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Občina Zreče je samoupravna lokalna skupnost, ki sodi po velikosti med manjše občine v 

Sloveniji, saj meri 6.731 ha in šteje okoli 6.482 prebivalcev. Ustanovljena je bila z Zakonom o 

ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij v letu 1994. Občina Zreče samostojno opravlja 

lokalne zadeve javnega pomena, upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za 

gospodarski razvoj občine, pomaga pri razvoju kmetijstva in s tem ohranja poseljenost 

podeželja ter pospešuje  razvoj gospodarskih in negospodarskih panog. 

Občino Zreče je v letu 2017 predstavljal in zastopal župan mag. Boris Podvršnik. 

Na območju Občine Zreče deluje šest krajevnih skupnosti, to so KS Zreče, KS Gorenje, KS 

Stranice, KS Skomarje, KS Resnik in KS Dobrovlje, ki so samostojne pravne osebe. 

Statut Občine Zreče določa temeljna načela organizacije in delovanja Občine, oblikovanje in 

pristojnosti občinskih organov, organizacijo občinske uprave in občinskih javnih služb, 

premoženje in financiranje občine, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v 

občini in druga vprašanja skupnega pomena, ki jih določa zakon.  

Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor občine.   

Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki  v skladu z zakonom, statutom in splošnimi 

akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi 

stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb 

nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. 

Delo organov občine je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu 

občinskih organov, predvsem pa  z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo 

občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, 

vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. Splošni 

akti občine se objavljajo v uradnem glasilu in sicer v Uradnem listu RS. 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 

Občinski svet šteje 16 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Občinski svet 

sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte  ter poslovnik občinskega sveta. Člani 

občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Občinski svet dela in odloča na sejah.   

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima v 

skladu z zakonom naslednje pristojnosti: opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, nadzoruje 

finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor v okviru svojih 

pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja  občinskih organov, občinske  uprave, 

krajevnih skupnosti, javnih zavodov in občinskih skladov  ter drugih porabnikov sredstev 

občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 

premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 

Nadzorni odbor šteje sedem članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed 

občanov. 

Občina Zreče ima poleg zunanjega nadzora vzpostavljen tudi sistem notranjega nadzora. S tem 

se spodbuja k racionalizaciji poslovanja, doseganju večje kakovosti in uspešnosti ter 
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preprečevanju napak. S takšnim delovanjem poskušamo usmeriti delovanje občine k doseganju 

čim boljših rezultatov.  

V občinski upravi Občine Zreče je bilo v preteklem letu sistemiziranih 21 delovnih mest, od 

tega 9 uradniških, 10 strokovno tehničnih, 1 delovno mesto pripravnika in 1 delovno mesto 

javnega uslužbenca na položaju. Zasedenih je bilo 20 delovnih mest. 

 

ZAPOSLENI NA DAN 31. 12. 2017 

 U – uradniki 
STD – strokovno tehnični 

sodelavci 

     

 

STOPNJA 
IZOBRAZBE 

I – IV 2 0 2 

V 6 0 6 

VI /  0 

VII/1 7 5 2 

VII/2 2 2 0 

VIII 3 2 0 

IX 0 0 0 

 pripravnik 1-nezasedeno   

    Skupaj:                        20 9 10 
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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o financiranju občin, 

- Zakon o računovodstvu, 

- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, 

- Zakon o davku na dodano vrednost 

Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 ter 2017 in 2018, 

- Zakon o računovodstvu, 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna, 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava, 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava, 

- Pravilnik  o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev, 

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov, 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu 

Poleg navedenih zakonov in podzakonskih aktov je potrebno upoštevati tudi odloke, pravilnike 

in druge pravne akte Občine Zreče. 

 

IZHODIŠČA PRORAČUNA OBČINE ZREČE ZA LETO 2017 

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

Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je posegel 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 delno 

podaljšali tudi v leto 2017. Zaradi tega je bilo potrebno tudi v letu 2017 upoštevati 

racionalizacijo stroškov, ki se financirajo iz občinskega proračuna.  

Občine so podatke za pripravo proračunov za leto 2017 in leto 2018 prejele od Ministrstva za 

finance Republike Slovenije v začetku oktobra 2016. Ministrstvo je občinam posredovalo dopis 
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in tabele o predhodnih podatkih za primerno porabo, dohodnino in finančno izravnavo za leti 

2017 in 2018. Pri navedenih predhodnih podatkih je bila upoštevana povprečnina v višini 

530,00 EUR na prebivalca za leto 2017 in v višini 536,00 EUR na prebivalca za leto 2018. 

Dejanska povprečnina za leto 2017 pa je 533,50 EUR na 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 2017 so temeljila na proračunu za leto 2016 in so bila proračunskim uporabnikom 

posredovana v prvi polovici leta 2016. V skladu z dogovori in predvsem potrebami pa smo 

določenim proračunskim uporabnikom sredstva za leto 2017 povečali (predvsem za investicije). 

Proračun Občine Zreče za leto 2017 je akt, s katerim so predvideni vsi prihodki in prejemki ter 

odhodki in izdatki občine za koledarsko leto 2017. S tem aktom so bili določeni posamezni 

programi in naloge, ki jih izvajajo občinski organi ter sredstva oziroma viri za izvedbo teh 

programov in nalog. 

 

PRORAČUN OBČINE ZREČE ZA LETO 2017 

Odlok o proračunu občine Zreče za leto 2017 s prilogami (pravne podlage, splošni del, posebni 

del, načrt razvojnih programov, kadrovski načrt, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem) 

je sprejel Občinski svet Občine Zreče na 12. redni seji 7. decembra 2016. V času izvajanja 

proračuna so nastale okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun prilagoditi. Tako 

smo v letu 2017 pripravili tri rebalanse. Prvi rebalans za leto 2017 je Občinski svet Občine 

Zreče sprejel na 14. redni seji 10. maja 2017, drugega na 15. redni seji 11. oktobra 2017 in 

tretjega na 16. redni seji 6. decembra 2017. Odlok o proračunu in vse spremembe le-tega so bile 

objavljene v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

 

Kljub trem rebalansom proračuna za leto 2017, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Zreče so 

se do konca leta 2017 pojavile razlike pri nekaterih proračunskih postavkah. Zaradi tega smo 

na podlagi 31. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin št. 1/16) in 7. člena 

Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 62/16, 

25/17, 40/17 in 57/17) s sklepom župana prerazporedili pravice porabe med 

proračunskimi postavkami kot je razvidno iz naslednje tabele. 

 

Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2017: 

S POSTAVKE: NA POSTAVKO: ZNESEK: 

A10-Dejavnost nadzornega odbora A0-Občinski svet 851,65 

A8-Materialni stroški 

A2-Stroški za proslave, pokroviteljstvo in 

sponzorstvo 350,00 

A10-Dejavnost nadzornega odbora A4-Nadomestilo članom komisij in odborov 964,05 
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A5-Plače delavcev A7-Prispevki delodajalca 63,63 

A8-Materialni stroški A80-Reprezentanca 287,49 

B20-Materialni stroški za CŠOD Gorenje B4-Šolski prevozi 435,22 

B6-Ostalo B4-Šolski prevozi 264,46 

BB- Osnovna šola v Parku B4-Šolski prevozi 465,60 

BE-Osnovna šola Glazija in Waldorfska šola B4-Šolski prevozi 203,48 

BH-OŠ Zreče (ureditev okolice, kritina in ostalo) B4-Šolski prevozi 1.951,65 

C2-Plačilo programov drugih vrtcev B4-Šolski prevozi 861,86 

D0-Izplačilo družinskemu pomočniku D2-Občina po meri invalidov 26,22 

D3-Socialni transferji za oskrbnine  DA-Pomoč družini na domu 1.977,93 

D8-Druge socialne storitve DA-Pomoč družini na domu 3.491,17 

EF-Vodovnikovo/a (leto) nagrada E2-Programi društev 2,86 

J96-Zbirni center J91-Urejanje okolja 1.018,99 

L6-Geodetske storitve J91-Urejanje okolja 961,84 

J9-Strategija turizma J99-Entente florale Europa 2018 2.066,17 

J94-Promocija turizma J99-Entente florale Europa 2018 562,18 

J93-Turistična infrastruktura J99-Entente florale Europa 2018 185,47 

L14D-Mini krožišče na Kovaški cesti za novo 

industrijsko cono L11-Letno vzdrževanje 30.117,90 

L14D-Mini krožišče na Kovaški cesti za novo 

industrijsko cono L13D-Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 908,90 

L14F-Turistična signalizacija L3-Signalizacija in označevanje 100,18 

M48-Čistilna naprava Zreče M11-Vodooskrba 3.806,32 

M48-Čistilna naprava Zreče M12-Kanalizacija 1.896,95 

M48-Čistilna naprava Zreče M17-Pokopališče 2.097,73 

M48-Čistilna naprava Zreče M19-Ureditev struge Dravinje in Tesnice 243,80 

M52-Komunalna oprema Stanojevič 

M38-Energetsko učinkovita prenova javne 

razsvetljave 15.523,88 

T5-Vrtec in adaptacija OŠ Stranice N5-20 stanovanjski blok - kredit 215,24 

O26-Polnilnica za električna vozila O21-Naravovarstveni programi 170,04 

O26-Polnilnica za električna vozila O39-Naravovarstveni informacijski center Rogla 283,92 

R07-Sofinanciranje kart za kopanje R06-Javna dela 4.147,25 

R01-Stroški posl. prostorov in občin. premoženja R24-Ureditev e-točk 86,78 

 

 

SPLOŠNI IN LETNI CILJI 2017 

Splošni cilji Občine Zreče 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 kvaliteto življenja, dela in bivanja ter povečati zadovoljstvo 

prebivalcev, zaposlenih in obiskovalcev zreške občine.  

 

Na tej podlagi smo po posameznih stebrih poskušali uresničiti naslednje ključne razvojne cilje 

Občine Zreče v letu 2017: 
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Na področju gospodarstva:  

 Pospešen razvoj turizma: 

Letni cilj: Podpora in sooblikovanje aktivnosti regionalne destinacijske organizacije, 

spodbujanje delovanje turističnih društev, podpora projektnim aktivnostim LTO, 

izvajanje aktivnosti opredeljenih v strateškem dokumentu »Načrt razvoja in trženja 

turizma v Občini Zreče in destinaciji Pohorje-Rogla 2017-2021; 

 Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest: 

Letni cilj: Javni razpis oziroma sofinanciranje spodbujanja odpiranja novih delovnih 

mest; 

 Spodbujanje projektov in inovacij: 

Letni cilj: Javni razpis oziroma sofinanciranje spodbujanja projektov inovacij; 

 Boljša samooskrba: 

Letni cilj: Kratke prehrambne verige v vrtcu in osnovni šoli, jejmo zdravo, lokalno; 

 Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja: 

Letni cilj: Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeželja ter izvajanje prednostnih projektov, opredeljenih v lokalni 

razvojni strategiji, ki jih na podlagi letnega programa dela predlaga Lokalna akcijska 

skupina; 

 Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj ter bivalnih enot: 

Letni cilj: Izvajati nujna vzdrževalna dela, zagotavljati sorazmerni del za investicije v 

večstanovanjskih objektih, obnoviti fasado večstanovanjskega objekta, ki je izključno 

v naši lasti in nadaljevati s sanacijami kopalnic.  

 

Na področju prometa: 

 Posodobitev občinskih cest in javnih poti ter urejanje mirujočega prometa: 

Letni cilj: Izvedba najnujnejših sanacij posameznih dotrajanih odsekov lokalnih cest;  

 Odpravljanje t. i. črnih prometnih točk: 

Letni cilj: Izvedba obnove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije; 

 Ureditev kolesarskih poti: 

Letni cilj: Projekt kolesarskih poti; 

 Skrb za boljšo varnost cestnega prometa: 

Letni cilj: Izvajanje plana dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

varovanje osnovnošolskih otrok v sodelovanju z  Zvezo šoferjev in avtomehanikov 

Zreče ter Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom ob začetku šolskega leta, 

izvajanje  občinskega programa varnosti, organizacija Evropskega tedna mobilnosti;  

 Izboljšanje prometne ureditve v okolici osnovne šole:  

Letni cilj: Rekonstrukcija avtobusnega postajališča.  

 

Na področju okolja: 

 Izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda: 

Letni cilj: vzpostavitev katastra priključenosti na ČN Zreče in izdelava projektne 

dokumentacije za manjkajočo sekundarno fekalno kanalizacijo v dolžini 5 km; 

 Organiziran odvoz in ločevanje odpadkov:  

Letni cilj: Odvoz papirja in bioloških odpadkov pri gospodinjstvih, večje število 

zabojnikov za steklo v KS Stranice, ločeno zbiranje na celotnem območju občine 
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Zreče; zagotoviti 96 % vključenost v odvoz odpadkov, posodobitev zbirnega centra 

Zreče, zmanjšanje MKO za 5 %; 

 Urejenost javnih površin:  

Letni cilj: Skrb za stalno urejenost javnih površin in urejeno zasaditev javnih površin, 

prevzem določenih del v RO in s tem zmanjšanje stroškov, izdelava katastra vseh 

javnih površin; 

 Zmanjšanje porabe energije pri javni razsvetljavi:  

Letni cilj: Vzpostavitev katastra in poiskati predlog za izvedbo daljinskega spremljanja 

in upravljanja JR; 

 Sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov in postopek sprememb in dopolnitev 

OPN; 

 Optimalna oskrba s pitno vodo:  

Letni cilj: Posodobitev vodovodnega sistema Stranice, ločitev sredstev za investicijsko 

vzdrževanje in investicije, pregled in pečatenje hidrantnega omrežje in kontroliran 

odvzem vode iz hidrantnega omrežja. 

 

Na področju izobraževanja: 

 Povečanje kapacitet v vrtcih in šolah z investicijskimi in vzdrževalnimi posegi:  

Letni cilj: Ureditev okolice Osnovne šole Zreče: zamenjava tlakovcev pred vhodom v 

šolo, kakor tudi dostopa do OŠ Zreče, sofinanciramo izgradnjo povezovalnega objekta 

pri Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče, pristopiti k izdelavi projektov za izgradnjo 

kuhinje pri Vrtcu Zreče (PGD in PZI); 

 Zmanjšanje porabe energije in stroškov vzdrževanja objektov javnih zavodov:  

Letni cilj: Zmanjšanje porabe energije in stroškov vzdrževanja OŠ Zreče in Vrtca 

Zreče z energetsko sanacijo obeh javnih zavodov v preteklih letih; 

 Spodbujanje novih vsebin za otroke in odrasle:  

Letni cilj: Brezplačno izobraževanje odraslih, brezplačne delavnice za odrasle in 

otroke; 

 Razpisovanje nagrad za raziskovalna dela:  

Letni cilj: Razpis za sofinanciranje diplomskih nalog. 

 

Na področju kakovosti življenja: 

 Izboljševanje stanja na vseh področjih, ki vplivajo na kakovost življenja:  

Letni cilj: Zagotavljanje varnega bivanja občanov na vseh področjih; 

 Višja kakovost in odmevnost dogodkov in prireditev:  

Letni cilj: Izboljšanje kakovosti občinskih prireditev, boljša obiskanost prireditev, 

občanom ponuditi nove storitve za kvalitetno preživljanje prostega časa tudi v 

Večgeneracijskem centru Zreče, izdaja dveh knjig o življenju na Resniku ter izvedbi 

Skumavčeve likovne kolonije v preteklih 10 letih; 

 Varstvo kulturne dediščine:  

Letni cilj: Projekt »Interpretacija skupne zgodovine« nam bo na območju 

Spominskega parka 100 Frankolovskih žrtev prinesel informativne table, nakup in 

zasaditev dreves – jablan, umestitev urbane opreme (klopi, koše, stojala za vence), 

ureditev spletne strani s posodobitvijo vsebine muzeja, projekt »Krepitev identitete 

Pohorcev«, kjer želimo ozavestiti pomen smučanja za razvoj območja s pomočjo 

študentov Univerze v Mariboru, nadaljevati z obnovo forma viv (vodno peskanje in 
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trikratna barvna zaščita), in sicer forma vive ob Kovaški cesti ter eno ob Cesti na 

Roglo; 

 Ohranitev in krepitev zdravja in kakovosti občanov:  

Letni cilj: Obnova atletske steze na nogometnem igrišču, postavitev otroškega igrišča 

pri tržnici Zreče; 

 Pomoč ogroženim prebivalcem:  

Letni cilj: 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, sofinanciranje programa Laična pomoč družinam, družinski pomočnik, 

pomoč družini na domu; 

 Spodbujanje delovanja društev in drugih organizacij:  

Letni cilj: Razpisi za sofinanciranje delovanja društev s področja športa, kulture, 

sociale, mladine ter drugih društev, javni razpis za pokroviteljstvo. 

 

Doseženi cilji: iz realizacije proračuna je razvidno, da smo v letu 2017 realizirali večino 

zastavljenih ciljev. 

