazo šele po omenjeni uskladitvi. 

  

  

O17 - OPPN ob Ilirski poti 

Vrednost:  0,00  

Postavka še nima realizacije, saj je bil postopek izdelave OPPN začasno ustavljen na podlagi smernic ARSO, ki 

je v postopku OPPN zahteval odprtje kanaliziranega vodotoka Gregorčev graben. V letu 2016 smo izdelali 

hidrološko hidravlično študijo vodotoka Gregorčev graben, na njeni podlagi pa DRSVN pred izdajo drugega 

mnenja zahteva še izdelavo idejnega projekta ureditve. Idejni projekt bo izdelan poleti 2017, nato nadaljujemo 

postopek OPPN v fazo pridobivanja drugih mnenj nosilcev urejanja prostora. Do konca leta ali v prvi polovici 

naslednjega leta pričakujemo sprejem navedenega OPPN.  

  

  

O27 - Spremembe in dopolnitev OPN 

Vrednost:  0,00  

Sredstva so namenjena izvedbi sprememb in dopolnitev OPN. V prvi polovici leta postavka še nima realizacije 

saj je v ta namen potrebno najprej izdelati razpisno dokumentacijo in izvesti postopek javnega naročila in izbrati 

izdelovalca.  
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O28 - UNI/093 OPPN stanovanjsko naselje SN-2 Zreče 

Vrednost:  4.559,75  

OPPN za stanovanjsko naselje SN2 je bil sprejet in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih Občin št. 25/17. 

Postavka je realizirana 100%. Je pa bila iz te postavke izdana naročilnica za parcelacijo na podlagi sprejetega 

OPPN, za kar bo potreben rebalans proračuna za ceno naročilnice parcelacije (950 EUR bruto). 

  

O29 - Urbanistična zasnova centra Zreč (varinatne rešitve) 

Vrednost:  291,75  

S te postavke se je financirala razstava Regeneracija novega centra mesta Zreče, ki jo je izdelal Uroš Špile pod 

svojo magistrsko nalogo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Stroški razstave so 

znašali 291,75 EUR. Planirana sredstva se bodo rebalansirala na realizacijo ob prvi naslednji spremembi 

proračuna.  

  

O30 - UN1/0035 obrtno-poslovna cona Zreče 

Vrednost:  509,98  

Sredstva na podatki so realizirana v višini 509,98 EUR in sicer za namen izdelave parcelacije območja znotraj 

OPPN (zaradi namena prodaje delov zemljišča pred pričetkom postopka OPPN). Sredstva na postavki so 

planirana za strošek izdelave OPPN, pred samim postopkom pa bomo izvedli prodajo delov zemljišč in potem 

skupaj z lastniki dogovorili potrebno ureditev območja.  V kolikor zadeva ne bo izvedena v letu 2017 se bodo 

sredstva v ta namen prenesla v leto 2018. 

  

O32 - OPPN za območje PTC Tržnica Zreče 

Vrednost:  0,00  

Postavka v prvi polovici leta še nima realizacije. Postopek OPPN se še ni začel.  

  

O37 - PZI za prizidke k apartmajem na Rogli-Čebela 

Vrednost:  4.359,00  

Postavka je realizirana 106,27%. Sredstva so bila namenjena za izdelavo Vzorčnega enotnega načrta »Prizidava 

apartmajev na Rogli«, ki ga je izdelal Studio Čebela d.o.o., št. projekta 33/16, november 2016. Ob rebalansu 

proračuna se sredstva uskladijo na realizacijo.  

  

O38 - OPPN kamp Zreče 

Vrednost:  353,80  

Zadnja faza OPPN kamp Zreče je bila izvedena decembra 2016, tako da je plačilo zapadlo v leto 2017. Na 

postavki so se zagotovila sredstva za zadnjo (6 fazo) izdelave OPPN v znesku 353,80 EUR. Postavka je 

realizirana 100,0%. 

  

O41 - Študija fasad za večstanovanjske objekte v Zrečah 

Vrednost:  1.906,57  
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Postavka je realizirana 95,33%. Sredstva so bila porabljena za izdelavo Strokovne podlage -  Študije določitve 

barvne sheme fasad na večstanovanjskih objektih v Zrečah. Gre za večstanovanjske objekte ob regionalni cesti 

Cesta na Roglo (objekti: Cesta na Roglo 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 19, 17, 21, 17a, 17b, 17c, 17d). 

Omenjena študija bo služila kot podlaga za spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Centra Zreč, v kateri 

bodo določene barvne sheme in dovoljene barvne lestvice fasad na omenjenih večstanovanjskih objektih na 

podlagi poenotenja celotnega blokovskega naselja. Za navedeno spremembo po potrebno zagotoviti dodatna 

sredstva ob rebalansu proračuna.  

  

 

O7 - Mreža postajališč za avtodome 

Vrednost:  0,00  

Postavka še nima realizacije je pa namenjena izvajanju projekta MPZA, katerega nosilec je Občina Mirna. Na 

podlagi podpisane pogodbe z nosilcem projekta - Občino Mirna bo ob koncu leta poslano poročilo in izstavljen 

račun. 

  

O8 - Programi opremljanja 

Vrednost:  1.237,69  

Postavka bo v celoti realizirana po izdelavi vseh PO, ki smo jih naročili v lanskem in letošnjem letu. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

J10 - Zreško jezero-projekt LAKE TOUR SI-HR 

Vrednost:  0,00  

Sredstva na tej postavki so namenjena za izboljšanje kakovosti vode in s tem turistične uporabe jezera v okviru 

čezmejnega projekta Interreg Slovenija-Hrvaška. V ta namen se bo preusmerila kanalizacija s tega območja na 

centralno ČN. Do jezera in okoli jezera se bodo uredile sprehajalne poti z javno razsvetljavo, postavila se bo 

ustrezna urbana oprema, uredila se bo dovozna pot do jezera. Vse poti se bodo tudi ustrezno označile. V okviru 

projekta se bo pridobila ustrezna dokumentacija za sanacijo jezera, za čiščenje jezera in za zunanjo ureditev 

Zreškega jezera. Cilj pa je pridobiti tudi nekaj promocijskega materiala. 

Ker na razpisu nismo uspeli je ostala postavka nepočrpana. Naslednji rok prijave je 27.9.2017  

  

   

  

J93 - Turistična infrastruktura 

Vrednost:  605,85  

Iz te postavke smo financirali pritrditev mreže na igrišču v Skomarju.  

  

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

N9 - Pridobivanje neprofitnih stanovanj 

Vrednost:  0,00  

V tej postavki je predviden nakup manjšega stanovanja oz. zamenjava bivalnih enot za stanovanje - izvedba 

predvidoma v drugi polovici leta.   

  

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

N0 - Upravljanje stanovanj 

Vrednost:  5.572,00  

Upravljanje plačujemo mesečno, na podlagi izstavljenih računov upravnika. Ob polletju so sredstva porabljena v 

skladu s planom.  

  

N1 - Invest. vzdrževanje stanovanj 

Vrednost:  35.955,07  

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 35,96%. Del realizacije predstavljajo stroški iz naslova 

subsidiarne odgovornosti za 6 nekdanjih (deložiranih) najemnikov, katerih obveznosti so se po dolgoletnih 

sodnih postopkih izkazale za neizterljive. Med večjimi vzdrževalnimi deli, ki smo jih izvedli v prvi polovici 

letošnjega leta in konec prejšnjega so sanacija strehe večstanovanjskega objekta na naslovu Cesta na Roglo 11f 

in Mladinska ulica 2, (glede na delež lastništva), zamenjava oken, vrat…  

  

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn 

16069002 - Nakup zemljišč 

M37 - Menjava zemljišč Unior-Občina 

Vrednost:  0,00  

V letu 2017 so s to postavko načrtovana sredstva za namen menjav nepremičnin med družbo UNIOR in Občino 

Zreče in sicer v višini 600.000,00 EUR. Postavka še ni bila realizirana.  

  

O4 - Nakup zemljišč 

Vrednost:  8.710,80  
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Realizacija 4,67% se nanaša na plačilo davkov za pridobitev zemljišča, namenjenih za gospodarsko javno 

infrastrukturo. V teku so pravni posli za nakup nepremičnin, zato bo realizacija oziroma poraba postavke vidna 

do konca leta. 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

G1 - Zdrav. zavar. občanov brez prih. 

Vrednost:  24.298,52  

Sredstva so realizirana v višini 48,60% in tečejo po planu proračuna za leto 2017. 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

G2 - Stroški mrliške ogledne službe 

Vrednost:  5.457,33  

Postavka je ob polletju realizirana že v višini 90,96%, saj je v letošnjem letu bilo opravljenih že 23 mrliških 

ogledov, kar jih je bilo v preteklih letih skozi celo leto. Ravno tako so bile opravljene že 4 sanitarne obdukcije. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

E17 - Obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev 

Vrednost:  0,00  

Postavka v letu 2017 še n realizirana, saj se bo obnova 100 frankolovskih žrtev - 3. faza, obnova poti - pričela v 

mesecu avgustu 2017, kar pomeni da bodo zahtevki poslani v drugi polovici leta 2017. 

E5 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Vrednost:  0,00  

Realizacija postavke je odvisna od prejete vloge kot pomoč pri obnavljanju kulturne dediščine posameznih 

lastnikov. Do polovice leta 2016 še nismo prejeli nobene takšne vloge, zato je postavka še nerealizirana. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
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E1 - Knjižnica 

Vrednost:  21.245,18  

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2017. V tej postavki so sredstva za 

obratovalne stroške knjižnice, kot tudi dejansko za njeno delovanje (plače zaposlenih,...) 

E7 - Založniška dejavnost 

Vrednost:  4.165,05  

Postavka je realizirana v višini 83,30% saj smo iz nje pokrili stroške nakupa CD domačih ansamblov, ponatis 

knjige "Razglednice" in oblikovanje "Zreške pravljice" v angleškem jeziku. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039002 - Umetniški programi 

E2 - Programi društev 

Vrednost:  0,00  

Sredstva bodo v drugi polovici leta razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja 

ljubiteljske kulturne dejavnosti in sklenjenih pogodb. 10% sredstev pa je namenjenih za stimulacijo izrednih 

dosežkov in izobraževanje, ki se razdeli ob koncu leta. 

E9 - Javni sklad za kulturne dejavnosti 

Vrednost:  1.500,00  

Postavka je 50,00% realizirana. Občina Zreče je v letu 2017 zagotovila sredstva Javnemu skladu za kulturne 

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

E3 - Prireditve in gostovanja 

Vrednost:  3.387,56  

Postavka je realizirana 135,50%, saj so se iz postavke pokrili stroški organizacije prireditve in pogostitve ob 

kulturnem prazniku (2.460,76 EUR) ter nagrade za prejemnike na podlagi pravilnika (1.026,80 EUR). Posavka 

bo z rebalansom ustrezno korigirana. 