Nedoseženi cilji: v letu 2017 zaradi različnih razlogov  niso bili realizirani zastavljeni cilji,  

- menjave zemljišč med Uniorjem d.d. in Občino Zreče (na nekaterih zemljiščih so  

potrebne dodatne parcelacije in cenitve zemljišč), 

- rekonstrukcija JP-Stranice center (izvajalec, ki je bil izbran na javnem razpisu je v 

stečajnem postopku), 

- nakup zemljišč (lastnica zemljišča je dokončno odločitev o prodaji sprejela šele v letu 

2018), 

- pridobivanje neprofitnih stanovanj (zaradi preoblikovanja dela družbe Unior v Unitur  

bodo postopki menjave samskih sob in stanovanja izpeljani v letu 2018). 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUGIH UPORABNIKOV 

 

V izkaze Občine Zreče za leto 2017 so v celoti vključeni prihodki in odhodki vseh šestih 

neposrednih uporabnikov Občine Zreče (Krajevnih skupnosti – Zreče, Stranice, Gorenje, 

Skomarje, Resnik in Dobrovlje). 

 

Skupni prihodki Občine Zreče v letu 2017, razvidni iz bilance prihodkov in odhodkov, znašajo 

6.438.444 EUR. V primerjavi z letom 2016 so skupni prihodki večji za 197.693 EUR.  

 

Prihodki so razdeljeni na šest skupin: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, 

prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz EU. Tekoči prihodki so v letu 2017 v 

primerjavi z letom 2016 manjši za 29.365 EUR. Skupni davčni prihodki pa so se v primerjavi 

s preteklim letom povečali za 173.122 EUR. Občina Zreče je v letu 2017 iz naslova dohodnine 

dobila 3.602.167 EUR.   

 

KONTO VRSTA PRIHODKA 2016 Delež v % 2017 Delež v % 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.451.188 71,32 4.624.310 71,82 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.384.401 22,18 1.181.914 18,36 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 82.362 1,32 354.948 5,51 

73 PREJETE DONACIJE 10.200 0,16 15.400 0,24 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 312.600 5,01 261.872 4,07 

78 SREDSTVA EU 0 0,00 0 0,00 

  SKUPAJ 6.240.751 100,00 6.438.444 100,00 

 
 
Še vedno je največ skupno doseženih prihodkov tudi v letu 2017 davčnih prihodkov, ki znašajo 

4.624.310 EUR. Večino davčnih prihodkov predstavljajo davki na dohodek in dobiček (skupina 

kontov 700) oziroma dohodnina v višini 3.602.167 EUR, in so za  

118.543 EUR višji kot v letu 2016. Za leto 2017 je bila s strani Ministrstva za finance RS 

določena višina povprečnine 533,50 EUR, za leto 2016 pa 522,00 EUR na osebo. Poleg 

dohodnine so večji davčni prihodki v letu 2017 še davki na premoženje (skupina kontov 703) 

v višini 631.794 EUR. Domači davki na blago in storitve (skupina kontov 704) v višini 374.905 

EUR so v primerjavi s preteklim letom večji za 53.897 EUR. Največji delež, kar 570.017 EUR, 

davkov na premoženje so davki na nepremičnine, to so davki od premoženja namenjenega za 

počitek oziroma rekreacijo in nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Domači davki na 

blago in storitve oziroma drugi davki na uporabo blaga in storitev so razne takse in pristojbine, 

kot so turistična taksa, komunalne takse, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in okoljska 

dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ti prihodki so bili v letu 2017 

realizirani v višini 373.872 EUR. V letu 2017 so se v primerjavi z letom 2016 povečali davki 

na nepremičnine na kontu 7030 in drugi davki na uporabo blaga in storitev na kontu 7047. V 

letu 2017 je bilo s strani Občine Zreče in treh velikih podjetij v naši občini na podračun okoljske 
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dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda vplačanih 125.049 EUR. 

Drugi domači davki in prispevki (skupina kontov 706) so bili v letu 2016 31.997 EUR v letu 

2017 pa le 15.444 EUR. Nihanja prihodkov na tej skupini kontov je potrebno pripisati 

nerazporejenim sredstvom pri FURS-u ki je bilo na dan 31.12.2017 -4.276,33 EUR, na dan 

31.12.2016 pa 8.394 EUR. 

Nedavčni prihodki Občine Zreče v letu 2017 znašajo 1.181.914 EUR in so za 202.487 EUR 

nižji kot v letu 2016. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (skupina kontov 710) 

oziroma prihodki od premoženja v višini 267.473 EUR so prihodki od najemnin za poslovne 

prostore in stanovanja ter prihodki iz naslova podeljenih koncesij. V primerjavi z letom prej so 

se ti prihodki nekoliko povečali in sicer za 16.004 EUR.. Upravne takse in pristojbine (skupina 

kontov 711) znašajo 3.966 EUR, kar nekaj manj kot v letu 2016, ko je bilo le-teh 5.017 EUR. 

Globe in druge denarne kazni (konti skupine 712) so bile v letu 2017 realizirane v višini 9.748 

EUR, kar je nekoliko več kot v letu 2016. Na kontih skupine prihodki od prodaje blaga in 

storitev (skupina kontov 713) so evidentirani prihodki od vodarine, kanalščine in priključnine 

ter manjši del prihodkov od grobnin. Zmanjšanje teh prihodkov v primerjavi z letom 2016 je za 

83.291 EUR. Razlika med letoma je nastala zaradi načina evidentiranja okoljske dajatve za 

odpadne vode (v letu 2016 je bila razlika med plačili uporabnikov in odvedeno na podračun 

57.620 EUR). Drugi nedavčni prihodki (skupina kontov 714) so v letu 2017 realizirani v višini 

105.954 EUR v letu 2016 pa kar 241.911 EUR, kar je za 135.957 EUR manj kot v letu 2016. V 

letu 2017 je bilo teh prihodkov precej več zaradi plačil komunalnih prispevkov za priključitev 

na Centralno čistilno napravo Zreče.  

 

Kapitalski prihodki v letu 2017 znašajo 354.948 EUR. V primerjavi z letom 2016 so se v letu 

2017 ti prihodki močno povečali (skupina kontov 720 in 722) iz 82.362 EUR na 354.948 EUR. 

V letu 2017 je vzrok za navedeno povečanje prihodkov prodaja stavbnega zemljišča za 

industrijsko cono pri železniški postaji in prodaja stanovanja v Slov. Konjicah. 

  

Prihodkov od prejetih donacij (skupina 73) je v letu 2017 15.400 EUR.  Donacije so za Krajevno 

skupnost Gorenje, kjer krajani zbirajo sredstva za cesto na Padeškem vrhu in cesto na Bezovju. 

Zbrana sredstva v letu 2017 in v letu 2018 bodo porabili za pripravo teh dveh cest za asfaltiranje 

v letu 2018.  

 

Transferni prihodki v letu 2017 znašajo 261.872 EUR. V primerjavi z letom 2016  so se ti 

prihodki zmanjšali za 50.728 EUR. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij 

(skupina kontov 740) so v letu 2017 249.998 EUR, kar so v celoti prejeta sredstva iz državnega 

proračuna. Sredstva finančne izravnave znašajo 56.863 EUR, v letu 2016 pa je bila realizacija 

le-teh kar 126.101 EUR. V letu 2017 je na teh kontih 11.130 EUR požarne takse, 76.019 EUR 

nepovratnih sredstev za investicije po 23. členu zakona o financiranju občin, 46.185 EUR 

sredstev za javna dela, 12.843 EUR za stroške družinskih pomočnikov, 23.650 EUR sredstev 

za obnovo Spominskega parka 100 frankolovskih žrtev na Stranicah, 18.853 EUR sredstev za 

sofinanciranje skupnih občinskih uprav (Vojnik in Slov. Konjice), in drugi manjši prihodki. 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (skupina kontov 741) so v 

letu 2017 v primerjavi z letom 2016 manjša in sicer iz 30.090 EUR v letu 2016 na 11.874 EUR 

v letu 2017. V letu 2017 smo navedena sredstva pridobili za celostno prometno strategijo. 
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Skupni odhodki v letu 2017 znašajo 6.049.607 EUR in so v primerjavi z letom 2016 višji za 

307.993 EUR. Odhodki so razdeljeni na štiri skupine: tekoči odhodki, tekoči transferi, 

investicijski odhodki in investicijski transferi. 

 

KONTO VRSTA ODHODKA 2016 Delež v % 2017 Delež v % 

40 TEKOČI ODHODKI 2.456.024 42,78 2.477.460 40,95 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.327.535 40,54 2.406.006 39,77 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 832.755 14,50 1.034.497 17,10 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 125.300 2,18 131.644 2,18 

  SKUPAJ 5.741.614 100,00 6.049.607 100,00 

 
 
Tekoči odhodki so v letu 2017 realizirani v višini  2.477.460 EUR, kar je za 21.436 EUR več 

kot v letu 2016. Plače in drugi izdatki zaposlenim (skupina kontov 400)  znašajo 547.960 EUR, 

kar je za 48.623 EUR več kot v letu 2016. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (skupina 

kontov 401) znašajo 85.917 EUR in so višji za 9.675 EUR kot v letu 2016. Povečanje plač in 

prispevkov v primerjavi z letom 2016 je posledica postopnega odpravljana ukrepov po ZUJF-

u, odprava plačnih anomalij in več sredstev za plače javnih delavcev. Izdatki za blago in storitve 

(skupina kontov 402) predstavljajo največji delež tekočih odhodkov, saj znašajo kar 1.715.299 

EUR, so pa za 3.606  EUR nižji kot v letu 2016. Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije predstavljajo skupaj s tekočim vzdrževanjem največji delež izdatkov za blago in 

storitve saj znašajo v letu 2017 stroški za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije 

582.556 EUR, tekoče vzdrževanje pa 698.021 EUR. Tekoče vzdrževanje se nanaša na 

vzdrževanje cest, poslovnih prostorov in stanovanj. Za pisarniški in splošni material in storitve 
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je bilo v letu 2017 porabljenih 201.855 EUR, (za 5.813 EUR več kot leta 2016). Drugi 

operativni odhodki (plačila avtorskih honorarjev, stroški seminarjev, počitniško delo, sejnine, 

izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški storitev odvetnikov, notarjev, stroški 

bančnih storitev in izplačilo za podžupana) so v letu 2017 dosegli realizacijo 124.539 EUR 

oziroma za 19.675 EUR več kot v letu 2016. 

Plačila obresti (skupina kontov 403) v višini 58.362 EUR nekoliko odstopajo od plačil obresti 

v letu 2016, ko so bile le-te 66.532 EUR. Največji delež teh obresti je od dolgoročnih kreditov 

domačim poslovnim bankam in sicer v višini 56.224 EUR, le 2.138 EUR je bilo plačanih obresti 

od kreditov drugim domačim kreditojemalcem (Stanovanjskemu skladu RS).  

 

Rezerve (skupina kontov 409) so bile v letu 2017 porabljene v višini 69.922 EUR. V primerjavi 

z letom 2016 precej manj. V letu 2016 je bila poraba na tem kontu 102.220 EUR. Na 

proračunski rezervi je realiziranih 60.000 EUR, dejansko pa smo za rezerve v letu 2017 porabili 

le 29.589 EUR. Ker je za ta sredstva oz. proračunsko postavko predpisano, da jih je potrebno 

voditi kot proračunski sklad, moramo v kolikor niso v celoti porabljena razliko z zaključnim 

računom prenesti na konto 9006. Na začetku leta 2017 je bilo na kontu 9006 stanje 13.664 EUR. 

Z zaključnim računom 2017 smo na konto 9006 izločili 30.411 EUR. Stanje na kontu 9006 na 

dan 31.12.2017 je tako 44.075 EUR, ki bodo porabljena delno ali v celoti v letu 2018. V rezerve 

je poleg proračunske rezerve vključena tudi splošna proračunska rezervacija, ki pa za razliko 

od proračunske rezerve ne deluje kot sklad. Realizacija na splošni proračunski rezervaciji je v 

letu 2017 9.922 EUR, za leto 2016 pa je bila 8.220 EUR. Sredstva so porabljena za namene, ki 

jih s proračunom nismo predvideli in so se tekom leta pojavile potrebe po financiranju materiala 

in storitev.  

 

Tekoči transferi v letu 2017 znašajo 2.406.006 EUR, kar je za 78.471 EUR več kot v letu pred 

tem. Tekoči transferi zajemajo subvencije (skupina kontov 410) v višini 109.396 EUR. Od tega 

je bilo 84.500 EUR namenjenih za subvencioniranje turističnih programov in promocijskih 

aktivnosti (GIZ-LTO Rogla-Zreče), 19.896 EUR za pomoč ohranjanja razvoja kmetijstva in 

podeželja ter 5.000 EUR za razvoj podjetništva. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

(skupina kontov 411) predstavljajo največji del vseh tekočih transferov saj znašajo v letu 2017 

1.567.625 EUR, kar je nekoliko več kot v letu 2016 (razlika je za 57.446 EUR več v letu 2017). 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2017 porabljeni za darila ob rojstvu 

otroka v višini 8.750 EUR, največ pa je bilo drugih transferov posameznikom v višini 1.558.875 

EUR (stroški za šolske prevoze, plačilo razlike programov v vrtcih, oskrbnine v domovih, 

subvencije stanarin, pomoč družini na domu, subvencije cen za karte za kopanje v Termah 

Zreče, in podobno).  

 

Drugi transferi posameznikom so regresiranje prevozov v šolo 289.362 EUR, doplačila za šolo 

v naravi 9.594 EUR, denarne nagrade in priznanja 1.527 EUR, regresiranje oskrbe v domovih 

88.022 EUR, subvencioniranje stanarin 46.020 EUR, plačilo razlike med ceno programov v 

vrtcih in plačilom staršev 888.303 EUR, izplačilo družinskemu pomočniku 30.626 EUR, pomoč 

na domu 95.469 EUR, enkratne denarne pomoči 5.390 EUR, sredstva za delitev hrane 954 

EUR, dotacije posameznikom 1.904 EUR in subvencioniranje kart za kopanje 100.913 EUR.  

 



 
15 

 

 

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (skupina kontov 412) v višini 279.631 EUR 

so vse dotacije političnim strankam, športnim, kulturnim, socialnim in ostalim društvom. V letu 

2017 smo porabili za 18.776 EUR več teh sredstev kot v letu 2016. 

Drugi tekoči domači transferi (skupina kontov 413) v višini 449.354 EUR so sredstva prenesena 

drugim občinam, skladom za socialno zavarovanje, javnim zavodom ter drugim izvajalcem 

javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. V letu 2017 je bilo sredstev prenesenih drugim 

občinam 42.657 EUR. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja so prispevki v ZZZS 

za zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov 49.545 EUR. Za 346.613 EUR je bilo tekočih 

transferov v javne zavode, kar je za 8.265 EUR več kot v letu 2016. Za področje izobraževanja 

je v letu 2017 cca 5.152 EUR več, za področje otroškega varstva pa cca 4.936 EUR manj kot 

leta 2016. Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 

uporabniki v višini 10.539 EUR so sredstva porabljena za mrliško ogledno službo in pogrebne 

storitve, ki so jo izvajali zdravniki zasebniki in koncesionar.  

 

Investicijski odhodki v višini 1.034.497 EUR so odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 

(konti skupine 420). V letu 2017 je bilo za investicije porabljenih 201.742 EUR več kot v letu 

2016. Precej velik del, kar 488.638 EUR, investicijskih odhodkov je bilo namenjenih za 

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.  Za nakup opreme je bilo porabljenih 66.881 EUR, 

za nakup drugih osnovnih sredstev 7.227 EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove pa 

350.213 EUR. Občina Zreče je v letu 2017 nadaljevala z nakupi oziroma menjavami zemljišč 

in sicer za 60.741 EUR, kar je  za 4.194 EUR več kot v letu 2016. Največja razlika oz. povečanje 

v skupini kontov 420 je pri novogradnjah.  

 

Investicijski transferi v višini 131.644 EUR se v letu 2017 ne razlikujejo bistveno od realizacije 

v letu 2016. Razlika je 6.344 EUR več v letu 2017. V letu 2017 smo2.804 EUR namenili za 

nakup avtomobila Območnega združenja rdečega križa Slov. Konjice, 12.500 EUR za 

zasneževalno tehniko na Rogli, 66.127 EUR za CERO Pragersko in 50.213 EUR za 

investicijske transfere OŠ Zreče in Vrtcu Zreče. 
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Iz izkaza prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017 

je razviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 388.837 EUR. Presežek denarnih sredstev 

bomo prenesli v proračun za leto 2018 na postavke investicij. 

 

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb so na eni strani prikazana prejeta vračila danih 

posojil in prodaja kapitalskih deležev – konti skupine 75, na drugi strani pa dana posojila in 

povečanje kapitalskih deležev  - konti skupine 44.  

V letu 2017  Občina Zreče ni zabeležila poslovnih dogodkov na kontih skupine 75 in 44. Izkaz 

tako ne izkazuje podatkov. V letu 2016 pa je Občina Zreče kupila del poslovnega deleža v 

Komunali Slov. Bistrica (0,1% deleža družbe) oziroma 356 EUR. 

 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 

 
Izkaz računa financiranja prikazuje zadolževanje in odplačila dolgov Občine Zreče v letu 2017. 

Prikazana so odplačila glavnic za dolgoročne kredite. 

  

V letu 2017 se Občina Zreče v bistvu ni dodatno zadolžila, razen za povratna sredstva za 

investicije po 23. členu Zakona o financiranju občin. Zadolžitev za 96.286 EUR se ne šteje v 

kvoto zadolžitve občine.  

 

Odplačila dolga (konti skupine 55) v letu 2017 znašajo 257.572 EUR. V letu 2017 je bilo 

odplačanih za 7.238 EUR manj kreditov kot v preteklem letu. Odplačila kreditov poslovnim 

bankam v višini 237.810 EUR so odplačila Poštni banki Slovenije za stanovanja 1.462 EUR, 

Banki Celje d.d. za investicije na področju komunale (kredit iz leta 2010) 25.641 EUR, 

Unicredit Banki Slovenije d.d. za investicije na področju komunale (kredit iz leta 2011) 41.026 

EUR, BKS Banki AG prav tako za investicije na področju komunale (kredit iz leta 2011) 15.000 

EUR, Addiko Banki d.d. (prej Hypo Alpe Adria banki d.d.) za investicije na področju komunale 

(kredit iz leta 2012) 87.180 EUR, Delavski hranilnici d.d. za investicije na področju komunale 

(kredit iz leta 2013) 29.933 EUR in Unicredit Banki Slovenije d.d. 37.567 EUR za Osnovno 

šolo in vrtec Stranice. Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem v višini 19.762 

EUR so odplačila po dveh kreditnih pogodbah Stanovanjskemu skladu RS 18.077 EUR za 

nakup stanovanj v novem bloku in za nakup dveh podstrešnih stanovanj 1.685 EUR. 

 

Iz izkaza računa financiranja je razvidno, da je v letu 2017 neto odplačilo dolga 161.286 EUR, 

kar je razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga. Izkaz računa financiranja tako izkazuje 

povečanje sredstev na računih na dan 31.12.2017 v višini 227.551 EUR. 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV 

 

V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov so prikazane evidenčne knjižbe za prihodke 

in odhodke dejavnosti, ki potekajo preko režijskega obrata. Za razliko od ostalih izkazov, kjer 

velja pravilo denarnega toka, so v Izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obrazov podatki 

prikazani po fakturirani realizaciji. To pomeni, da so v letu 2017 upoštevani vsi prejeti in vsi 

izdani računi ne glede na plačilo. 

Celotni prihodki režijskega obrata so v letu 2017 1.031.180 EUR (2016 so bili 1.330.041 EUR), 

celotni odhodki pa 2.737.792 EUR. Prihodki so bili v letu 2016 precej višji zaradi priključitev 

glavnine objektov na centralno čistilno napravo Zreče. Iz navedenega je razvidno, da je razlika 

med prihodki in odhodki Režijskega obrata Občine Zreče zelo velika, kar 1.706.612 EUR je 

več odhodkov kot prihodkov, kar pa je sicer tudi precej več kot v preteklem letu, ko je bila ta 

razlika  918.410 EUR. Ker prihodki v letu 2017 ne pokrivajo odhodkov, se razlika pokrije iz 

proračuna in sicer v celotni višini presežka odhodkov.  

Prihodki režijskega obrata so kanalščine in priključnine, pobrana vodarina ter okoljska dajatev 

za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – 945.846 EUR, najemnine grobov na 

novem pokopališču – 15.631 EUR, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest – 12.804 EUR, 

sredstva ministrstva za investicije – 15.687 EUR (za celostno prometno strategijo  in gozdne 

ceste), ostali prihodki – 41.211 EUR. 

 

Za stroške storitev je bilo porabljenih 1.981.036 EUR, za stroške dela pa 205.568 EUR. Za 

same plače in nadomestila le-teh je v letu 2017 porabljenih 170.510 EUR, za prispevke 26.448 

EUR in za druge stroške 8.610 EUR. Pri stroških dela je manjše povečanje v primerjavi z letom 

prej. Glavnino odhodkov predstavljajo stroški storitev kot so urejanje okolja – 30.080 EUR, 

čistilna akcija –2.163 EUR, košnja zelenic – 18.907 EUR, zbirni center – 6.981 EUR,  novoletna 

okrasitev – 20.447 EUR. Največji postavki pa sta celotno cestno – 794.070 in komunalno 

gospodarstvo – 1.108.387 EUR.  

 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017 

 
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 v višini 68.803.148 EUR je sestavljena na eni strani iz 

sredstev, ki predstavljajo aktivo in na drugi strani iz obveznosti do virov sredstev, ki 

predstavljajo pasivo. Bilanca stanja mora biti uravnotežena, kar pomeni da mora biti aktiva 

enaka pasivi. Vrednosti aktive oziroma pasive na dan 31.12.2017  nekoliko odstopajo od 

vrednosti na dan 31.12.2016, saj je razlika za 918.230 EUR v smislu povečanja. Povečanje v 

letu 2017 je nastalo predvsem pri nepremičninah, pa tudi pri opremi in zemljiščih. Prav tako so 

se posledično zelo povečali popravki vrednosti.  V letu 2017 smo poleg  novih nabav uskladili 

tudi glavnino objektov in opreme za potrebe vodovoda, ki so bili zgrajeni pred nastankom 

Občine Zreče. 

 

Sredstva sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva in 

zaloge. Največji del sredstev so nepremičnine (predvsem zemljišča, stanovanja, samske sobe, 

poslovni prostori, ceste in infrastrukturni objekti kot so vodovodi, kanalizacije, čistilne naprave, 
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smučarsko tekaški center in podobno) v višini 72.370.328 EUR. Popravek vrednosti 

nepremičnin je 9.605.100 EUR, kar pomeni, da je dejanska neodpisana vrednost nepremičnin 

na dan 31.12.2017 62.765.228 EUR.  Dejanska neodpisana vrednost opreme in drugih 

opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2017 je 485.962 EUR, kar je razlika med opremo 

in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi v višini 1.955.326 EUR ter popravkom vrednosti 

le–te v višini 1.587.993 EUR. Druge finančne naložbe v višini 54.683 EUR so naložbe:  

ustanovitveni delež – SIC Slov. Konjice 15.793 EUR, ustanovitveni delež – veterinarska postaja 

Slov. Konjice 5.300 EUR, ustanovitveni delež – Razvojna agencija Savinjske regije 500 EUR, 

ustanovitveni delež – Regionalna razvojna agencija Celje 12.065 EUR, naložbe v GIZ-LTO 

Rogla Zreče 20.865 EUR in  poslovni delež Komunale Slov. Bistrica d.o.o. v višini 160 EUR. 

Delnice Banke Celje d.d. v višini 14.310 EUR smo na podlagi dopisa banke o brisanju delnic v 

letu 2017 izločili iz poslovnih knjig. 

 

Terjatve za sredstva dana v upravljanje v višini 3.813.336 EUR so sredstva v lasti Občine Zreče, 

ki so dana v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom (Osnovna šola Zreče in Šola 

Stranice – 2.642.233 EUR, Vrtec Zreče in Stranice – 758.501 EUR, Glasbena šola Slov. Konjice 

– 44.751 EUR, Regijsko študijsko središče Celje – 5 EUR,  Zdravstveni dom Slov. Konjice – 

181.771 EUR in Celjske lekarne – 186.076). Ta sredstva so se v letu 2017 v primerjavi s 

predhodnim letom zmanjšala za 122.104 EUR (to je razlika med vrednostjo novih nabav in 

obračunano amortizacijo).  

 

Kratkoročna sredstva v višini 1.792.354 EUR so v primerjavi z letom 2016 za 269.154 EUR 

višja. V to skupino spadajo denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2017 v višini 113 EUR, 

dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah v višini 555.672 EUR so sredstva na 

transakcijskem računu Občine Zreče na dan 31.12.2017. Kratkoročne terjatve do kupcev v 

državi so konec leta 2017 313.749 EUR kar je nekoliko več kot leto prej, saj je razlika 43.510 

EUR. Na kontih skupine 12 so evidentirane kratkoročne terjatve kot so terjatve za vodo, terjatve 

za grobnine,  terjatve od neplačanih najemnin za stanovanja, terjatve za denarne kazni, in 

terjatve za komunalne prispevke. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta so na zadnji dan leta 2017 199.742 EUR, kar je več kot dvakratno stanje prejšnjega leta. 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo med drugim tudi 

sredstva na transakcijskih računih krajevnih skupnosti oz. presežke prihodkov nad odhodki 

prištete k stanju leta 2016 za le-te in sicer v višini 191.608 EUR (KS Zreče – 44.494,83 EUR, 

KS Stranice – 30.397,25 EUR. KS Gorenje – 70.540,32 EUR, KS Skomarje – 1.504,09 EUR, 

KS Resnik – 24.491,11 EUR in KS Dobrovlje – 20.180,31 EUR). Konec leta 2016 je bilo teh 

sredstev 88.679 EUR. To je tudi bistvena razlika povečanja na kotih skupine 14 med letoma 

2017 in 2016.  Manjši del so terjatve do proračunskih uporabnikov predvsem za zaračunano 

vodo. Kratkoročne terjatve iz financiranja (konti skupine 16) so 18.597 EUR, v letu 2016 pa je 

bilo teh terjatev 32.185 EUR. Na teh kontih so evidentirane kratkoročne terjatve za pavšalno 

turistično takso in za komunalni prispevek za priključitev na centralno čistilno napravo. 

Neplačani odhodki (konti skupine 18) so zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12.2017. Le-

teh je bilo 569.338 EUR, kar je za 46.655 EUR več kot 31.12.2016. Druge kratkoročne terjatve 

v višini 135.142 EUR pa so terjatve do države iz naslova davka na dodano vrednost, terjatve iz 

naslova invalidnin ter terjatve za razne davke (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek 

od premoženja, davek na promet nepremičnin in davek na dediščine in darila). V primerjavi z 

letom 2016 je teh terjatev nekoliko manj, razlika je za 74.626 EUR. Tako kot preteklo leto 



 
19 

 

 

 

imamo tudi v letu 2017 izkazane zaloge in sicer v višini 1.170 EUR (knjige po komisijski 

pogodbi z LTO-GIZ Rogla Zreče). 

 

Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti ter lastni viri in dolgoročne 

obveznosti. Kratkoročne obveznosti Občine Zreče do dobaviteljev na dan 31.12.2017 so 

1.294.810 EUR, kar je le za 9.991 EUR več kot v letu pred tem. Največja razlika med letom 

2017 in 2016 je nastala na kontih skupine 22 -  kratkoročne obveznosti do dobaviteljev. 

Obveznosti do dobaviteljev so se konec leta 2017 v primerjavi z letom 2016 povečale za 91.145 

EUR. Tako je stanje na dan 31.12.2017 na kontu 22 439.064 EUR. Druge kratkoročne 

obveznosti iz poslovanja na kontu 23 zajemajo obveznosti za prispevke za mesec december 

(zaposlenih, družinskih pomočnikov in javnih del). V primerjavi z letom 2016 je stanje na kontu 

23 manjše za 2.244 EUR. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

so na dan 31.12.2017 80.452 EUR, za 56.822 EUR manj kot preteklo leto. Kratkoročne 

obveznosti do financerjev so obveznosti za dolgoročne kredite, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 

v višini 256.110 EUR in so v bilanci stanja odštete pri skupini 96. Kratkoročne obveznosti iz 

financiranja so na dan 31.12.2017 14.858 EUR, med tem ko so bile 31.12.2016 le 885 EUR. 

Skupina 26 zajema obveznost za plačilo okoljske dajatev za obremenjevanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda po akontacijah oz. napovedih. Nekoliko so se zmanjšali neplačani 

prihodki (terjatve do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta) na kontih skupine 28, 

kar za 37.301 EUR (na dan 31.12.2017 je vrednost le-teh 444.408 EUR, med tem ko je bila na 

dan 31.12.2016 vrednost 481.709 EUR). 

 

Lastni viri so izkazani na kontih skupine 90 kot splošni sklad v višini 64.634.686 EUR. To so 

v bistvu sredstva (opredmetena in neopredmetena), ki imajo protiknjižbe v razredu 0. 

Dolgoročne finančne obveznosti v višini 2.873.652 EUR so se v primerjavi z letom 2016 

zmanjšale za 157.412 EUR (odplačila kreditov v letu 2017 – izkaz računa financiranja) in za 

256.110 EUR (predvidena odplačila dolgoročnih kreditov v letu 2018).  

 

NAZIV/BANKA POGODBA ZAPADLOST 1.1.2017 ČRPANJE ODPL.2017  31.12.2017 

UNICREDIT BANK-

OŠ,VRTEC STRANICE 16.12.2005 30.04.2021 162.792,20 0,00 37.567,20 125.225,00 

PBS-STANOVANJA 31.05.2007 15.07.2017 1.462,40 0,00 1.462,40 0,00 

BANKA CELJE-

INVESTICIJE 2010 03.08.2010 15.07.2030 346.154,00 0,00 25.641,00 320.513,00 

STAN.SKLAD RS-

STANOVANJA 13.12.2005 15.11.2030 23.307,05 0,00 1.684,80 21.622,25 

UNICREDIT BANK-

INVESTICIJE 2011 23.06.2011 15.07.2031 594.872,00 0,00 41.025,60 553.846,40 

HYPO ALPE ADRIA 

BANK-INVEST.2012 03.07.2012 30.06.2032 1.351.280,00 0,00 87.180,00 1.264.100,00 

BKS BANK AG-

INVESTICIJE 2011 06.12.2011 15.01.2032 225.000,00 0,00 15.000,00 210.000,00 

STAN.SKLAD RS-

STANOVANJSKI BLOK 12.11.2002 15.04.2023 118.116,89 0,00 18.077,39 100.039,50 

DELAVSKA 

HRANILNICA-

INVEST.2013 20.09.2013 31.12.2028 359.199,80 0,00 29.933,40 329.266,40 
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Obvezni prilogi k bilanci stanja sta tabeli stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev ter stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

Ti dve tabeli podrobno prikazujeta gibanje opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter 

dolgoročnih finančnih naložb in posojil med letom (povečanje nabavnih vrednosti, 

povečanje/zmanjšanje popravkov vrednosti in obračunano amortizacijo). 

 

Obrazec Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

prikazuje sredstva v upravljanju v višini 3.935.440 EUR na dan 1.1.2017 in v višini 3.813.336 

EUR na dan 31.12.2017. Sredstva v lasti Občine Zreče dana v upravljanje posrednim 

proračunskim uporabnikom na dan 31.12.2017 so (Osnovna šola Zreče in Šola Stranice – 

2.642.233 EUR, Vrtec Zreče in Stranice – 758.501 EUR, Glasbena šola Slov. Konjice – 44.751 

EUR, Regijsko študijsko središče Celje – 5 EUR,  Zdravstveni dom Slov. Konjice – 181.771 in 

Celjske lekarne – 186.076). V letu 2017 je na eni strani novih nabav za 113.836 EUR in na 

drugi strani obračunana amortizacija za 218.314 EUR.  

 

Druga neopredmetena sredstva – nabavna vrednost se v letu 2017 povečuje za 8.167 EUR, 

obračunana amortizacija je 2.897 EUR. Zemljišča – nabavna vrednost se povečuje za 72.900 

EUR (nakup zemljišč). Zgradbe – nabavna vrednost se povečuje za 1.128.090 EUR, obračunana 

amortizacija v letu 2017 je 1.051.119 EUR. Oprema – nabavna vrednost se povečuje za 53.892 

EUR, obračunana amortizacija je 128.086 EUR. Druga opredmetena osnovna sredstva (drobni 

inventar) – nabavna vrednost se povečuje za 10.143 EUR, prav toliko pa je tudi obračunana 

amortizacija. 

 

Obrazec Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil prikazuje finančne naložbe 

v višini 54.683 EUR. Naložbe v delnice Banke Celje 14.310 EUR smo v letu 2017 izločili iz 

poslovnih knjig Občine Zreče na podlagi dopisa banke o izbrisu delnic. Ostale dolgoročne 

finančne naložbe se ne spreminjajo: ustanovitveni delež – SIC Slov. Konjice 15.793 EUR, 

ustanovitveni delež – veterinarska postaja Slov. Konjice 5.300 EUR, ustanovitveni delež – 

Razvojna agencija Savinjske regije 500 EUR, ustanovitveni delež – Regionalna razvojna 

agencija Celje 12.065 EUR, naložbe v GIZ-LTO Rogla Zreče 20.865 EUR in poslovni delež 

Komunale Slov. Bistrica d.o.o. 160 EUR ostajajo v letu 2017 nespremenjene.  

 

MIN.ZA GOSP-

POVRATNA SRED. 

2016 22.06.2016 16.09.2026 107.430,00 0,00 0,00 107.430,00 

MIN.ZA GOSP.-

POVRATNA SRED. 

2017 26.10.2017 16.09.2027 0,00 96.286,46 0,00 96.286,46 

            3.128.329,01 
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POSLOVNO POROČILO 

 

Prenos prihodkov iz preteklega leta 

Na dan 31.12.2016 je na transakcijskem računu Občine Zreče ostalo 394.410,70 EUR denarnih 

sredstev, ki so bila z rebalansom za leto 2017 (v mesecu maju 2017) razporejena na investicije 

oz. proračunske postavke (Rekonstrukcija JP Pirš-Dom krajanov-Železinger, Rekonstrukcija JP 

Stranice center, Nakup zemljišč, Ureditev železniške postaje, Večgeneracijski center, Sanacija 

LC Padeški vrh-Gorenje-Zg. Zreče). Na računih vseh šestih krajevnih skupnosti je na dan 

31.12.2016 ostalo 88.575,98 EUR, ki so jih krajevne skupnosti z rebalansom prenesle v 

finančne načrte za leto 2017, na postavke za investicije. 

 

Neporavnane obveznosti iz preteklih let 

Neporavnanih zapadlih obveznosti v letu 2017 iz preteklih let ni bilo, razen zadržan znesek za 

Rekonstrukcijo LC Padeški vrh-Gorenje-Zg. Zreče (po navodilu nadzora do izvajalca zaradi 

neizvedenih del). Zadržana sredstva so bila izplačana izvajalcu v mesecu oktobru 2017, ko so 

bile odpravljene vse pomanjkljivosti. 