E71 - Skumavčevi dnevi na Resniku 

Vrednost:  0,00  

Postavka še v prvi polovici leta 2017 ni realizirana, saj so Skumavčevi dnevi a Resniku potekali od 26.6. do 

1.7.2017 in bodo zahtevki v drugi polovici leta 2017. 
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EB - Godba na pihala (mat. stroški,vzdrževanje,investicije) 

Vrednost:  8.200,00  

Postavka je realizirana v višini 62,12% in se izplačuje na podlagi sklenjene pogodbe in aneksa k pogodbi. 

EF - Vodovnikovo/a (leto) nagrada 

Vrednost:  66,51  

Sredstva iz te postavke se porabijo za Vodovnikovo nagrado na podlagi sklepa župana. Ravno tako se porabijo 

za izdelavo Vodovnikove listine. Realizacija te postavke bo v celoti v drugi polovici leta 2017. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

E10 - Lokalni časopis 

Vrednost:  2.427,02  

Sredstva na tej postavki so namenjena izdajanju občinskega glasila Pohorsko srce (strošek lektoriranja, 

oblikovanja, tiskanja, poštnine…). Letno izideta dve številki - realizacija skladno s planom.  

  

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

E14 - Forma viva 

Vrednost:  0,00  

Postavka v letošnjem letu še ni porabljena, saj so z obnovo forma viv pričeli v mesecu juliju 2017 tako da bo 

izplačilo v drugi polovici leta 2017. 

E4 - Vzdrževanje kulturnih domov in opreme 

Vrednost:  4.000,00  

Na podlagi pogodbe o upravljanju večnamenske dvorane v Zrečah se zagotavljajo sredstva za pokrivanje 

stroškov vzdrževanja in uporabe večnamenske dvorane KUD Vladko Mohorič.   

  

 

E72 - Trije zreški gradovi (Univerza Maribor) 

Vrednost:  2.200,00  

Ker račun za Fakulteto za gradbeništvo v višini 2.200,00 EUR ni bil poravnan v letu 2016 in je bil plačan v 

začetku leta 2017 je potrebno to postavko z rebalansom ustrezno korigirati. 
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EH - Ureditev (obnova) železniške postaje 

Vrednost:  2.350,00  

Postavka je realizirana v višini 3,13%. Na podlagi prejete odločbe o uspešni prijavi javni poziv LAS "Od 

Pohorja do Bohorja" v letu 2017 bomo z deli pričeli v mesecu novembru 2017, tako da bodo izplačila iz te 

postavke v drugi polovici leta 2017. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

R03 - Vojni veterani 

Vrednost:  200,00  

Sredstva so bila razdeljena prijavljenim vojnim društvom na javnem razpisu. Pogodbe so že podpisane, v drugi 

polovici leta pa bodo izvedena tudi plačila. 

R04 - Vzdrževanje grobov borcev NOB 

Vrednost:  600,00  

Sredstva na tej postavki so namenjena čiščenju spominskih obeležij, vrtnarske storitve ter komemoracijo ob 

dnevu spomina na mrtve 1. novembra. Postavka bo v celoti realizirana v drugi polovici leta 2017. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

R02 - Dotacije društvom 

Vrednost:  0,00  

Sredstva so bila upravičenim prijavljenim društvom razdeljena na podlagi javnega razpisa. Pogodbe so že 

podpisane, v drugi polovici leta pa bodo izvedena tudi plačila. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

F1 - Športni klubi 

Vrednost:  38.547,38  

Sredstva so bila prijavljenim in uspešnim športnim društvom razdeljena na javnem razpisu. Na podlagi pogodb 

so bila tudi že izplačila v višini 86,62%. 
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F3 - Dotacije 

Vrednost:  7.614,31  

Sredstva so porabljena v višini 76,14% in sicer za pomoč pri športnih udejstvovanjih športnikov posameznikom 

ter organizacijo prireditve Naj športnik. 

F4 - Vzdrževanje športnih objektov (mat. stroški) 

Vrednost:  19.000,02  

Sredstva so porabljena v višini 50,00% in se porabljajo v skladu z podpisanim aneksom z OŠ Zreče za leto 2017. 

F5 - Vzdrževanje nogometnega igrišča 

Vrednost:  7.999,98  

Postavka je 50% realizirana na podlagi podpisanega aneksa z NK Zreče za leto 2017. 

F6 - Investicijsko vzdrževanje telovadnice Zreče 

Vrednost:  4.319,46  

Postavka je realizirana v višini 86,39%. Sredstva so bila namenjena popravilu tribun v telovadnici. 

F7 - Sanacija atletske steze 

Vrednost:  0,00  

Sredstva ostajajo neporabljena, saj pri prijavi na javni razpis Fundacije za šport nismo bili uspešni. Postavka se 

bo z rebalansom ustrezno korigirala 

F9 - Energetska sanacija športne dvorane Zreče 

Vrednost:  1.743,38  

Postavka je porabljena v višini 11,62%. Sredstva so bila namenjena za delno zamenjavo  oken v telovadnici 

Zreče ter delno zamenjavo luči (energetsko bolj varčne) ter popravilo grelca. 

J8 - Deskanje-svetovni pokal na Rogli 

Vrednost:  0,00  

Postavka še ni realizirana, s pogodbo dogovorjena sredstva bodo namenjena podpori Svetovnemu pokalu v 

deskanju na snegu, ki je bil na Rogli 28.1.2017.  

  

R07 - Sofinanciranje kart za kopanje 

Vrednost:  24.885,85  

Realizacija je ob polletju letošnjega leta 33,18 %. Realizacija je nekoliko nižja, ker glavna kopalna sezona šele 

pride. Bo pa najverjetneje potrebno postavko z rebalansom nekoliko dvigniti, ker je podjetje Unior d.d., program 

turizem dvignil ceno kart odjemalcem večjega števila kopalnih kart.   
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 - Programi za mladino 

H6 - Programi za mlade in otroke 

Vrednost:  0,00  

Postavka bo v celoti realizirana v drugi polovici leta, saj so pogodbe z društvi za te programe bile podpisane v 

mesecu juliju 2017. 