 

Neporavnane (zapadle) obveznosti 31.12.2017 

Ker je bil zadnji delovni dan v letu 2017 29.12.2017, so bile obveznosti z valuto 30.12. in 

31.12.2017 v višini 28.705,07 EUR plačane 3.1.2018 in so vključene v proračun za leto 2018. 

Sicer pa so ostale odprte oz. nerešene naslednje zadeve. ZAVOD ZADIHAJ - Na podlagi 

odločbe o sofinanciranju je bilo s strani Eko sklada odobreno financiranje el. polnilnic v višini 

100%. Do roka za dokončanje oz. postavitve polnilnic, 17.11.2017 je dobavitelj el. polnilnice 

Zavod zadihaj sicer fizično postavil – postavljeno je ohišje, vendar pa polnilnice ne delujejo. 

Zaradi tega smo podali reklamacijo in zadržali sredstva za v izplačilo dobavitelju, do 

vzpostavitve delovanja polnilnic. TENZOR – Podjetje Tenzor d.o.o. je izvajalo projekt 

energetske sanacije javne razsvetljave. Ker vremenske razmere konec leta 2017 niso dopuščale 

dokončanje del v celoti smo sredstva v višini 4.744,58 EUR zadržali do predvidoma meseca 

marca ali aprila 2018. GRADBENIŠTVO BERTI - Plačilo smo zadržali v skladu z dogovorom 

s projektantom, z namenom, da se na podlagi dogovora izvede poračun za slabo izvedena dela 

na projektu cesta Planina. 

 

Poroštva in bančne garancije 

V letu 2017 Občina Zreče ni izdala poroštev.  

Vnovčena je bila bančna garancija za 16.855,83 EUR. Sredstva so bila s spremembo proračuna 

za leto 2018 (ki je bila sprejeta ne seji Občinskega sveta Občine Zreče 6. decembra 2017) v 

celoti prenesena v leto 2018 za proračunsko postavko L79 – Rekonstrukcija JP 985431-Stranice 

center. Na podlagi Zakona o javnem naročanju smo za rekonstrukcijo javne poti Stranice-center 

(Korošec-Gasilski dom) izvedli javni razpis za oddajo javnega naročila in z odločitvijo z dne 

23. 6. 2017 izbrali najugodnejšega izvajalca GP LUGARIČEK, d. o. o., Celje. Dne 11. 7. 2017 

je bila opravljena uvedba izvajalca v delo, na kateri so bile dogovorjene obveznosti izvajalca in 

roki, v katerih bi moral opraviti določena dejanja. Ker se izvajalec dogovorjenih rokov iz 
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Gradbene pogodbe, uvedbe v delo in večkratnih ustnih dogovorih o pričetku del ni držal, smo 

mu s strani Občine Zreče posredovali obvestilo o odstopu od pogodbe in dne 5. 10. 2017 podali 

zahtevo za unovčenje kavcijskega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih 

obveznosti, za celoten znesek zavarovanja, to je 16.855,83 EUR, kar je bilo pozitivno rešeno. 

 

Ostanek sredstev na računih proračunskih uporabnikov 

Na transakcijskih računih neposrednih uporabnikov proračuna Občine Zreče so ostala 

na dan 31.12.2017 sredstva v višini 747.279,69 EUR. Občina Zreče – 555.671,78 EUR, KS 

Zreče – 44.494,83 EUR, KS Stranice – 30.397,25 EUR. KS Gorenje – 70.540,32 EUR, KS 

Skomarje – 1.504,09 EUR, KS Resnik – 24.491,11 EUR in KS Dobrovlje – 20.180,31 EUR.  

 

Navedena sredstva bodo tako pri občini kot pri krajevnih skupnostih z rebalansom prenesena v 

proračun za leto 2018 na proračunske postavke investicijskega značaja.  

 

Namenska sredstva 

Z Odlokom o proračunu Občine Zreče za leto 2017 so bili kot namenski prihodki opredeljeni 

prihodki, ki jih prikazuje spodnja tabela. Poleg prihodkov so v tabeli prikazani tudi odhodki, 

oz. proračunske postavke na katerih so bili ti namenski prihodki porabljeni.  

 

Skupna vrednost namenskih prihodkov v letu 2017 je 666.938,85 EUR, porabljenih je 

622.503,62 EUR. Razlika, ki ostaja neporabljena v letu 2017 je od najemnin za stanovanja v 

višini 44.435,23 EUR in bo v celoti vključena v proračun za leto 2018 na postavke 

stanovanjskega gospodarstva. 

 

V tabeli je prikazan tudi prenos najemnin za stanovanja-prenos iz leta 2016 v višini 

12.171,56 EUR, ki so bila prenesena na proračunsko postavko Investicijsko vzdrževanje 

stanovanj. 

NAMENSKI PRIHODEK ZNESEK PORABA NAMENSKEGA PRIHODKA ZNESEK 

požarna taksa 11.130,00 P1E - požarna taksa 10.100,00 

    PIC - investicije na podr.požarne varnosti 1.030,00 

turistična taksa 229.893,77 J - turizem (stroškovni nosilec 00) 175.525,73 

    J91 – urejanje okolja 29.980,83 

    J95 - košnja zelenic 18.906,94 

    J98 - novoletna okrasitev 5.480,27 

okoljska dajatev - odpadne vode 125.742,57 M48 - čistilna naprava Zreče 117.160,98 

    M30 - čistilna naprava Stranice 3.045,91 

    M12 - kanalizacija 5.535,68 

komunalni prispevki 62.392,69 M11 – vodooskrba  21.031,42 

    M12 - kanalizacija 41.361,27 

najemnine za stanovanja 145.109,97 N - stanovanjsko gospodarstvo 100.674,74 

najemnine-prenos iz leta 2016 12.171,56 N - stanovanjsko gospodarstvo 12.171,56 

prihodki krajevnih skupnosti 80.498,29 posamezne postavke krajevnih skupnosti 80.498,29 

SKUPAJ 666.938,85 SKUPAJ 622.503,62 
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Ocena notranjega nadzora 

Proračun Občine Zreče presega višino 2.086.000 EUR in zaradi tega smo dolžni vsako leto 

zagotoviti notranjo revizijsko službo. Za notranjo revizijo najamemo zunanjega izvajalca, ki 

pregleda poslovanje občine in krajevnih skupnosti, delno pa tudi zavodov. Sicer je Občina 

Zreče organizirana kot enovita občinska uprava v okviru katere deluje režijski obrat, kot 

notranja organizacijska enota. 

 

Na pretežnem delu poslovanja je vzpostavljeno primerno kontrolno okolje. Tudi upravljanje s 

tveganji in uresničitev ciljev je na pretežnem delu poslovanja. Vzpostavljen je ustrezen sistem 

informiranja in komuniciranja ter nadziranja. 
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 PRIHODKI 

1A - Dohodnina - odstopljeni vir občinam 

Vrednost:  3.602.167,00  

Dohodnina kot odstopljeni vir občinam je izračunana na podlagi povprečnine, ki je za leto 2017 znašala 533,50 

EUR na prebivalca. Višina dohodnine je odvisna od števila prebivalcev s stalnim prebivališčem na zadnji dan 

predpreteklega leta, starostne strukture prebivalstva, dolžine cest in drugih parametrov. Za leto 2017 je Občini 

Zreče pripadla dohodnina v višini 3.602.167,00 EUR in je bila v celoti realizirana. 

 

2A - Davek na promet nepremičnin 

Vrednost:  58.626,30  

Za leto 2017 smo predvideli 55.000,00 EUR prihodkov od davka na promet nepremičnin. Realizacija je 58.626,30 

EUR in je presegla plan za 6,59%. 

2B - Davek na dediščine in darila 

Vrednost:  2.868,64  

Prihodke od davka na dediščine in darila je zelo težko predvideti. Za leto 2017 smo planirali 3.000,00 EUR tega 

davka, realiziranega pa je bilo 2.868,64 EUR oz. 95,62%. 

2C – Davek na dobitke od iger na srečo 

Vrednost:  1.033,19  

Davek na dobitke od iger na srečo smo predvideli v višini 2.000,00 EUR, realiziran pa je bil 51,66% oz. 1.033,19 

EUR. 

2D - Povprečnine na podlagi zakona o prekrških 

Vrednost:  48,61  

Na podlagi realizacije preteklih let smo planirali povprečnine po zakonu o prekrških v višini 200,00 EUR. 

Realizacija je 48,61 EUR, kar je le 24,31. 

2E - Upravne takse 

Vrednost:  3.965,85  

Predvidene upravne takse v višini 4.000,00 EUR so realizirane 99,15%. 

30 - Nerazporejena sredstva 

Vrednost:  -4.276,33  

Nerazporejenih sredstev ne predvidevamo saj gre za vplačila na podračune pri Finančni upravi RS, ki na dan 31.12. 

ostajajo nerazporejena. Na zadnji dan leta 2017 je bilo teh sredstev za 4.276,33 EUR. 

file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bSIF_PP_1A%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_1A_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_1A_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_1A_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_1A_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_1A_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_1A_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bSIF_PP_2A%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_2A_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_2A_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bSIF_PP_2B%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_2B_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_2B_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bSIF_PP_2C%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_2C_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_2C_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bSIF_PP_2D%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_2D_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_2D_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bSIF_PP_2E%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_2E_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bSIF_PP_30%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_30_17-ZR%5d
file://///dobrovlje/dokumenti/greta/ZAKLJUČNI%20RAČUN%202017/%5bTX_PP_30_17-ZR%5d


 
25 

 

 

 

3A - Davki od premoženja 

Vrednost:  13.232,75  

Postavka Davki od premoženja je bila realizirana v višini 13.232,75 eur oziroma 91,26%. Realizacija je odvisna 

od Finančnega urada, ki izdaja odločbe za plačilo davka od dobička na kapital. Postavka ni bila v celoti realizirana, 

saj je novost, da se odmere manjše kot 5,00 eur zavezancu niso vročale, del pa ni bil poravnan in je v postopku 

izterjave. 

 

3B – Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 

Vrednost:  557.066,04  

Realizirani prihodek je enak načrtovanemu v višini 530.000,00 eur oz. v višini 105,11%. Presežek plana je 

prihodek iz naslova izterjanih obveznosti preteklega leta. 

 

3C - Krajevne takse (turistična taksa) 

Vrednost:  188.888,34  

Skupni znesek vplačane turistične takse za leto 2017 znaša  188.888,34 EUR, kar je sicer za 5 % manj kot preteklo 

leto, a je pri tem potrebno omeniti, da je bilo nakazilo turistične takse v januarju 2018 bistveno večje, kot pretekla 

leta. 

 

3C1 - Pavšalna turistična taksa 

Vrednost:  41.005,43  

Zavezancem smo skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični taksi v Občini Zreče 

v letu 2017 izdali 274 odločb. Iz tega naslova smo prejeli 41.005,43 EUR. 

 

3D – Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 

Vrednost:  12.803,55  

Za leto 2017 smo predvideli 12.700,00 EUR pristojbine za gozdne ceste. Realizacija je nekoliko presegla plan in 

sicer za 103,55 EUR. 

3F – Odškodnina in nadomestilo za degradacijo in onesnaževanje okolja 

Vrednost:  1.623,73  

Na podlagi odločb o odmeri višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora je bil prihodek je v letu 2017 

realiziran v višini 1.623,73 EUR oz. 100,00%. Prihodek pa je odvisen od izdanih odločb o odmeri višine 

nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.  

 

3G - Sredstva požarnega sklada 

Vrednost:  11.130,00  
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Realizacija je nekoliko višja in sicer 117,16% oz. za 1.630,00EUR, kar je posledica, da dobimo mesečna poročila 

o višini takse za mesec nazaj. 

3H1 - Komunalne takse 

Vrednost:  6.125,70  

Komunalne takse so v letu 2017 realizirane v višini 6.125,70 EUR, kar je 78,53% predvidenega plana. Odločbe so 

bile izdane podjetju Unior d.d. Zreče za reklamne table postavljene v centru Zreč in na Rogli, ter podjetjem in 

samostojnim podjetnikom nameščenih na javnih površinah in na drogovih javne razsvetljave v Zrečah. 

3H2 - Prihodki od podeljenih koncesij 

Vrednost:  24.370,46  

Prihodke od koncesij je deloma mogoče predvideti na podlagi odločb za izkoriščanje naravnih bogastev, deloma 

pa ne (npr. za pogrebno službo,....). Realizacija v letu 2017 je presegla plan za 2,40%. 

3I - Denarne kazni (povprečnine, globe) 

Vrednost:  8.075,90  

V letu 2017 je bilo na račun denarnih kazni Občine Zreče nakazanih 8.075,0 EUR. Postavka je bila realizirana 

nekoliko višje od planirane, ker je bilo izdanih več plačilnih nalogov in izterjanih več glob. 

 

4A - Nakazana v letu 2017 

Vrednost:  56.863,00  

Na podlagi primerne porabe izračunane za leto 2017 je bila Občina Zreče upravičena do finančne izravnave v 

višini 56.863,00 EUR kar je bilo v celoti realizirano. 

5A - Najemnine za stanovanja 

Vrednost:  145.109,97  

Najemnine za stanovanja so bile realizirane v višini 145.109,97 EUR (skladno s planom). 

 

5B - Kupnine od prodanih stanovanj 

Vrednost:  69.700,00  

Postavka je v celoti realizirana, zajema pa prihodke od prodaje stanovanja v Slovenskih Konjicah. 

 

5D – Prihodki od poslovnih prostorov in občinskega premoženja 

Vrednost:  340.917,85  
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V realizaciji postavke v višini 340.917,85 eur oziroma 100,72% je zajeta prodaja zemljišč za novo poslovno cono 

v Zrečah, najemnine od  poslovnih prostorov, odmen za služnosti ter realiziranih pravnih poslov pri zamenjavi 

zemljišč. 

 

64 - Ministrstvo za infrastrukturo-ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS) 

Vrednost:  13.387,50  

Na tej postavki smo planirali še 13.387,50EUR, ki smo jih tudi prejeli kot sofinanciranje iz Ministrstva za 

infrastrukturo za dokončanje Celostne prometne strategije. 

65 - Razpis Eko sklada - polnilnice za el. vozila 

Vrednost:  0,00  

Občina Zreče se je prijavila na razpis Eko sklada za sofinanciranje električnih polnilnic za polnjene električnih 

vozil. Dokumentacijo o zaključku naložbe (delno) smo na Eko sklad poslali 17.11.2017. Ker se je 20.11.2017 na 

el. polnilnicah pojavila napaka smo dobavitelju izstavili reklamacijo in zadržali izplačilo sredstev do odprave 

napake. V kolikor bo dobavitelj napako odpravil in zagotovil nemoteno delovanje polnilnic se bo izplačilo po 

računu izvedlo v začetku leta 2018 in oddalo dokončno poročilo o zaključku naložbe na podlagi katerega 

pričakujemo sredstva odobrena na razpisu v višini 14.955,00 EUR.  

 

6F - Min.za delo, družino in socialne zadeve 

Vrednost:  23.650,36  

Na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju sanacije spominskega območja in vojnega grobišča "100 

frankolovskih žrtev" na Stranicah pri Frankolovem - 3. faza in na podlagi poslanega zahtevka je Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vrnilo 45% vseh stroškov, oziroma 23.650,36 EUR. 

6H – Min. za kmetijstvo-gozdne ceste (min.za obrambo) 

Vrednost:  2.299,09  

Postavka je bila realizirana v višini 99,96% kar predstavlja 2.299,09 EUR. 

6I - Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo 

Vrednost:  18.853,40  

Navedena postavka je v celoti realizirana. Znesek v višini 18.853,40 EUR je bilo priznanih stroškov Občina Zreče 

za skupni občinski upravi Vojnik in Slov. Konjice za leto 2016. 

6L - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Vrednost:  76.019,00  

Sredstva iz naslova nepovratnih sredstev 23. člena ZFO so bila pridobljena v skladu s planom v celoti. 

6N - Sanacija in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče 

Vrednost:  7.950,96  
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Prihodki na tej postavki so predvideni in realizirani od zaračunane kanalščine. Prihodki so bili planirani v višini 

8.000,00 EUR. Realizirani pa v višini 7.950,96 EUR, to je 99,39%. Sredstva so bila porabljena za sanacijo in 

dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče. 

6O - Sanacija sekundarne kanalizacije NOVA DOBRAVA 1 

Vrednost:  6.479,04  

Prihodki na postavki so predvideni in realizirani od zaračunane kanalščine za obravnavano območje. Prihodki so 

bili planirani v višini 6.500,00 EUR, realizirani pa v višini 6.479,04 EUR v procentih 99,68%. Sredstva so bila 

porabljena za sanacijo in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče.  

  

6P - Min.za gospodarski razvoj in tehnologijo-SUPORT 

Vrednost:  581,33  

Sredstva so financirana iz naslova Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za namen 

projekta Suport. V začetku leta smo prejeli še zadnje izplačilo  »zadržanih sredstev projekta« v višini 581,33 EUR, 

s tem je postavka realizirana 100,00% 

 

6T - Kanalizacija NOVA DOBRAVA 2 

Vrednost:  4.204,08  

Prihodki na tej postavki so predvideni in realizirani od zaračunane kanalščine za obravnavano območje. Prihodki 

so bili planirani v višini 4.200,00 EUR, realizirani so bili v višini 4.204,08 EUR, realizacija 100,10%. Sredstva so 

bila porabljena za sanacijo in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče.  

 

6U - Kanalizacija  NOVA DOBRAVA 3 

Vrednost:  4.755,24  

Prihodki na postavki so predvideni in realizirani od zaračunane kanalščine Prihodki so bili planirani v višini 

4.800,00 EUR, realizacija 4.755,24 EUR. Realizirano 99,07%. Sredstva so bila porabljena za sanacijo in 

dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče.  

 

7B - Refundacija skupnih stroškov 

Vrednost:  82.651,75  

Na tej postavki so evidentirane refundacije stroškov za javna dela v letu 2017 v višini 59 tisoč EUR, 10,6 tisoč 

EUR je vrnjenih stroškov za oskrbnine v domovih, 5 tisoč EUR za stroške družinskih pomočnikov in 7,8 tisoč 

EUR refundacij za invalidnino in boleznine. 
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7C - Okoljska dajatev-odpadne vode 

Vrednost:  125.742,57  

Okoljsko dajatev odpadne vode smo upravičili z izvajanjem aktivnosti na področju kanalizacije na področju občine 

Zreče. Prihodki so bili planirani v višini 130.000,00 EUR. Realizirani so bili v višini 125.742,57 EUR. Realizirano 

96,73%. Odstopanje od plana je večje, največji povzročitelj je prvič upoštevan zelo visok učinek čiščenja na ČN 

Zreče, zaradi tega je obremenitev povzročiteljev manjša ter zamik plačil zavezancev in spremenjenja porabe vode, 

kar posledično zmanjša ali poveča prihodke. 

7D - Komunalni prispevki 

Vrednost:  62.392,69  

Plan je bil v primerjavi z realizacijo presežen za 2.392,69 EUR, ker smo iz naslova komunalnih prispevkov prejeli 

več prihodkov kot smo planirali. 

7E - Prispevki pravnih in fizičnih oseb 

Vrednost:  19.183,53  

Postavka je presegla plan za 6,58%. Realizacija je 19.183,53 EUR na predviden plan 18.000,00 EUR. Glavnina 

realiziranih sredstev 16,8 tisoč EUR so sredstva vnovčene bančne garancije podjetja Logariček za cesto na 

Stranicah. 16.855,83 EUR v celoti prenašamo v leto 2018 na proračunsko postavko L79 Rekonstrukcija JP 985431 

- Stranice center. 

7I - Sofinanciranje ČN Nune 

Vrednost:  1.127,15  

Občina Zreče je zgradila čistilno napravo v počitniškem naselju Nune. Za ta del je bil narejen tudi izračun 

komunalne opreme, na podlagi katere je Režijski obrat Občine Zreče izdal odločbe lastnikom počitniških objektov 

v višini, od v preteklosti že plačanega prispevka do izračuna komunalne opreme. V letu 2017 smo  prejeli sredstva 

v višini 1.127,15 EUR. Ostali del do plana  bo potrebno še izterjati v letu 2017. Prihodki so bili planirani v višini 

972,00 EUR, realizirani so bili v višini 1.127,15 EUR. Realizirano 106,58%. 

7K - Prihodki od prodaje knjig 

Vrednost:  0,00  

Ta proračunska postavka je v letu 2017 ostala v celoti nerealizirana. Sredstva od prodanih knjig v letu 2016  smo 

od GIZ-LTO Rogla Zreče šele v letu 2018. 

7M - Pobrana vodarina 

Vrednost:  323.131,03  

Prihodki so bili planirani v višini 320.000,00 EUR. Realizirani so v višini 323.131,03EUR. Razlika je nastala 

zaradi večje prodane količine vode, ki je lahko večja ali manjša od načrtovane. Realizacija postavke v letu 2017 

je bila v višini 100,98% glede na zadnji veljavni plan za leto 2017. 
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7O - Prihodki od komunalne odpadne vode 

Vrednost:  146.313,44  

Prihodki od komunalne odpadne vode se porabljajo pri aktivnostih za zagotavljanje nemotenega obratovanja 

kanalizacijskega sistema, ki je v upravljanju RO občine Zreče. V letu 2017 smo  planirali prihodke v višini 

140.000,00 EUR, realizirani so bili v višini 146.313,44 EUR. Realizirano v odstotkih znese 104,51%. 

7P – Pokopališče 

Vrednost:  12.617,39  

Prihodki od pobrane grobnine za leto 2017 so realizirani v višini 12.617,39 EUR, oz. 97,06%, glede na predvideni 

plan. 

7R - Prihodki od padavinske odpadne vode 

Vrednost:  18.311,57  

Postavka je bila predvidena v višini 18.300,00 EUR, realizacija je nekoliko višja in sicer 18.311,57 EUR. 

7S - Prihodki od prodanih kart za bazen 

Vrednost:  75.657,14  

Prihodki od prodanih kart so bili v letu 2017 98,26 odstotno realizirani. Planirani so bili v višini 77.000,00 EUR, 

prejeli pa smo jih 75.657,14 EUR. Število prodanih kart za kopanje v Termah Zreče občanom se iz leta v leto 

povečuje. 

7T - Prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode 

Vrednost:  171.571,26  

Prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode so porabljeni pri aktivnostih za zagotavljanje nemotenega 

obratovanja ČN Zreče, ki je v upravljanju RO občine Zreče. V letu 2017 smo  planirali prihodke v višini 175.000,00 

EUR, realizirani so bili v višini 171.571,26 EUR. Realizirano odstotkih znese 98,04%. 

7Č - Vodno povračilo 

Vrednost:  19.720,69  

Višina vodnega povračila je odvisna na eni strani od dejansko porabljene in zaračunane vode, na drugi strani pa 

od dejanskih plačil le-te. Ta prihodek je na drugi strani tudi odhodek, saj ga moramo odvesti v državni proračun 

na podlagi odmernih odločb za določeno leto. Po pričakovanju smo planirali sredstva v višini 20.000,00 EUR. Po 

porabi je bila dejanska realizacija  v višini 19.720,69 EUR. 

8A - TRR - 31.12.2016 

Vrednost:  0,00  

Na tej postavki so denarna sredstva v višini 394.410,70 EUR, ki so ostala na transakcijskem računu Občine Zreče 

na dan 31.12.2016. 
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8B - ZADOLŽEVANJE 

Vrednost:  96.286,46  

V letu 2017 se Občina Zreče v bistvu ni dodatno zadolžila, razen za povratna sredstva za 

investicije po 23. členu Zakona o financiranju občin. Zadolžitev za 96.286,46 EUR je 

namenjena za Komunalno ureditev novega stanovanjskega naselja Stanojevič.  

 

 

ODHODKI 

Proračun za leto 2017 smo realizirali na strani prihodkov 93,09% in na strani odhodkov 91,41%. 

Iz realizacije je razvidno, da smo leto 2017 zaključili uspešno, saj smo v celoti realizirali 

večino proračunskih postavk oz. investicij. Dejanska realizacija in morebitna odstopanja so 

opisana pri posameznih proračunskih postavkah.  

V povezavi z zastavljenimi cilji in realizacijo le-teh ocenjujemo, da smo bili v letu 2017 

učinkoviti ter da smo poslovali gospodarno.  

1000 - OBČINSKI SVET 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

A0 - Občinski svet 

Vrednost:  9.351,65  

Za sejnine in prispevke iz naslova sejnin svetnikov občinskega sveta ter vzdrževanje računalniške in programske 

opreme, ki jo uporablja občinski svet za nemoteno delovanje, smo v preteklem proračunskem letu porabili 9.351,65 

EUR. Tako je bila realizacija proračuna glede na veljavni plan 100%. 

 

A4 – Nadomestilo članom komisij in odborov 

Vrednost:  12.964,05  

Izplačilo sejnin članom komisij in odborov Občine Zreče je v letu 2017 realizirano sto procentno in znaša 

12.964,05. Višina postavke je sicer odvisna od udeležbe članov in pa števila sej Občinskega sveta v letu. 
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R09 - Financiranje političnih strank 

Vrednost:  5.943,84  

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. 

Načrtovana sredstva v višini 5.950,00 EUR so bila skladno z izdanimi Odločbami o financiranju političnih strank 

v letu 2017 porabljena v celoti. S financiranjem smo tako zagotovili materialno osnovo za delovanje političnih 

strank zastopanih v občinskem svetu. 

 

2000 - NADZORNI ODBOR 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

A10 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost:  676,78  

V letu 2017 je imel Nadzorni odbor Občine Zreče dve redni seji, za katere so bile izplačane sejnine v višini 676,78 

EUR. Naveden znesek predstavlja 57,15% veljavnega plana. 

3000 - ŽUPAN 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

A1 - Funkcionarji (župan in podžupan) 

Vrednost:  63.182,25  

Za leto 2017 so bila 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. Podpostavka je realizirana v skladu s planom in sicer v višini 63.182,25 EUR oziroma 99,44 %. 
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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:  8.350,00  

Postavka je v celoti realizirana. Iz nje so se pokrili stroški organizacije različnih prireditev društev na podlagi 

javnega poziva. 

A21 - Stroški za proslave 

Vrednost:  5.535,07  

Postavka je v celoti realizirana. Iz nje so se pokrili stroški organizacije silvestrovanja za občane, izvedba 

komemoracij na novem pokopališču in pri grobovih 100 Frankolovskih žrtev ter sprejemi pri županu ob koncu 

leta. 

 

A81 – Protokol 

Vrednost:  3.865,10  

Postavka je realizirana 96,63%. Iz postavke so se pokrili stroški nakupa protokolarnih daril za obiske državnikov 

na Občini Zreče, rano tako se je pokril strošek nakupa daril za obiske 90-letnikov s strani župana, kakor tudi 

uokvirjanje raznih priznanj društvom. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

A80 - Reprezentanca 

Vrednost:  7.287,49  

Sredstva na tej postavki so bila porabljena  v višini 7.278,49 EUR, kar je 100 % planiranih sredstev. V letu 2017 

je Občina Zreče koristila 96.286,46 EUR povratnih sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin. V bistvu 

greza zadolžitev, ki se ne všteva v kvoto zadolžitve. Realizacija je v skladu s sprejetim planom. 
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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:  612,85  

Na tej postavki so evidentirani stroški transakcij na in z računov Občine Zreče preko Uprave za javna plačila RS 

ter bank. V letu 2017 smo za tovrstne storitve porabili 612,85 EUR od predvidenih 650,00 EUR. 

R19 - Stroški revizije 

Vrednost:  3.538,00  

Za leto 2017 smo predvideli 3.540,00 EUR stroškov za izvedbo revizije. Dejanski stroški znašajo 3.538,00 EUR. 

Postavka je bila dejansko v celoti realizirana. 

R20 - Obresti (negativne) 

Vrednost:  2.937,22  

Negativne obresti so obresti na pozitivna stanja na transakcijskih računih Občine Zreče in njenih proračunskih 

uporabnikov (neposrednih in posrednih). Negativne obresti znižujemo z brezobrestnim deponiranjem dela sredstev 

na transakcijskem računu Občine Zreče pri NKB Maribor. V letu 2017 je bilo predvidenih 4.410,00 EUR, 

realizacija pa je2.937,22 EUR oz. 66,60%. 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

J3 - Mednarodno sodelovanje 

Vrednost:  10.154,69  

V letu 2017 smo obeležili 12. obletnico sodelovanja z mestom Sedbergh. Na javni razpis za sofinanciranje 

sodelovanja s pobratenim mestom Sedbergh smo prejeli tri vloge in sicer Osnovne šole Zreče (osnovnošolci so 

med drugim obiskali Sedbergh), Turističnega društva Zreče in KUD Jurij Vodovnik Zreče, ki pa sta gostila 

obiskovalce iz pobratenega mesta. Zlasti članice kluba Art, ki deluje v sklopu Turističnega društva Zreče, so se 

izjemno potrudile s programom za skupino iz Sedbergha (med njimi tudi Suzan in Garth, ki v tovrstnih aktivnostih 

sodelujeta že od začetka). Gostili so jih kar 8 dni in jim skupaj z društvi iz KS Stranice pripravili likovni delavnici 

v Zrečah in na Stranicah (pridružil se jim je tudi priznani umetnik Milan Lamovec Didi) ogled destinacije, 

sodelovanje na kulturni prireditvi v Zrečah, v oddaji na TV Celje… 
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J99 - Entente florale Europa 2018 

Vrednost:  7.813,82  

Postavka zajema stroške priprave na tekmovanje Entente florale v letu 2018 (svetovanje, izdelava fototeke...). 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0402 - Informatizacija uprave 

04029002 - Elektronske storitve 

R24 - Ureditev e-točk 

Vrednost:  1.762,78  

Postavka je realizirana v višini 1.762,78  EUR kar predstavlja 100% in zajema mesečne stroške naročnine za 

telefon in internet, ter stroški za tekoče vzdrževanje opreme na javnih e-točkah v Skomarju, Resniku in Gorenju 

pri Zrečah. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

R05 - Informiranje javnosti 

Vrednost:  21.862,51  

Postavka je bila realizirana v višini 21.862,51 EUR, kar je 99,386 % planirane postavke, v skladu s pogodbenimi 

obveznostmi do podjetja Novice d.o.o., s Štajerskim valom Agencija d.o.o., stroški klippinga, ter za pokrivanje 

stroškov snemanja sej občinskega sveta. Del sredstev iz te postavke  je namenjenih tudi za lokalno TV Zreče 

(nabava opreme, stroški interneta, nadomestilo za snemalca).  

 

R11 - Objave občinskih predpisov 

Vrednost:  3.635,44  

Postavka je obsegala objavo občinskih predpisov ter drugih besedil v Uradnem glasilu slovenskih občin in v 

Katalogu informacij javnega značaja Občine Zreče. Postavka je bila realizirana v višini 3.635,44 EUR, kar 

predstavlja 99,60% glede na veljavni plan proračuna za leto 2017. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

R12 - Občinski praznik 

Vrednost:  5.175,07  

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Zreče je bila izvedena 29. maja 2017 v dvorani Kulturnega doma pri 

Termah Zreče. Na slavnostni seji smo podelili zlati, srebrni in bronasti grb Občine Zreče ter eno posebno priznanje. 

Planirana sredstva za leto 2017 so bila skoraj v celoti porabljena, in sicer v višini 5.175,07 EUR oz. 99,90%. 
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

R01 – Stroški poslovnih prostorov in občinskega premoženja 

Vrednost:  92.129,58  

Za stroške poslovnih prostorov in občinskega premoženja je bilo v letu 2017 načrtovanih 104.913,22 EUR. 

Sredstva so namenjena plačilu tekočih stroškov vzdrževanja občinskega premoženja (plačevanje najemnin, 

električne energije, varovanje prostorov, komunalnih storitve, najemov), kakor tudi preostalih stroškov povezanih 

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

zavarovanja premoženja ter avtomobilov, energetskih izkaznic). Postavka ni bila realizirana v celoti, ker sanacija 

na Tržnici v Zrečah še ni končana. 

 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

H4 - Sofinanciranje diplomskih nalog 

Vrednost:  104,30  

Postavka je bila realizirana v višini 20,86%, saj dva študenta nista napisala diplomske naloge in jih bosta napisala 

v letu 2018. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna 

R26 - Daljinski energetski management 

Vrednost:  2.372,90  

Porabljena sredstva predstavljajo letno pogodbeno obveznost Občine Zreče v višini  2.372,90EUR za vzdrževanje 

programske opreme in plačilo licenc za programe za energetsko knjigovodstvo.  Sredstva so namenjena izvajanju 

akcijskega načrta iz lokalno energetskega koncepta. 
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0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

A12 - Skupna občinska uprava-inšpekcija 

Vrednost:  24.282,49  

Postavka Skupna občinska uprava - inšpekcija je bila realizirana v višini  24.282,49 EUR, kar je 97,13 %, in je le 

nekaj manj od planiranih sredstev za leto 2017. Razliko predstavlja nižja realizacija materialnih stroškov in 

stroškov za delovanje MIR (stroški za plače in izobraževanje), stroški  za komisijo za prisilna sredstva, drobni 

inventar.  

 

A13 - Skupna občinska uprava Slov. Konjice 

Vrednost:  18.375,01  

Stroški Skupne občinske uprave MU Slovenske Konjice so realizirani v višini 18.375,01 EUR oz. 96,71 %. 

Realizacija je nekoliko nižja od planirane, zaradi manjših odstopanj pri realizaciji materialnih stroškov.  

 

A5 - Plače delavcev 

Vrednost:  257.489,55  

Postavka plače delavcev zajema osnovne plače, splošne dodatke (delovna doba), invalidnino, boleznine ter druge 

dodatke (položajni dodatek, mentorstvo,…) in je bila realizirana v skladu s planiranimi sredstvi skoraj sto odstotno 

oziroma 99,38 %. Skupaj je bila torej postavka plače delavcev realizirana v višini 257.489,55 EUR. 

A6 - Drugi osebni prejemki 

Vrednost:  22.722,87  

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

jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnina, kilometrina in dnevnice za službena potovanja. Višina 

posameznih izplačil je določena v kolektivni pogodbi za javni sektor in  od 1.6.2012 v Zakonu o uravnoteženju 

javnih financ ter dogovoru in zakonu o ukrepih na področju stroškov dela in na področju plač v javnem sektorju. 

Postavka je bila realizirana v višini 22.722,87 EUR oziroma 99,78 % glede na plan. 