J6 - Ropotanje v starih Zrečah 

Vrednost:  6.000,00  

Sredstva so porabljena skladno s planom in sklenjeno pogodbo.  

  

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

C1 - Plačilo programov-Vrtec Zreče 

Vrednost:  372.197,68  

Postavka je realizirana v višini 44,95%. Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna in 

plana Vrtca Zreče za leto 2017. 

C2 - Plačilo programov drugih vrtcev 

Vrednost:  25.496,92  

Postavka je realizirana v višini 46,36%. Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila vpisanih otrok iz Zreč v 

programe Vrtcih v drugih občinah. 

C3 - Investicijsko vzdrževanje 

Vrednost:  0,00  

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta 2017, saj se investicije izvajajo v času poletnih počitnic, kar pomeni 

da bodo zahtevki v mesecu septembru oziroma oktobru. 

C4 - Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba) 

Vrednost:  0,00  

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta. 

C5 - Otroci s posebnimi potrebami 

Vrednost:  9.822,95  
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Postavka je realizirana v višini 65,49%, saj moramo na podlagi odločbe poleg specialne pedagoginje plačati še 

zaposlitev stalne spremljevalke otroku s posebnimi potrebami. 

C6 - Materialni stroški za vrtec Gorenje 

Vrednost:  260,05  

Postavka je realizirana v višini 20% in se izplačuje na podlagi prejetih zahtevkov s strani CŠOD. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

B1 - Dodatni program 

Vrednost:  13.815,93  

Postavka je 50,21% realizirana kar je v skladu s podpisano pogodbo z OŠ Zreče. Sredstva se izplačujejo na 

podlagi zahtevkov s strani OŠ Zreče. 

B2 - Materialni stroški 

Vrednost:  45.000,00  

Postavka je realizirana 50%, sredstva se izplačujejo na podlagi mesečnih zahtevkov OŠ Zreče. 

B20 - Materialni stroški za CŠOD Gorenje 

Vrednost:  732,87  

Postavka je realizirana 36,64% in se izplačuje na podlagi prejetih zahtevkov s strani CŠOD. 

B3 - Investicijsko vzdrževanje 

Vrednost:  14.392,90  

Postavka je realizirana 41,12%. Sredstva so bila namenjena za nakup različne osnovne opreme za potrebe OŠ 

Zreče. Večji del stroškov pa bo nastal v času poletnih počitnic. 

  

B5 - Prehrana delavcev 

Vrednost:  777,96  

Postavka je 50% sofinancirana in torej se sredstva porabljajo v skladu z načrtom proračuna za leto20174 in 

podpisano pogodbo z OŠ Zreče. 

BB - Osnovna šola v Parku 

Vrednost:  3.592,92  

Pogodba je realizirana v višini 30,32%. Realizacija je nižja zaradi dejstva, da lahko OŠ V parku na podlagi 

podpisanega aneksa šele od meseca junija 2017 pošilja zahtevke za plačo zaposlene stalne spremljevalke otroku 

iz občine Zreče. 
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BE - Osnovna šola Glazija in Waldorfska šola 

Vrednost:  785,68  

Postavka je realizirana v višini 43,65% in se izplačuje na podlagi prejetih zahtevkov s strani OŠ Glazija in 

Waldorfske šole. 

  

BH - OŠ Zreče (ureditev okolice, kritina in ostalo) 

Vrednost:  658,80  

Postavka bo v celoti realizirana v drugi polovici leta 2017, saj se dela - zamenjava kritine na strehi OŠ Zreče - 

izvaja v času poletnih počitnic in bodo zahtevki prihajali v mesecu avgustu oziroma septembru. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

BA - Glasbena šola Slov. Konjice 

Vrednost:  2.771,65  

Posavka je realizirana v višini 41,67% in se porablja v skladu s nartom proračuna za leto 2017, kakor tudi 

podpisano pogodbo z Glasbeno šolo. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

BL - Prizidek k Srednji šoli Zreče 

Vrednost:  0,00  

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta, ko bo Srednja šola Zreče pristopila k izgradnji prizidka. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1904 - Terciarno izobraževanje 

19049001 - Višješolsko izobraževanje 

B8 - Regijsko študijsko središče Celje 

Vrednost:  1.058,50  

Postavka je realizirana v višini 50% in se porablja v skladu s sprejetim planom proračuna za leto 2017. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
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1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

B9 - Izobraževanje odraslih 

Vrednost:  0,00  

Postavka še ni realizirana in bo v skladu s pogodbo v drugi polovici leta 2017. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

B4 - Šolski prevozi 

Vrednost:  164.690,35  

Postavk je realizirana v višini 63,34%. Dejstvo je, da večino stroškov prevoza nastane v prvi polovici leta, saj v 

drugo polovico leta zapadejo v plačilo zgolj računi za 4 mesece, medtem ko 6 mesecev preide v plačilo v prvi 

polovici leta. 

B6 - Ostalo 

Vrednost:  4.121,72  

Postavka je realizirano v višini 82,43%. Tako se je pokrilo novoletno obdarovanje otrok, darila za odličnjake OŠ 

Zreč in srednje šole Zreče... 