A7 - Prispevki delodajalca 

Vrednost:  40.313,63  

Višina sredstev na tej postavki je vezana na višino plač in uskladitev s spremembami zakonodaje. Postavka je bila 

realizirana glede na plan 2017 v višini 100 odstotkov oziroma 40.313,63 EUR. 

A8 - Materialni stroški 

Vrednost:  113.158,82  

Materialni stroški so bili tako kot pretekla leta tudi v letu 2017 porabljeni pretežno za tekoče stroške delovanja 

občinske uprave, za pisarniški material, vzdrževanje strojne računalniške opreme, stroške telekomunikacije, poštne 
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storitve, strokovno izobraževanje zaposlenih, redni obdobni zdravniški pregledi zaposlenih, izvajanje programa 

promocije zdravja na delovnem mestu, 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, stroški goriva, certificiranje ISO standarda, USO 

standard in podobno. Skupna poraba materialnih stroškov v letu 2017 je bila 113.158,82 EUR, kar predstavlja 

94,80 % realizacijo.  

 

R13 - Razno (počitniško delo) 

Vrednost:  6.835,54  

Za namen študentskega in dijaškega dela ter pokritje stroškov opravljanja obvezne prakse je bilo v letu 2017 s 

proračunom zagotovljenih 8.000,00 EUR. Iz postavke se krijejo stroški za obvezno prakso študentov in dijakov 

ter počitniškega dela v poletnem obdobju. Postavka je bila  realizirana v višini  6.835,54 EUR oz. 85,44%, kar je 

nekaj manj od planiranega. 

 

R22 - Brezplačna pravna pomoč občanom 

Vrednost:  5.002,00  

Postavka je bila realizirana v višini 100%. Glede na obseg storitev, ki se izvajajo (zastopanje občine v pravdnih in 

nepravdnih zadevah ter izvajanje brezplačne pravne pomoči) je bila za leto 2017 sklenjena pogodba v letni višini 

5.002,00 eur, ki je bila v celoti realizirana. Mesečni pavšal odvetnika zajema storitev brezplačne pravne pomoči 

občanom občine Zreče.  

 

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

A9 - Vlaganje v osnovna sredstva 

Vrednost:  32.564,35  

Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 32.564,35 EUR kar predstavlja 94,39 %, in sicer  drugi obrok 

za  zamenjavo strežnika, za nabavo računalniške opreme, programske opreme, anti virusnih programov, nakup 

pisarniške opreme, pohištva ter potrebnih licenc. 

 

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:  15.692,75  

Realizacija postavke je 62,77% in se nanaša na pogodbene obveznosti društev ZiR, sanacijo zaklonišče, najemnino 

za skladišče CZ, ter ostala manjša oprema in material. Nerealizirani del pa se nanaša na nakup agregata za 

večnamenski objekt na Gorenju, kar pa se prenese v leto 2018 in tudi realizira. 
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

P1A - gasilska društva 

Vrednost:  15.100,01  

Realizacija je skladna s planom. 

P1B - gasilska zveza 

Vrednost:  5.950,00  

Realizacija je skladna s planom. 

P1C – investicije na področju požarne varnosti 

Vrednost:  59.999,99  

Realizacija je skladna s planom. 

P1D - oprema za hidrantno omrežje 

Vrednost:  0,00  

Realizacije te postavke je neizkoriščena, ker ni bilo nobene vloge za postavitev hidranta oz. hidrantne opreme. 

P1E - požarna taksa 

Vrednost:  10.100,00  

Realizacija je skladna s planom. 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

R06 - Javna dela 

Vrednost:  92.147,25  

Postavka je bila realizirana v višini 100%. Iz te postavke smo sofinancirali zaposlitev 4 delavce v Vrtcu Zreče, 

delavca v OS Zreče in OZ RK Slov. Konjice ter CSD Sl. Konjice (oboje razdeljeno na 3 občine). Ravno tako smo 

financirali zaposlitev  delavcem zaposlim na občinski upravi. 
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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:  3.735,76  

Postavka zajema sredstva, ki smo jih na podlagi javnega razpisa dodelili 8 društvom s področja kmetijstva, porabo 

koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za zadnji 2 leti in nabavo papirnatih vrečk za prodajo 

na kmečki tržnici. 

ID1 - Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proiz. 

Vrednost:  17.011,86  

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 

kmetijsko proizvodnjo je bila dodeljena na podlagi izvedenega javnega razpisa. Sredstva je prejelo 18 

upravičencev, in sicer 13 za nakup strojev in 5 za gradnjo oz. izboljšavo nepremičnin. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

ID4 - Naložbe za opr. dopolnilne dejavnosti 

Vrednost:  2.884,48  

Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost 

na kmetiji (de minimis) je bila dodeljena na podlagi izvedenega javnega razpisa. Sredstva so prejeli 3 upravičenci 

za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 

IF - Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD) 

Vrednost:  4.569,49  

Zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja prijavljenih projektov na Ministrstvih v tem letu še nismo mogli izvajati 

projektov prijavljenih na razpis LAS. Postavka zato zajema le pogodbeno sofinanciranje delovanja Razvojne 

agencije Kozjansko in strošek izdelave in postavitve dveh novih tabel iz projekta Bioregija. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

I3 - Oskrba živali 

Vrednost:  2.855,65  

Stroški oskrbe zapuščenih živali so bili nižji kot zadnja leta. Bistveno manj je bilo stroškov z zapuščenimi psi 

(največji strošek je predstavljal obvezni najem boksa v zavetišču), nekaj več pa tokrat z zapuščenimi mačkami. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
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1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

J4 - Urejanje in obnova kolesarskih poti, pešpoti 

Vrednost:  980,00  

Za urejenost pohodnih in kolesarskih poti skrbi Planinsko društvo Zreče, ki na podlagi pogodbe in poročila o 

izvedenih aktivnostih dobi povrnjenih del stroškov za ta namen. 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

K1 - Sklad za razvoj 

Vrednost:  9.068,53  

Postavka zajema sofinanciranje priprave razvojnih in izvedbenih regionalnih programov, ki jih na podlagi sklepa 

Sveta regije izvaja Razvojna agencija Savinjske regije. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev 

za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Zreče je bil objavljen javni razpis. Nanj je v letu 2017 prispelo pet 

vlog, vse za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest. Glede na razpoložljiva sredstva je bilo vlagateljem  

odobrenih po 1.000,00 EUR/DM. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

J94 - Promocija turizma 

Vrednost:  14.437,82  

V letu 2017 smo podprli izvedbo največje kolesarske prireditve - Dirka po Sloveniji, sofinancirali smo tudi tri 

oglasne prispevke in poravnali članarino društvu Entente Florale Slovenija. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

J1 - Projekt razvoj turizma 

Vrednost:  3.000,00  

Postavka zajema prispevek k skupnim aktivnostim, ki jih na območju destinacije "Dežela Cejska" izvaja Zavod za 

turizem Celje (promocijske aktivnosti, sejemske predstavitve in druge oblike sodelovanja LTO Rogla Zreče, GIZ). 
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J7 - Turistična društva 

Vrednost:  7.500,00  

Spodbujanje in sofinanciranje dejavnosti društev, ki v občini delujejo na področju turizma, Občina Zreče izvaja 

preko javnega razpisa, razdelitev sredstev pa potrdi tudi komisija za gospodarstvo. 

J9 - Strategija turizma 

Vrednost:  18.433,83  

Za izvajanje skupnih aktivnosti iz nove strategije turizma Destinacije Rogla Pohorje, je bila ustanovljena 

Turistična Kooperativa Rogla-Pohorje. Sodelujoče občine so zagotovile potrebna zagonska sredstva (Občina Zreče 

14.000 EUR), le ta pa so bila porabljena za številne promocijske aktivnosti (vodeni ogledi po DRP, dnevi odprtih 

vrat, sejmi, oblikovanje celostne grafične podobe, tiskovine: In Your pocket, zemljevidi, vodniki, tiskani mediji, 

jumbo plakati...). Iz te postavke je bil zagotovljen tudi del sredstev za izvedbo dveh študijskih ogledov dobrih 

praks v tujini in sicer Werfenweng in hoja med krošnjami.  Pri vstopu v Zreče smo postavili tudi reklamni 

destinacijski pano. 

J90 - LTO Rogla-Zreče 

Vrednost:  97.000,00  

Občina Zreče je ustanovna članica LTO Rogla Zreče 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. LTO pa že izvajanja tudi svoje 

projektne aktivnosti, kot je vzpostavljanje in nadgradnja rekreacijske in druge turistične infrastrukture, promocijski 

materiali, spodbujanje lokalne oskrbe in nadgradnja blagovne znamke »Okusi Rogle«.  

 

T11 - Hoja med krošnjami 

Vrednost:  13.123,88  

Postavka, ki je bila predvidena v višini 14.000,00 EUR je realizirana 93,74%. Za projekt Hoja med krošnjami smo 

v letu 2017 pridobili pravno mnenje in dali v izdelavo cenitev ter  dokumentacijo za projekt. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

O21 - Naravovarstveni programi 

Vrednost:  3.870,04  

Sredstva na postavki so realizirana v višini 3.870,04 EUR oz. 104,6%  namenjena pa so bila financiranju 7. 

mladinskega raziskovalnega tabora Rogla, izvedbi prireditve 5. Košnja pohorskih planj na star način, monitoringu 

borovničevega mnogooka na Pohorju, 8. tradicionalni prostovoljni akciji čiščenja zarasti na Pohorskih planjah, 
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sodelovanju v natečaju Planetu zemlja prijazna občina,  in drugim naravovarstvenim ukrepom in vsebinam.  

 

O26 - Polnilnica za električna vozila 

Vrednost:  1.523,04  

Da bi uporabnikom električnih vozil in drugih naprav omogočili polnjenje svojih vozil oziroma premikal tudi na 

našem območju smo na parkirišču pred Občino Zreče postavili polnilno enoto tipa »Epd-TTE03 (16A), ki je 

primerna za zunanjo javno uporabo in omogoča neomejeno 24 urno uporabo in komunikacijo z uporabnikom preko 

sms obveščanja. Konec leta 2016 se je odprl razpis Eko sklada za namen sofinanciranja nakupa polnilnih enot za 

polnjenje električnih vozil. Občina Zreče se je na razpis prijavila konec leta 2016, odločbe so bile izdane februarja 

leta 2017. Občina Zreče je pri dobavitelju el. polnilnic Zavod Zadihaj naročila 3 DC polnilnice v vrednosti 

14.955,00 EUR - t.i. hitre polnilnice. Na podlagi odločbe o sofinanciranju je bilo s strani Eko sklada odobreno 

financiranje el. polnilnic v višini 100%. Do roka za dokončanje oz. postavitve polnilnic, 17.11.2017 je dobavitelj 

el. polnilnice sicer fizično postavil - postavljeno je ohišje, vendar pa polnilnice ne delujejo. Zaradi tega smo podali 

reklamacijo in zadržali sredstva za v izplačilo dobavitelju. Postavka je zato realizirana samo v višini 1.523,04 EUR 

oz. 9,46% (za talno in vertikalno signalizacijo in el. inštalacijo do polnilnice). V kolikor bo dobavitelj polnilnice 

vzpostavil v delovanje, se bodo sredstva v ta namen zagotovila z rebalansom proračuna v letu 2018. 

 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

O39 - Naravovarstveni informacijski center Rogla 

Vrednost:  12.360,56  

V letu 2017 smo naročili izdelavo idejne zasnove objekta Naravovarstvenega informacijskega centra Rogla (NIC 

Rogla). Vsebina centra bo skupaj s pripadajočo infrastrukturo namenjena zunanjim obiskovalcem, ki bodo s svojim 

obiskom deležni novih naravnih doživetij, sočasno pa tako lahko pridobili bogata spoznanja o pestrosti naravnih 

danosti iz območja Pohorja. Osnovni namen projekta je v občutljivo in naravno edinstveno okolje Rogle umestiti 

objekt - NIC Rogla (s programom doživetij), ki bo predstavljal dodano vrednost v paleti turistične ponudbe Rogle. 

Sredstva so bila namenjena za izdelavo geodetskega načrta območja in dveh verzij idejne zasnove objekta. 

Postavka je realizirana 100% v višini 12.360,56 EUR. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

R28 - Obnova nevzdrževanih objektov 

Vrednost:  10.000,00  

Realizacija postavke je bila 100%, glede na plan 2017, in predstavlja nakup propadajočega objekta v Skomarju. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

O11 - Strokovne podlage za spremembe OPN 

Vrednost:  18.021,84  

V letu 2016 je Občina pristopila k uradnemu evidentiranju pobud za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN - 

spremembe namenske rabe zemljišč. Prejeli smo 265 pobud.  Na podlagi vseh pridobljenih pobud smo v letu 2017 

zaradi ekonomičnosti in racionalnosti postopka OPN naročili izdelavo »Strokovne podlage za opredelitev do 

pobud oziroma strokovnih stališč do pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občini Zreče«. Sredstva na 

postavki so bila porabljena za izdelavo omenjene strokovne podlage. Prav tako smo  v letu 2017 naročili izdelavo 

Hidrološko hidravlične študije, katere račun v plačilo pa bo v zapadel v januarju 2018. Postavka je bila realizirana 

v višini 18.021,84 EUR oz. 72,09%. 

 

O15 - OPPN poslovna zazidava Zg .Zreče 

Vrednost:  2.163,06  

V letu 2016 je bil pričet postopek izdelave OPPN za poslovno zazidavo Zg. Zreče. Postopek smo v letu 2017 

izvedli do konca prve faze, t.j. izdelava osnutka OPPN, postopek se nadaljuje v letu 2018. Sredstva za prvo fazo 

pa so bila realizirana 100% v višini 2.163,06 EUR. 

 

O17 - OPPN ob Ilirski poti 

Vrednost:  5.636,40  

Sklep o začetku postopka za OPPN ob Ilirski poti - Vinter je bil objavljen že leta 2013. Postopek je bil na podlagi 

smernic ARSO nekaj časa začasno ustavljen, daj je ARSO v svojih smernicah zahteval odprtje kanaliziranega 

vodotoka Gregorčev graben, s čimer pa gradnja predvidenih 6 stanovanjskih objektov ne bi bila možna. V letu 

2017 smo na podlagi usklajevanj z ARSO (oz. zdaj DRSV) nadaljevali, ampak do konca leta 2017 pozitivnega 

mnenja DRSV še nismo dobili. Tako da postopek nadaljujemo v letu 2018. Sredstva na postavki pa so bila v letu 
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2017 realizirana v višini 5.636,40 EUR oz. 100%. 

 

O27 - Spremembe in dopolnitve OPN (skrajšan postopek) 

Vrednost:  6.100,00  

Sredstva so namenjena izvedbi sprememb in dopolnitev OPN po skrajšanem postopku, ki ga vodimo zaradi 

prejetega nadzora nad zakonitostjo OPN s strani MOP in MKGP. Postopek smo do konca leta 2017 izvedli do faze 

javne razgrnitve. Sredstva so v ta namen porabljena 100% oz. v višini 6.100,00 EUR. Postopek se v fazo pridobitve 

mnenj MOP in MKGP in v sprejem na občinskem svetu nadaljuje v letu 2018. 

 

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

Vrednost:  5.509,75  

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo podrobnega prostorskega načrta za novo stanovanjsko naselje 

- SN2. Razlog za pripravo OPPN je interes Občine Zreče za ureditev območja stanovanjske gradnje. Površina 

območja urejanja je cca 1,9 ha. Na navedenem območju se načrtuje gradnja dvajset (20) individualnih 

prostostoječih stanovanjskih hiš in enega dvojčka, od tega je 9 zemljišč za gradnjo objektov načrtovanih na 

zemljišču v lasti Občine Zreče. Ostala zemljišča so v privatni lasti. Omenjen OPPN je bil sprejet poleti 2017. S 

tem je postavka realizirana 100% oziroma v višini 5.509,75 EUR. 

  

O29 - Urbanistična zasnova centra Zreč (variantne rešitve) 

Vrednost:  291,75  

V letu 2015 je Občina pristopila k izdelave variantnih rešitev revitalizacije in razširitev centralnega območja v 

izvedbi študentov pod mentorskim vodstvom pedagoških delavcev in sodelavcev Fakultete za gradbeništvo, 

prometno inženirstvo in arhitekturo UM. V letu 2017 smo izvedli predstavitev in razstavo Regeneracija novega 

centra mesta Zreče, katerega avtor magistrskega dele je Uroš Špile, mag. inž. arhitekture. Postavka je bila 

realizirana 100,0%. 

  

O30 - UN1/0035 obrtno-poslovna cona Zreče 

Vrednost:  509,98  

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo parcelacije na območju predvidene poslovno obrtne cone. 

Izdelava OPPN se v letu 2017 se ni pričela, saj še ni prišlo do končnih dogovorov s potencialnimi investitorji. 

Sklep o začetku postopka je bil objavljen 22.12.2017, tako da bodo stroški postopka nastali v letu 2018. Postavka 

je v letu 2017 za namen izvedbe parcelacije realizirana 100%. 

  

O37 - PZI za prizidke k apartmajem na Rogli-Čebela 

Vrednost:  4.359,00  

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. Postavka je realizirana 100% v višini 4.359,00 

EUR. 
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O38 - OPPN kamp Zreče 

Vrednost:  353,80  

Zadnja faza OPPN kamp Zreče je bila izvedena decembra 2016, tako da je plačilo računa za zadnjo fazo zapadlo 

v leto 2017. Na postavki so bila zagotovljena sredstva za zadnjo (6 fazo) izdelave OPPN v znesku 353,80 EUR. 