D7 - Šola v naravi 

Vrednost:  5.760,00  

Postavka je realizirana v višini 57,60% in sicer za stroške zimske šole v naravi. Stroški za poletno šolo v naravi 

se bodo pokrili v drugi polovici leta. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069003 - Štipendije 

H5 - Štipendije 

Vrednost:  0,00  

Postavka ni realizirana saj v letu 2017 ni vzpostavljene štipendijske sheme s strani RaSr Celje. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
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R15 - Obdaritev novorojencev 

Vrednost:  2.934,91  

Sredstva na tej postavki so porabljena v višini 36,69%. Znesek porabljenih sredstev je odvisen od števila rojenih 

otrok v letu 2017 oziroma prejetih vlog, zato se bo znesek z rebalansom ustrezno korigiral.  

  

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

D0 - Izplačilo družinskemu pomočniku 

Vrednost:  15.310,38  

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2017. 

D2 - Občina po meri invalidov 

Vrednost:  369,56  

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju projekta Občina po meri invalidov. V letošnjem letu nameravamo 

izvesti prilagoditve pločnikov v kraju Zreče (18 lokacij spuščenih robnikov pločnikov s primernimi hodi za 

invalidski voziček). Zadeva se bo izvedla v drugi polovici leta 2017. Postavka je trenutno realizirana 4,35%. 

  

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049003 - Socialno varstvo starih 

D12 - Starosti prijazna občina 

Vrednost:  42,40  

Postavka je bila glede na načrtovana sredstva realizirana le v višini 0,71 %, saj načrtujemo vstop v mrežo starosti 

prijaznih mest in občin v oktobru 2017, ko bo potrebno poravnati pristojbino za vključenost v to mrežo.   

  

D3 - Socialni transferji za oskrbnine 

Vrednost:  43.652,91  

Sredstva so porabljena v višini 43,65%. CSD izdajajo odločbe za doplačilo institucionalnega varstva na podlagi 

ZUPJS in dohodkov upravičencev ter zavezancev za plačilo (Zakon o socialni varnosti). 

DA - Pomoč družini na domu 

Vrednost:  49.981,15  

Postavka je realizirana v višini 62,01% in se izplačujejo na podlagi zahtevkov izvajalca te storitve, to je 

Lambrechtov dom. 
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DB - Pogostitev ostarelih 

Vrednost:  639,08  

Postavka je porabljena v višini 42,61% saj so bili poravnani računi za pogostitve na Gorenju in Zrečah. Odprt je 

še račun za plačilo pogostitev na Stranicah. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

D10 - Družbeno koristno delo 

Vrednost:  0,00  

Postavka v letu 2017 še ni porabljena, saj v letošnjem letu še nismo imeli nobenega kandidata s strani CSD Slov. 

Konjice. 

D4 - Pogrebni stroški 

Vrednost:  3.840,92  

V prvi polovici leta 2017 je postavka realizirana v višini 384,09% . Iz te postavke smo pokrili pogrebne stroške 

šestih umrlih, kateri niso imeli svojcev. Postavka se bo z rebalansom ustrezno korigirala. 

D6 - Letovanje šolsk. otrok-kolonija 

Vrednost:  0,00  

Občina Zreče je v letu 2017 zagotovila sredstva za počitniško letovanje otrok iz socialno ogroženih družin iz 

območja Občine Zreče ter bolnih otrok. Letovanje izvaja RK Slov. Konjice. Sredstva se izplačajo na podlagi 

podanega  poročila o izvedbi letovanja, predvidoma v mesecu avgustu 2017. 

D8 - Druge socialne storitve 

Vrednost:  27.361,46  

Sredstva iz te postavke so realizirana v višini 54,72%. Subvencioniranje stanarin prestavlja preko 85% 

realiziranih sredstev (nove odločbe CSD). Ostali del sredstev je bil porabljen za denarne socialne pomoči 

občanom in pomoč v obliki paketov prehrane.   

  

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

D1 - Občinski odbor RK 

Vrednost:  6.369,02  

Sredstva so ob polletju porabljena v skladu s planom proračuna za leto 2017. 
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D11 - Večgeneracijski center 

Vrednost:  29.123,54  

Postavka je porabljena že v višini 83,21%. Tako se je pokrila celotna obnova prostora, nakup opreme za prostor 

ter delna zaposlitev delavke v MCDD. Ravno tako se pokriva mesečna najemnina od februarja 2017 dalje, kakor 

tudi obratovalni stroški. 

D5 - Dotacija humanitarnim društvom 

Vrednost:  0,00  

Sredstva so bila razdeljena prijavljenim in uspešnim društvom na javnem razpisu s sklepom. Pogodbe so že 

sklenjene, izplačila pa bodo v drugi polovici leta 2017. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado 

N5 - 20 stanovanjski blok-kredit 

Vrednost:  10.070,55  

Odplačilo kredita poteka v skladu s planom.  

  

N7 - Nakup stanovanj 

Vrednost:  842,40  

Postavka zajema odplačilo dolgoročnega kredita - v skladu s planom.  

  

N8 - Preureditev podstrešja CR  11A 

Vrednost:  1.491,80  

Tudi ta postavka zajema le odplačilo dolgoročnega kredita in poteka v skladu s planom.  

  

R14 - Okvirni kredit - obresti in provizija banke 

Vrednost:  0,00  

Zaradi izboljšanja likvidnostne situacije v letu 2017 nismo podpisali pogodbe za kratkoročni likvidnostni kredit. 