Postavka je realizirana 100,0%. 

  

O41 - Študija fasad + SID ZN Nova Dobrava in ZN Centra Zreč 

Vrednost:  2.426,57  

Postavka je realizirana v višini 2.426,57 EUR oz. 100%. 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 prostorskega akta, vključno s 

spremembo za namen izgradnje prizidka k JZ Vrtcu Zreče bomo postopek pričeli v letu 2018. 

  

O7 - Mreža postajališč za avtodome 

Vrednost:  1.474,00  

Sredstva na postavki so bila porabljena 100,00%. Sredstva so namenjena izvajanju medobčinskega projekta Mreža 

postajališč za avtodome, ki ga vodi občina Mirna. Glede na opravljene aktivnosti v letu 2017 smo s strani občine 

Mirna prejeli zahtevek za povračilo stroškov izvajanja projekta v višini 1.474,00 EUR.  

  

O8 - Programi opremljanja 

Vrednost:  6.797,69  

Postavka je bila realizirana v celoti to je skladno s planom 6.797,69EUR. 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

J93 - Turistična infrastruktura 

Vrednost:  7.205,57  

Postavka zajema strošek izdelave projektnega predloga "Prehistory advenure", sofinanciranje postavitve 

prireditvenih šotorov v Skomarju in Resniku, pritrditev mreže na igrišču Skomarje in izdelavo večnamenskih 

transparentov. 
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

N0 - Upravljanje stanovanj 

Vrednost:  11.832,03  

Postavka je realizirana skladno s planom (Občina Zreče razpolaga s cca 100 stanovanji). 

N1 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj 

Vrednost:  77.622,43  

Med večjimi vzdrževalnimi deli velja omeniti zamenjavo strehe in strešnih oken na večstanovanjskih objektih na 

naslovu Cesta na Roglo 11H, in Mladinska 2, sanacijo dveh kopalnic, zamenjavo dotrajanega dimnika v Loški 

Gori, širitev parkirnih mest pri objektu Cesta na Roglo 51 (skladno z lastniškim deležem), sanacijo kamnite zložbe 

v Skomarju (pri nekdanji šoli) in del sredstev tudi za pokrivanje neizterljivih stroškov na podlagi subsidiarnih 

odgovornosti. 

  

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

16069002 - Nakup zemljišč 

O4 - Nakup zemljišč 

Vrednost:  18.298,77  

V letu 2017 so bila realizirana sredstva v višini 18.298,77 EUR oziroma 18%. Višina porabljenih sredstev je bila 

usklajena z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Zreče za leto 2017, ki je bil sestavni 

del proračuna Občine Zreče. Iz postavke so bila izvedena plačila za manjše nakupe nepremičnin, po katerih poteka 

gospodarska javna infrastruktura. Žal večjega pravnega posla nismo uspeli skleniti (stranka iz tujine si je ponovno 

premislila), kar se odraža tudi na porabljenih sredstvih na postavki. 

  

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

G1 – Zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov 

Vrednost:  49.545,18  

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,09 % in namenjena financiranju obveznega zdravstvenega 

zavarovana na podlagi 15. člena 21. točke Zakona o obveznem zdravstvenem zavarovanju. Zaradi vsakomesečnih 

sprememb števila zavarovancev, katere pravice dodeljuje CSD postavke ni mogoče natančno določiti. 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

G2 - Stroški mrliške ogledne službe 
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Vrednost:  7.555,72  

Postavka je bila realizirana 98,13%. Postavko je zelo težko natančno planirati saj je odvisna od števila umrlih, 

oziroma opravljenih sanitarnih obdukcijah, mrliških ogledih, katere odredi ob sami smrti zdravnik. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

E17 - Obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev 

Vrednost:  54.105,46  

Postavka je realizirana v višini 98,37%. Izvedli smo 3. fazo obnove Spominskega parka 100 Frankolovskih žrtev 

- pripravljalna in zemeljska dela, urejanje površin in poti med parkiriščem mimo spomenika 40 žrtev vse do 

osrednje spominske plošče, ureditev odvodnjavanja padavinskih vod ter finalna zemeljska dela in gradbeno-

vrtnarska dela. 

  

E5 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Vrednost:  2.000,00  

Postavka je bila v celoti realizirana. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obnove Bucijevega mlina, kakor 

tudi za sofinanciranje Ošlakove kovačije - obe kulturni dediščini Občine Zreče. 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

E1 - Knjižnica 

Vrednost:  42.158,62  

Postavka je bila realizirana v višini 98,04%. Občina Zreče je zagotavljala sredstva za pokrivanje stroškov krajevne 

knjižnice Zreče (plače zaposlenih, programski stroški in splošni neprogramski stroški), za pokrivanje deleža 

skupnih stroškov splošne knjižnice in za nakup knjižničnega gradiva za krajevno knjižnico Zreče. Ta sredstva so 

se pokrivala Splošni knjižnici Slov. Konjice na podlagi prejetih zahtevkov 100%. Del namenjen za materialne 

stroške knjižnice (čiščenje knjižnice, elektrika, odvoz smeti, voda, stroški upravljanja) pa ni v celoti izveden saj 

so stroški odvisni od realne porabe in jih je težko natančno planirati. 

E7 - Založniška dejavnost 

Vrednost:  4.288,44  

Postavka je bila realizirana v višini 99,96%. Iz nje smo pokrili ponatise knjig, ter izdaje novih CD-jev. Ravno tako 

smo kupili knjige. 
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18039002 - Umetniški programi 

E2 - Programi društev 

Vrednost:  15.002,86  

Postavka je bila v celoti realizirana. Sredstva so bila 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. Na javni razpis se je prijavilo 9 

kulturnih društev, kateri so bili vsi upravičeni do sofinanciranja. 

E9 - Javni sklad za kulturne dejavnosti 

Vrednost:  3.000,00  

Postavka je bila 100% realizirana. Občina Zreče je v letu 2017 zagotovila sredstva Javnemu skladu za kulturne 

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

18039003 - Ljubiteljska kultura 

E3 - Prireditve in gostovanja 

Vrednost:  3.387,56  

Postavka je bila realizirana v višini 99,97%. Sredstva so bila porabljena za nagrade in priznanja ter organizacijo 

prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku. 

E71 - Skumavčevi dnevi na Resniku 

Vrednost:  4.710,00  

Postavka je 100% realizirana. Iz postavke smo pokrili stroške izvedbe Skumavčevih likovnih dni na Resniku v 

letu 2017, kakor tudi delno pokritje izdaje knjige "Skumavčevi likovni dnevi na Resniku 2008-2017". 

EB - Godba na pihala (materialni stroški, vzdrževanje, investicije) 

 Vrednost:  13.200,00  

Realizacija postavke je bila 100,00%. Sredstva so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov Godbe na pihala 

Zreče. 

EF - Vodovnikovo/a (leto) nagrada 

Vrednost:  566,51  

Postavka je bila realizirana v višini 94,87 %. Sredstva so bila porabljena za izdelavo listine in denarno 

Vodovnikovo nagrado podarjeno najboljšemu tekstu besedil na ravni Slovenije (sodelovanje z društvom 

slovenskih pesnikov). 
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18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

E10 - Lokalni časopis 

Vrednost:  4.772,13  

Tudi v letu 2018 smo izdali 2 številki lokalnega časopisa Pohorsko srce, eno v juniju, drugo pa v decembru, kot je 

bilo tudi planirano. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

E14 - Forma viva 

Vrednost:  23.716,80  

Postavka je realizirana v višini 98,82%. Iz postavke smo obnovili 10 forma viv (vodno peskanje in trikratna barvna 

zaščita) in sicer tri forma vive v okolici OŠ Zreče, eno pred Srednjo strokovno in poklicno šolo Zreče, dve v bližini 

vhoda v podjetje Unior d.d., dve na parkirišču podjetja Unior d.d., dve v bližini Bistroja Turist. 

  

E4 - Vzdrževanje kulturnih domov in opreme 

Vrednost:  4.000,00  

Postavka je realizirana v višini 100%. Sofinancirano je bilo vzdrževanje večnamenske dvorane Zreče s strani KUD 

Vladko Mohorič Zreče. 

E72 - Trije zreški gradovi (Univerza Maribor) 

Vrednost:  2.200,00  

Postavka je bila 100% realizirana. Iz nje smo pokrili še račun z leta 2016 za izvedbo revitalizacije treh zreških 

gradov Fakulteti za turizem. 

EH - Ureditev (obnova) železniške postaje 

Vrednost:  2.350,00  

Postavka je bila v celoti realizirana, saj smo iz nje pokrili stroške izdelave PGD za izgradnjo nadstreška nad vlakom 

v Zrečah. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

R03 - Vojni veterani 

Vrednost:  1.700,04  

Postavka je bila 100% realizirana. Sredstva v višini 1.700,00 eur so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in 

so bila namenjena sofinanciranju 4 veteranskih društev. 
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R04 - Vzdrževanje grobov borcev NOB 

Vrednost:  3.336,88  

Postavka je bila realizirana v višini 99,91%.  Iz te postavke so bila sredstva namenjena za čiščenje grobov, 

zasaditev cvetja spomladi, čiščenje in košnja okolice, čiščenje muzejske sobe na grobovih 100 Frankolovskih žrtev 

v letu 2017 ter sredstva za izvedbo komemoracije ob prvem novembru na grobovih 100 frankolovskih žrtev. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

R02 - Dotacije društvom 

Vrednost:  6.499,75  

Postavka je bila realizirana v višini 100%. Iz te postavke se sofinancira program 9 društev (upokojenci, lovci, klub 

mravljic,…) na podlagi javnega razpisa. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

F1 - Športni klubi 

Vrednost:  44.500,06  

Postavka je bila realizirana v višini 100% . V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Zreče in na 

podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa Občina Zreče smo v letu 2017 sofinancirali program 

15 uspešno prijavljenih športnih društev na javni razpis. 

F10 - Pospeševanje teka na smučeh 

Vrednost:  8.000,00  

Postavka je realizirana v višini 8.000,00 EUR oz. v celoti. 

F3 - Dotacije 

Vrednost:  8.839,62  

Postavka je bila realizirana v višini 99,88%. Sredstva so bila namenjena za organizacijo prireditve "Naj športnik", 

kakor tudi za sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih športnikov posameznikov, občanov Zreč. 

F4 - Vzdrževanje športnih objektov (materialni stroški) 

Vrednost:  38.000,00  

Postavka je bila v realizirana v višini 99.88%. Sredstva so bila v celoti namenjena za vzdrževanje športne dvorane 

Zreče.  
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F5 - Vzdrževanje nogometnega igrišča 

Vrednost:  16.000,00  

Tudi ta postavka je bila realizirana v celoti. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje nogometnega igrišča v 

Zrečah. 

F6 - Investicijsko vzdrževanje telovadnice Zreče 

Vrednost:  5.000,00  

Postavka je bila v celoti realizirana. Sredstva so se namenila za popravilo tribun v športni dvorani, kakor tudi za 

menjavo luči v športni dvorani. 

F7 - Sanacija atletske steze 

Vrednost:  0,00  

Postavka v letu 201 ni bila realizirana saj je izvajalec k delu pristopil v mesecu decembru 2017. Prej ni mogel 

zaradi nemotene izvedbe nogometnih tekem. Tako vsi računi za izvedbo sanacije atletske steze zapadejo v plačilo 

v letu 2018. 

F9 - Energetska sanacija športne dvorane Zreče 

Vrednost:  15.000,00  

Postavka je bila v celoti realizirana. Iz postavke so bili pokriti stroški menjave oken, zamenjave luči, popravilo 

grelca, vse v športni dvorani Zreče. 

J8 - Deskanje-svetovni pokal na Rogli 

Vrednost:  3.000,00  

Postavka zajema sofinanciranje svetovnega pokala v deskanju na snegu, ki je bil izveden v januarju na Rogli. 

R07 - Sofinanciranje kart za kopanje 

Vrednost:  100.913,25  

 

Dejanska realizacija na tej podpostavki je odvisno od povpraševanja občanov po kartah za kopanje. V letu 2017 

je bila postavka realizirana 96,12 % in sicer v višini 100.913,25 EUR. 

18059002 - Programi za mladino 

H6 - Programi za mlade in otroke 

Vrednost:  4.000,00  

Postavka je v celoti realizirana. Iz navedene postavke smo sofinancirali programe društev za mlade in otroke. Na 

razpis pa sta se prijavila zgolj 2 društva. 
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J6 - Ropotanje v starih Zrečah 

Vrednost:  6.000,00  

Postavka zajema financiranje največje prireditve - Ropotanje v starih Zrečah, katere glavni organizator je Društvo 

godbenikov Zreče. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

C1 - Plačilo programov-Vrtec Zreče 

Vrednost:  835.000,00  

Postavka je 100% realizirana v skladu z planom proračuna. Sredstva so bila Vrtcu Zreče nakazana na podlagi 

podpisane pogodbe oziroma prejetih računov za razliko v ceni programa predšolske vzgoje. 

  

C2 - Plačilo programov drugih vrtcev 

Vrednost:  53.303,12  

Postavka je bila realizirana v višini 98,46%. Postavko je težko natančno določiti saj je odvisna od številka vpisanih 

otrok iz območja Zreč v druge Vrtce po Sloveniji. 

C3 - Investicijsko vzdrževanje 

Vrednost:  15.000,00  

Postavka je 100% realizirana v skladu z planom proračuna. Sredstva so bila Vrtcu Zreče nakazana na podlagi 

podpisane pogodbe. 

  

C4 - Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba) 

Vrednost:  4.819,00  

Iz postavke je bila pokrita izvedba PZI za izgradnjo prizidka Vrtca Zreče za potrebe kuhinje. 

C5 - Otroci s posebnimi potrebami 

Vrednost:  24.242,86  

V letu Občina Zreče na podlagi podpisanih pogodb sofinancira zaposlitev 1 specialni pedagoginji in stalni 

spremljevalki za 5 otrok s posebnimi potrebami.   
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C6 - Materialni stroški za vrtec Gorenje 

Vrednost:  555,24  

Postavka je bila realizirana v višini 42,71%. Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, 

voda in komunalne storitve) za vrtec Gorenje se določajo glede na razdelitev materialnih stroškov med Vrtcem, 

Osnovno šolo in Krajevno skupnostjo in se pokrivajo iz te postavke.   

  

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

B1 - Dodatni program 

Vrednost:  27.573,45  

Postavka je 100% realizirana v skladu z planom proračuna. Sredstva so bila OŠ Zreče nakazana na podlagi 

podpisane pogodbe. 

B2 - Materialni stroški 

Vrednost:  90.000,00  

Postavka je 100% realizirana v skladu z planom proračuna. Sredstva so bila OŠ Zreče nakazana na podlagi 

podpisane pogodbe. 

  

B20 - Materialni stroški za CŠOD Gorenje 

Vrednost:  1.564,78  

Na podlagi realizacije preteklih let smo stroške na tej postavki predvideli v višini 2.000,00 EUR. Realizacija je 

1.564,78 EUR in del sredstev smo prerazporedili na eno od postavk izobraževanja. Postavka je v primerjavi z 

veljavnim planom realizirana v celoti. 

B3 - Investicijsko vzdrževanje 

Vrednost:  35.000,00  

Postavka je 100% realizirana v skladu z planom proračuna. Sredstva so bila OŠ Zreče nakazana na podlagi 

podpisane pogodbe. 

  

B5 - Prehrana delavcev 

Vrednost:  1.556,00  

Postavka je 100% realizirana v skladu z planom proračuna. Sredstva so bila OŠ Zreče nakazana na podlagi 

podpisane pogodbe. 
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BB - Osnovna šola v Parku 

Vrednost:  10.534,40  

Postavka je 100% realizirana v skladu z planom proračuna. Sredstva so bila OŠ Pod goro nakazana na podlagi 

podpisane pogodbe. 

  

BE - Osnovna šola Glazija in Waldorfska šola 

Vrednost:  1.596,52  

Postavka je 100% realizirana v skladu z planom proračuna. Sredstva so bila OŠ Glazije nakazana na podlagi 

podpisane pogodbe. 

  

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

Vrednost:  79.048,35  

Postavka je bila v celoti realizirana. Iz postavke se je pokrila zamenjava kritine na novem delu OŠ Zreče, kakor 

tudi za ureditev okolice OŠ Zreče. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

BA - Glasbena šola Slovenske Konjice 

Vrednost:  6.651,96  

Postavka je 100% realizirana v skladu z planom proračuna. Sredstva so bila Glasbeni šoli Slov. Konjice nakazana 

na podlagi podpisane pogodbe. 

  

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

BL - Prizidek k Srednji šoli Zreče 

Vrednost:  30.000,00  

Sredstva iz te postavke so bila nakazana Šolskemu centru Slov. Konjice - Zreče za pridobitev projektov za 

izgradnjo prizidka - osrednjega paviljona na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče. 

1904 - Terciarno izobraževanje 

19049001 - Višješolsko izobraževanje 

B8 - Regijsko študijsko središče Celje 

Vrednost:  2.117,00  

Postavka je bila v celoti porabljena za sofinanciranje delovanja RŠS Celje. 
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1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

B9 - Izobraževanje odraslih 

Vrednost:  1.000,00  

Postavka je bila v celoti realizirana. Sredstva so bila nakazana Šolskemu centru Slov. Konjice - Zreče za izvedbo 

delavnic za starejše. 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

B4 - Šolski prevozi 

Vrednost:  284.182,27  

Postavka je bila 100% realizirana. Iz postavke so se pokrivali šolski prevozi pogodbenim izvajalcem za prevoz 

otrok iz vseh KS v OŠ Zreče in dve podružnici. 