T5 - Vrtec in adaptacija OŠ Stranice 

Vrednost:  19.003,07  

Odplačila glavnice in obresti za Vrtec in OŠ Stranice so ob polletju v skladu s planom 50,01%. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
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23029001 - Rezerva občine 

S1 - Proračunska rezerva-elementar 

Vrednost:  7.501,98  

Postavka je realizirana v višini 12,50 % za potrebe sanacije plazu Črešnar, Resnik 1, projektno dokumentacijo 

most Podgrajšek in del plačila za sanacijo cest po neurju na Stranicah. Razlika bo realizirana v drugi polovici 

leta za sofinanciranje mostu Podgrajšek, projektno dokumentacijo brežina Ošlak, pomoč ob požaru Jereb, Resnik 

in izgradnjo mostu Špicgora. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

S2 - Splošna proračun. rezervacija 

Vrednost:  2.823,82  

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za stroške, ki se pojavijo tekom leta v proračunu pa niso 

predvideni. V prvi polovici letošnjega leta je ta postavka realizirana v višini 2.823,82 EUR oz. 35,30%. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

M16 - Vodno povračilo 

Vrednost:  12.727,90  

 

Postavka vodno povračilo je polletno realizirana v pričakovani višini 50,91%, kar predstavlja približno polovico 

planiranih sredstev. Za vodno povračilo so predvidene akontacije na  podlagi predvidene porabljene vode za 

prihodnje leto. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

M13 - Stroški režije 

Vrednost:  107.138,03  

Realizacija postavke je skladna s planom in je namenjena za stroške dela Režijskega obrata (RO) in manjši del 

za materialne stroške RO. 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

L5 - Stroški prom. varno. in preventive 

Vrednost:  3.007,88  

Sredstva na postavki so realizirana v višini 3.007,88EUR kar je 26,16%. Razliko bomo realizirali do konec leta 

predvsem za nakup odsevnega materiala in izvedbo raznih preventivnih akcij. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

L4 - Gozdne ceste-Zavod za gozdove 

Vrednost:  192,03  

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta v skladu s planom ZGS. 

L40 - Gozdne ceste-redno vzdrževanje 

Vrednost:  0,00  

Z deli se bo pričelo v drugi polovici leta, postavka pa bo realizirana do koca leta. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

L11 - Letno vzdrževanje 

Vrednost:  13.539,11  
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Realizirana sredstva na tej postavki so v višini 8,46%. Razlika bo realizirana do konec tekočega koledarskega 

leta. 

L12 - Zimsko vzdrževanje 

Vrednost:  118.167,19  

Sredstva na tej postavki so porabljena v skladu s planiranimi sredstvi v višini 98,47%. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

L135 - Sanacija LC Padeški vrh-Gorenje-Zg. Zreče 

Vrednost:  30.889,02  

Realizacija je 86,43%. Nerealizirana so še zadržana sredstva v višini 5.000EUR iz naslova kvalitetnega pregleda. 

Pomanjkljivosti bi izvajalec del Asfalti Ptuj moral opraviti do 1.5.2017, žal pa vseh pomanjkljivosti ni odpravil 

po zapisniku do roka. Pomanjkljivosti bodo v celoti odpravljene v avgustu 2017, s tem se sprostijo zadržana 

sredstva. 

L137 - Pločnik Stranice (krožišče-odcep Marovt) 

Vrednost:  0,00  

V letu 2017 še ni bilo realizacije, zaradi dopolnitve izvedbenega načrta pločnika in prehoda za pešce na 

obravnavanem odseku, ki ga je naročila Direkcija RS za infrastrukturo. Dopolnjen načrt bi naj bil izdelan sredi 

avgusta 2017 na kar sledi potrditev le tega s strani DRSI in izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca prav tako 

s strani DRSI. Verjetna izvedba se bo začela v letu 2018 in s tem bodo nastali tudi stroški s strani Občine Zreče 

za izvedbo kanalizacije pri tem projektu. 

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Vrednost:  18.475,28  

Sredstva so porabljena v višini 18475,28EUR, razlika bo porabljena tekom leta za investicijsko vzdrževanje 

lokalnih cest na podlagi javnega naročila v mesecu maju 2017 in skladno s pogodbo z izvajalcem del. 

L14B - Cesta Božje 

Vrednost:  1.049,20  

Večji del postavke bo realiziran v drugi polovici leta. 

L14D - Mini krožišče na Kovaški cesti za novo ind. cono 

Vrednost:  0,00  

Realizacija postavke se planira v drugi polovici leta 2017. Sama izvedba del pa se začne v drugi polovici meseca 

avgusta 2017. 

L14M - Rekonstrukcija JP Pirš-Dom krajanov-Železinger z izgradnjo vodovoda in 

kanalizacije 
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Vrednost:  6.659,80  

Postavka je realizirana v višini 4,44%. Po izvedenem javnem naročilu se bodo dela pričela 16.8.2017 . Postavka 

bo realizirana do konca leta. 

L14O - Dediščina s kolesom SI-HR 

Vrednost:  0,00  

Stroški so namenjeni za drugo prijavo na javni razpis SI-HR, kjer v prvem razpisu nismo prejeli dokončne 

odločbe o potrditvi projekta.  Projekt bo dopolnila zunanja strokovna služba ISKRIVA d.o.o., ki ima kar nekaj 

referenc pri pripravi projektov na omenjene razpise. 

L14R - Pločnik Stranice-Korošec 

Vrednost:  0,00  

V letu 2017 se realizacija nanaša le na sofinancerski delež Občine Zreče za  projektiranje kanalizacije v pločnik. 

Izvedba del pa se še ni začela, zaradi dopolnitve izvedbenega načrta pločnika in prehoda za pešce na 

obravnavanem odseku, ki ga je naročila Direkcija RS za infrastrukturo. Dopolnjen načrt bi naj bil izdelan sredi 

avgusta 2017 na kar sledi potrditev le tega s strani DRSI in izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca prav tako 

s strani DRSI. Verjetna izvedba se bo začela v letu 2018 in s tem bodo nastali tudi stroški s strani Občine Zreče 

za izvedbo kanalizacije pri tem projektu. 

L14Č - Krožišče Ulipi 

Vrednost:  26.060,37  

Dela so se zaključila v mesecu maju 2017. Postavka je skoraj v celoti realizirana, odprt je še en račun za nekaj 

manj kot 300 EUR od Vrtnarstva Lipa d.o.o., Stranice. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

L14F - Turistična signalizacija 

Vrednost:  1.256,11  

Del sredstev na postavki v višini 1.256,11 EUR je bil realiziran, razlika t.j. 4.743,89EUR pa bo do konec leta 

2017. 

L3 - Signalizacija in označevanje 

Vrednost:  5.869,42  

Postavka je realizirana v višini 34,53%, razlika bo realizirana do konec letošnjega leta oziroma do konec jeseni. 

L81 - Banka cestnih podatkov 

Vrednost:  366,00  

Postavka je realizirana v višini 36,60% za plačilo ažuriranja podatkov BCP ter oddaje le teh na Ministrstvo za 

infrastrukturo. Razlika je namenjena za vzdrževalnino oziroma dostop do aplikacije Maximus. 
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L82 - Izdelava celostne prometne strategije občine Zreče 

Vrednost:  19.215,00  

Postavka je realizirana za 116,45% zaradi prenosa neplačanega dela v letošnje leto. Pogodbena vrednost z ZUM 

d.o.o. je bila v višini 54.900,00. 

L83 - Mobilnosti načrt za industrijo in šoli 

Vrednost:  0,00  

Postavka bo v celoti realizirana po končanem dokumentu, ki smo ga naročili pri podjetju Biro skiro in je še v 

izdelavi predvidoma v jeseni 2017. 

L84 - Evropski teden mobilnosti 

Vrednost:  0,00  

Postavka bo realizirana v mesecu septembru, ko bomo imeli stroške z organizacijo Evropskega tedna mobilnosti, 

ki poteka od 16.9 do 22.9.2017. 

L85 - Izvedba ukrepov CPS 

Vrednost:  0,00  

Postavka bo realizirana do konec letošnjega leta za izvedbo ukrepov, ki smo si jih zadali v Celotni prometni 

strategiji. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029004 - Cestna razsvetljava 

M3 - Najem oporišč za javno razsvetljavo 

Vrednost:  670,20  

Realizacija v višini 47,87 % je v skladu z planom. 

M4 - Tokovina za javno razsvetljavo 

Vrednost:  21.270,09  

Postavka je realizirana v višini 70,9%. 

M5 - Vzdrževanje javne razsvetljave 

Vrednost:  5.636,66  

Realizacija v višini 56,37 % je v skladu z planom. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
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13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

L13M - Krožišče SN1 

Vrednost:  0,00  

V letu 2017 še ni bilo realizacije, zaradi novelacije izvedbenega načrta krožišča pri SN-1, ki ga je naročila 

Direkcija RS za infrastrukturo. Dopolnjen načrt je bil izdelan v juniju 2017 in je v pregledu s strani DRSI. Po 

potrditvi sledi podpis sporazuma o sofinanciranju s med DRSI in Občino Zreče. Nato pa izvedba javnega 

naročila za izbiro izvajalca prav tako s strani DRSI. Verjetna izvedba se bo začela v letu 2018 in s tem bodo 

nastali tudi stroški s strani Občine Zreče za izvedbo komunalne infrastrukture pri tem projektu. 

L79 - Rekonstrukcija JP 985431 - Stranice center 

Vrednost:  450,00  

Realizacija se nanaša na zakoličbo objekta, kar je bilo potrebno za dogovor in ureditev lastniških razmerij z 

lastniki zemljišč v katera se bo širila cesta. Dejanska izvedba pa se bo začela 7.8.2017 in zaključila v novembru 

2017. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

M14 - Okoljska dajatev-odpadki 

Vrednost:  28.716,49  

Stroški so namenjeni za izvajanje aktivnosti na odlagališču nevarnih odpadkov CERO Slov. Konjice- novo 

odlagalno polje. Izdatki so se v prvi polovici leta nekoliko povečali, glede na plan 2017, zato je polletna 

realizacija 205,12%. 

M36 - Kamnolom Zreče Gračič 

Vrednost:  70,00  

Postavka je realizirana 3,50%, glede na plan 2017. Poraba sredstev se predvideva v drugi polovici leta, to je za 

izdelavo načrta opustitve in končne sanacije kamnoloma Gračič. 

M39 - CERO II Pragersko 

Vrednost:  66.126,98  

Sofinancerski delež Občine Zreče pri izgradnji CERO Pragersko se je v tem letu zaključil in v celoti poplačalo. 

Zaradi navedenega je realizacija proračuna že 100%. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

M12 - Kanalizacija 
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Vrednost:  31.759,58  

Proračunska sredstva so porabljena v večini za izgradnjo kanalizacije Dobrava in za manjša sanacijska dela ter 

urejanje priključkov na javnih površinah ter čiščenje in prebijanje zamašenih kanalizacijskih vodov. Porabljeno 

je 105,87% planiranih sredstev.  

  

M30 - Čistilna naprava Nune 

Vrednost:  1.394,98  

Sredstva so porabljena v pričakovani višini 27,90%. Sredstva so porabljena za redno vzdrževanje ČN Nune. 

Redno vzdrževanje  obsega potrebne servisne storitve na strojni opremi, odvoz gošče na čistilno napravo ter 

monitoring kvalitete očiščene odpadne vode. Manjši obseg omenjenih del se bo izvajal v drugi polovici leta. 

Planirana sredstva postavke za obratovanje ČN Nune bodo porabljena do konca leta.  

  

M44 - Zg. Zreče 1-projekt.dokumen.za fekalno kanalizacijo 

Vrednost:  0,00  

Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo se bo začela in zaključila v drugi polovici leta 2017, zaradi 

navedenega je polletna realizacija proračuna 0%. 

M48 - Čistilna naprava Zreče 

Vrednost:  64.723,37  

Realizacija postavke - Sredstva postavke so namenjena rednemu obratovanju ČN Zreče, za električno energijo, 

za odvoz posušenega blata, za monitoring, ki ga v letošnjem letu izvajamo mesečno, za PAC sredstvo za 

posedanje blata in za potrebe rednih sprotno potrebnih vzdrževalnih del. Sredstva smo porabili v višini 58,84%. 

  

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

M19 - Ureditev struge Dravinje in Tesnice 

Vrednost:  0,00  

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

L6 - Geodetske storitve 

Vrednost:  1.580,00  
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Večina odmer se bo izvedla v drugi polovici leta, zaradi česar je realizacija postavke tudi v višini 15,8%. 

M7 - Geodetske storitve 

Vrednost:  399,18  

Sredstva so namenjena geodetski odmeri vodovodnega in kanalizacijskega sistema ( nove izvedbe, sekundarni 

priključki, ustvarjanje katastra). V prvi polovici leta ni bilo realizacije. V naslednji polovici leta bomo imeli 

večje število izvedbe kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, zato predvidevamo, da bo postavka porabljena v 

celotni višini 10.000,00 EUR. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

J92 - Čistilna akcija 

Vrednost:  1.789,59  

V tej postavki je zajeta spomladanska čistilna akcija reke Dravinje in čiščenje javnih površin v vseh Krajevnih 

skupnostih, sanacija divjih odlagališč in odstranitev zapuščenih avtomobilov. Realizacija v polletju je 81,35%, 

porabo razlike pa planiramo do konca leta 2017. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

M11 - Vodooskrba 

Vrednost:  106.162,48  

Postavka vodooskrba je v polletnem obdobju realizirana v višini 46,16%. Izvedba poteka po zastavljenem in 

potrjenem planu za leto 2017. V prvi polovici leta smo izvedli obnovo pri rezervoarju Grobovi in položili 120m 

nove cevi DN110. Izgradili smo črpališče na Polajni in zamenjali 2 črpalki. Zaradi vremenskih razmer ( zmrzal) 

smo odpravili večje število okvar na vodovodnem omrežju. V naslednji polovici leta bomo izvedli 2. fazo  

zamenjave vodovodne cevi na  trasi Korošec - Ilirska pot - Cesta pod Hribom - Rudniška cesta in izvedli vse 

sekundarne priključke. Prav tako bomo ob sanaciji ceste v Stranicah položil novo cev v dolžini cca 400m. 

M32 - Magistralni vodovod 

Vrednost:  0,00  

Postavka magistralni vodovod v prvi polovici ni realizirana. Sredstva so rezervirana za stroške notarskih 

overitev. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

M17 - Pokopališče 

Vrednost:  9.940,69  

Postavka zajema vzdrževanje novega pokopališča v Zrečah in sicer košnja zelenih površin, odvoz smeti, urejanje 

živih mej in ostalih grmovnic, ter ostala potrebna dela po dogovoru. Postavka je 46,89% realizirana in je v 

skladu s planom 2017. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

J91 - Urejanje okolja 

Vrednost:  4.972,48  

Urejanje okolja zajema urejanje centra Zreče, urejanje pešpoti, urejanje cvetličnih korit in gredic, vzdrževanje 

stopnic, obrezovanje drevja, vzdrževanje novih klopi in košev za smeti itd. 

V polletju je realizacija 23,34% in glede na plan 2017 planiramo v drugi polovici leta, večje izdatke na tem 

področju, kot so nabava novih košev za smeti, razni opleski, urejanje drevesnih krošenj in podobno.  

  

J95 - Košnja zelenic 

Vrednost:  4.384,01  

Postavka zajema košnjo javnih zelenic v centru mesta Zreče, določene zelene površine v lasti Občine Zreče, ter 

košnja med bungalovi na Rogli dvakrat letno. Polletna realizacija je 29,23%. 

J96 - Zbirni center 

Vrednost:  4.000,00  

Postavka zajema stroške za najem zbirnega centra, za zbiranje kosovnih odpadkov, ter ostalo urejanje. V polletju 

je realizacija 40,00 %. Razlika porabe sredstev, glede na plan 2017, se predvideva v drugi polovici leta, za 

napeljavo električnega voda do zbirnega centra. 

J98 - Novoletna okrasitev 

Vrednost:  6.761,26  

Realizacija je 84,52%, kar predstavlja stroške za novoletno okrasitev centra mesta Zreče, ter ostale krajevne 

skupnosti. Do konca leta se dodatni stroški ne predvidevajo. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

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

16069002 - Nakup zemljišč 
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L7 - Odkup zemljišč 

Vrednost:  66,66  

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolž. 

M0 - Dolgoročni kredit 2011(800.000,00 EUR) 

Vrednost:  23.552,63  

Realizacija odplačil glavnice in obresti na postavki je ob polletju 47,11%. 

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000) 

Vrednost:  8.943,85  

Odplačila glavnice in obresti na tej postavki so ob polletju v višini 47,07%. 

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000) 

Vrednost:  59.036,57  

46,49% je realizacija odplačil glavnice in obresti na tej postavki. 

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000,00 EUR) 

Vrednost:  20.963,27  

Na tej postavki je realizacija odplačil glavnice in obresti do 30.6.201 46,59%. 

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 EUR) 

Vrednost:  15.295,84  

Postavka je realizirana v skladu s planom 47,06%. 
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