B6 - Ostalo 

Vrednost:  5.035,54  

Postavka je v celoti realizirana. Sredstva iz te postavke so bila namenjena obdaritvi otrok za dedka mraza Vrtca 

Zreče, obisku gledališča otrok iz OŠ Zreče, kakor tudi obdaritvi odličnjakov OŠ in SPŠ Zreče. 

D7 - Šola v naravi 

Vrednost:  9.594,00  

Postavka je realizirana v višini 95,94%. Iz postavke smo sofinancirali 65 otrokom iz območja Zreč zimsko šolo v 

naravi ter 64 otrokom letno šolo v naravi. 

19069003 - Štipendije 

H5 - Štipendije 

Vrednost:  1.422,00  

Postavka je bila 100% realizirana, saj smo Razvojni agenciji Savinjske regije pokrili svoj del štipendije za enega 

štipendista -za obdobje dveh let. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
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R15 - Obdaritev novorojencev 

Vrednost:  8.856,96  

Postavka je bila realizirana v višini 98,41 %. Tako je bilo v letu 2017 izplačanih pomoči ob rojstvu otroka 65, 

katerim je Občina Zreče prispevala enkraten denarni znesek, in sicer za prvega otroka 100,00 EUR (2 otrok), za 

drugega otroka 150,00 EUR (29 otrok) in vsakega nadaljnjega otroka 200,00 EUR (4 otrok). 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

D0 - Izplačilo družinskemu pomočniku 

Vrednost:  30.626,22  

Postavka je bila realizirana v višini 92,88% V letu 2017 je Občina Zreče financirala pravice družinskega 

pomočnika trem osebam, ki so pravico dobile na podlagi odločbe CSD Slov. Konjice 

D2 - Občina po meri invalidov 

Vrednost:  8.526,22  

Postavka je bila v letu 2017 realizirana 100,31%. Sredstva v višini 8.526,22 EUR so bila porabljena za izvajanje 

projekta in nalog iz Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Občini Zreče. V letu 2017 smo izvedli 

aktivnost - prilagoditev pločnikov v Zrečah. Gre za 18 poglobitev pločnikov z urejenimi rampami od v okolici 

avtobusne postaje Zreče, Mercator Zreče in PTC tržnice Zreče ter eno prilagoditev pri AP turist pri Uniorju. 

  

20049003 - Socialno varstvo starih 

D12 - Starosti prijazna občina 

Vrednost:  42,40  

Občinski svet Občine Zreče je na 15. redni seji dne, 11. 10. 2017 sprejel odločitev, da se Občina Zreče vključi v 

slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin. Tako smo 8. decembra 2017 v Večgeneracijskem 

centru Zreče z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje iz Ljubljane, ki je 

koordinator slovenske mreže starosti prijaznih mest in občin, podpisali pogodbo, s katero smo tudi uradno postali 

člani slovenske in s tem tudi svetovne mreže starosti prijaznih mest in občin. Ker so aktivnosti za vstop občine v 

slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin potekale ob koncu leta 2017, je večina računov zapadla v plačilo 

v novem proračunskem letu, zato smo v letu 2017, za izvajanje aktivnosti, porabili le 42,40 EUR. 

D3 - Socialni transferji za oskrbnine 

Vrednost:  88.022,07  

Postavka je bila realizirana v višini 100%. Občina Zreče je prispevala k plačilu oskrbnine okoli 20 oskrbovancem 

iz Občine Zreče, ki so oziroma so bili nastanjeni v Lambrechtovem domu, Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, Domu 

Nine Pokorn, Zavodu Hrastovec in Varstveno delovni center Čebela Karitas, Varstveni center Dobrna, Ozara. 

Višino postavke je težko točno predvideti zaradi spreminjajočih se zneskov iz meseca v mesec, prav tako se osebe 

med letom nastanjajo v domovih. 
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DA - Pomoč družini na domu 

Vrednost:  95.469,10  

Postavka je bila realizirana 100%. Iz te postavke smo izvajalcu pomoči na domu pokrili ceno programa, določeno 

na seji OS, na podlagi števila opravljenih ur. Pomoč družini na domu v povprečju koristi 30 občanov Zreč. 

DB - Pogostitev ostarelih 

Vrednost:  963,18  

Postavka je bila realizirana v višini 6421%. Sredstva so bila namenjena za delno pokritje stroškov pogostitve 

ostarelih starih nad 80 let v Zrečah, na Gorenju in na Stranicah, ki jih organizirajo krajevne organizacije Rdečega 

križa Zreče ter pogostitev članov društva Sožitje. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

D4 - Pogrebni stroški 

Vrednost:  7.003,92  

Postavka je bila v celoti realizirana. V letu 2017 smo pokrili del ali pa celotne pogrebne stroške 7 svojcem pokojnih 

občanov oziroma kar neposredno izvajalcu pogrebne službe, v kolikor pokojni ni imel bližnjih svojcev. 

D6 - Letovanje šolskih otrok-kolonija 

Vrednost:  789,12  

Postavka je bila realizirana v višini 98,64%. Iz te postavke smo v letu 2017 pokrili letovanje 5 bolnim otrokom iz 

območja Zreč, ki so se udeležili kolonije v izvedbi RK Slov. Konjice. 

D8 - Druge socialne storitve 

Vrednost:  52.364,84  

Postavka je bila realizirana v višini 97,86%. Iz te postavke se pokrivajo subvencije najemnin, kakor tudi enkratne 

denarne socialne pomoč. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

D1 - Občinski odbor RK 

Vrednost:  9.934,04  

Postavka je bila realizirana v višini 100,00%. Sredstva so bila namenjena za redno dejavnost Območnega združenja 

Rdeči križ Slovenske Konjice, ki izvaja socialno varstvene programe za potrebe Občine Zreče.  
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D11 - Večgeneracijski center 

Vrednost:  33.339,93  

Postavka je realizirana v višini 95,26%. Iz t postavke smo v letu 2017 pokrili stroške obnove prostorov za potrebe 

VGC Zreče. Ravno tako smo iz nje pokrivali stroške najema ter obratovalne stroške. 

D5 - Dotacija humanitarnim društvom 

Vrednost:  5.000,20  

Postavka je bila realizirana v višini 100%. Sredstva so se dodelila 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. Iz te postavke je Občina Zreče 

v letu 2017 sofinancirala 32 programov humanitarnih društev oziroma drugih društev. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

N5 - 20 stanovanjski blok-kredit 

Vrednost:  20.215,24  

Postavka zajema dolgoročni kredit SSRS (20 let), ki se izteče v letu 2023. 

N7 - Nakup stanovanj 

Vrednost:  1.684,80  

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. 

N8 - Preureditev podstrešja CR  11A 

Vrednost:  1.491,80  

Ta postavka zajema le še odplačilo dolgoročnega kredita PBS (10 let) in je bil v letu 2017 odplačan v celoti. 

T5 - Vrtec in adaptacija OŠ Stranice 

Vrednost:  38.009,86  

Za odplačila glavnic in plačila obresti za šolo in vrtec na Stranicah je bilo v letu 2017 predvidenih 38.500,00 EUR. 

Del sredstev plana je bilo prerazporejeno tako, da je veljavni plan 38.284,76 EUR. Postavka je realizirana 99,28%. 
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

S1 - Proračunska rezerva - elementar 

Vrednost:  60.000,00  

Realizacija postavke je 49,31% in se nanaša na stroške pri sanaciji plazu Črešnar Vinko Resnik, Savč Margareta 

Križevec, sanacija cest in vodovoda ob neurju decembra 2017, za pomoč ob požaru Jereb Barbara Resnik in 

izdelave tehničnih poročil ob plazovih in udorih. Nerealizirani del v višini 30.411,19 se izloči in prenese v leto 

2018. 

DOKUMENT DATUM ZNESEK NAMEN 

1002305 3.1.2017 36,78 GRADB.TRGOVINA,STRANICE-FOLIJA-GASILCI - ZA RESNIK 

1002364 5.1.2017 3.245,20 MHE,ZREČE-12/2016-INTERVENCIJA PLAZ ČREŠNAR VINKO 

1002400 12.1.2017 3.000,00 KREPEL,SL.K.-SANACIJA JAVNIH POTI PO NEURJU ZREČE 

1000388 6.4.2017 1.220,00 

G-PROJEKT,ZREČE-PROJEKT ZA NADOMESTNI MOST ČEZ 

DRAVINJO 

1001152 26.7.2017 3.538,37 BIOSAN,VRHNIKA-PROTIEROZIJSKA ZAŠČITA BREŽINE RESNIK 1 

0000692 10.11.2017 10.000,00 JEREB BARBARA,RESNIK 16,ZREČE-POŽAR HLEV-7/7-2017 

1002180 14.12.2017 2.400,46 

KOVAČ JOŽE,ZREČE-11/2017-SANACIJA GOZD.CESTE ŠPIC GORA PO 

NEURJU 

0000762 29.12.2017 2.000,00 

SAVIĆ MARGARETA,KRIŽEVEC 16,STRANICE-DENARNA 

POMOČ,PLAZ 

1002243 29.12.2017 2.684,00 

GRADING,MB-11/2017-PROJEKTNA DOK. ZA SANACIJO AP 

SKOMARJE 

1002249 29.12.2017 1.464,00 

GRADING,MB-11/2017-TERENSKI OGLED, POROČILO 

STAN.OBJEKTA BRGLEZ 

R4-10 31.12.2017 30.411,19 IZLOČITEV REZERVE 2017 

SKUPAJ   60.000,00   

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

S2 - Splošna proračun. rezervacija 

Vrednost:  9.921,70  

Splošna proračunska rezervacija predstavlja del nerazporejenih sredstev ki se lahko porabijo za nepredvidene 

namene. Tudi ta rezerva je bila oblikovana v skladu z zakonodajo, ki določa, da sredstva proračunske rezervacije 

ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Postavka je realizirana v višini 9.921,70 

EUR, kar je 94,49%. 
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DOKUMENT DATUM ZNESEK NAMEN 

0000746 5.1.2017 228,00 DRUŠTVO ZELIŠČARJEV,ZREČE-2016-DON.POG. 

1002385 9.1.2017 984,82 MERCATOR,LJ-TV LCD DOM KRAJANOV RESNIK  

0000008 9.2.2017 100,00 ALPSKI SMUČ.KLUB,MB-2017-DONAT.POG. 

0000129 29.3.2017 300,00 DOMEN JEVŠENAK-VIŽARJI,STRANICE-2017-DONAT.POG. 

1000726 2.6.2017 233,35 GOSTILNA SMOGAVC,ZREČE-Kosilo  

1000749 2.6.2017 211,00 A.ARBAJTER,ZREČE-OBISK PREDS.POKRAJ.MUZEJA 

0000241 5.6.2017 100,00 OŠ ZREČE-DONAT.POG.-PEVSKE VAJE DEBELI RTI 

1000844 7.6.2017 466,65 PLANET GV,LJ-CERTIFIKAT ISSO ZLATI KAMEN 2017 

0000296 22.6.2017 200,00 KULT.DRUŠTVO EXPE,SL.K.-DONAT.POG.-KONCERT 

0000321 3.7.2017 200,00 

KINOLOŠKO DRUŠTVO,ZREČE-DONAT.POG.-

DRŽ.TEKMOVANJE 

0000358 17.7.2017 200,00 KOHNE VILJEM,DOBRAVA-2017-DONAT.POGODBA 

0000376 20.7.2017 200,00 

KINOLOŠKO DRUŠTVO ROGLA,VITANJE-2017-

SPONZ.POGODBA 

0000383 20.7.2017 100,00 

KONJENIŠKO DRUŠTVO PETRE,VITANJE-2017-

SPONZ.POGODBA 

0000475 7.8.2017 300,00 

KOLESARSKI KLUB ROGLA,STRANICE-

POG.POKROVITELJSTVO 

1001320 9.8.2017 87,60 LIPIČNIK RENATA,STRANICE-PREVOZ OTROK  

1001330 17.8.2017 466,65 PLANET GV,LJ-ANALIZA ZLATI KAMEN 

0000516 28.8.2017 1.500,00 

LOVSKA DRUŽINA,ZREČE-DONAT.POG.OBNOVA LOVSKEGA 

DOMA 

0000499 30.8.2017 150,00 ŽUPNIJSKI URAD,ZREČE-2017-DONAT.POG.-ORATORIJ 

0000505 31.8.2017 100,00 DRUŠTVO FRAJHAMSKA GODBA,ŠMARTNO-DONAT.POGODBA 

1001625 5.10.2017 124,44 VINOGRADNIŠTVO ANDREJC,ZREČE-Degustacija  

1001691 11.10.2017 506,30 VOC,CE-DOBAVA IN POSTAVITEV PROTIROSNEGA OGLEDALA 

0000582 16.10.2017 200,00 DRUŠTVO GOJ.MALIH ŽIVALI,SL.K.-DONAT.POG.-RAZSTAVA 

0000602 19.10.2017 360,88 

OBM.ZDRUŽ.RK,SL.K.-2017-POG.O SOF.ZDR.LETOVANJA 

OTROK 

0000605 25.10.2017 100,00 SOŽITJE,SL.K.-DONAT.POG.-FESTIVAL ZA 3 ŽIV.OBDOBJE 

0000636 6.11.2017 100,00 VETER.DRUŠTVO SEVER,CE-DONAT.POG.-HOHLERJEV POHOD 

1001963 20.11.2017 950,11 VRTEC,ZREČE-DODATNA POMOČ-NADOMEŠČ.BOLNIŠKE 

1002186 18.12.2017 84,92 BORUT JEŽOVNIK,PODČETRTEK-MATERIAL 

0000750 21.12.2017 1.135,00 DRUŠTVO ZELIŠČARJEV SMETLIKA,ZREČE-DONAT. POGODBA 

0000793 29.12.2017 150,00 ČEBELARSKO DRUŠTVO,ZREČE-DONATORSKA POGODBA 

1002248 29.12.2017 81,98 RIKI,RADENCI-DEŽNIKI SILVESTROVANJE 

SKUPAJ   9.921,70   
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4002 - REŽIJSKI OBRAT 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

M16 - Vodno povračilo 

Vrednost:  23.170,76  

Višina vodnega povračila je odvisna na eni strani od dejansko porabljene in zaračunane vode, na drugi strani pa 

od dejanskih plačil le-te. Ta odhodek, moramo odvesti v državni proračun na podlagi odmernih odločb za določeno 

leto.  Po porabi je bila realizacija v višini 23.200,00 EUR. Realizacija postavke v letu 2017 je bila realizirana v 

višini 100,00%. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

M13 - Stroški režije 

Vrednost:  205.567,85  

Realizacija je nekoliko manjša za (1.428,15EUR) kot je bil zadnji plan oz. 99,31%. 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

L5 - Stroški prometne varnosti in preventive 

Vrednost:  8.608,58  

Postavka je bila realizirana  96,73%. Razliko do 100% realizacije prestavlja nerealizirana organizacija dogodka, 

ki ga je SPVCP planiral izvesti v letu 2017. Organizacija dogodka je planirana v letu 2018. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

L4 - Gozdne ceste-Zavod za gozdove 

Vrednost:  23.801,55  
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Postavka je bila realizirana v celoti kar znaša 23.801,55. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje gozdni cest 

na podlagi plana vzdrževanja s strani Zavoda za gozdove. 

L40 - Gozdne ceste-redno vzdrževanje 

Vrednost:  3.624,86  

Sredstva v višini 3.624,86 so bila namenjena za redno vzdrževanje gozdni cest na območju Občine Zreče. 

Realizacija predstavlja 97,97%. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

L11 - Letno vzdrževanje 

Vrednost:  190.117,90  

Postavka je bila realizirana v višini 190.117,90 kar pomeni, da je realizacija 100%. 

L12 - Zimsko vzdrževanje 

Vrednost:  116.189,00  

Postavka je bila realizirana v višini 96,82%. Razlika je zaradi kasnejše prerazporeditve stroška za zavarovanje 

odškodninske odgovornosti za zimsko vzdrževanje javnih poti po krajevnih skupnostih, ki je najprej bremenil to 

postavko. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

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

Vrednost:  37.512,12  

Realizacija je skladna s planom. S tem je sanacija ceste zaključena tudi finančno. 

L138 - Pločnik Zreče (Mladinska ulica-kapela Orož) 

Vrednost:  494,10  

Realizacija se nanaša na geodetske storitve (posnetek kanalizacije), za potrebe izdelave projektne dokumentacije 

za rekonstrukcijo državne ceste R3 od Mladinske ulice do krožišča Padežnik. 

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Vrednost:  113.480,95  

Realizacija za investicijsko vzdrževanje je skladna s planom in je realizirana 100%. 
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L14B - Cesta Božje 

Vrednost:  1.429,84  

V letu 2017 so bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste Božje v višini 

9.000,00 EUR. V letu 2017 smo izdelali geodetski posnetek, geološke in geotehnične preiskave in sondiranje 

terena, za kar smo porabili 1.429,84EUR. Izdelava projektne dokumentacije se bo nadaljevala v letu 2018. 

L14D - Mini krožišče na Kovaški cesti za novo industrijsko cono 

Vrednost:  63.176,75  

Zaradi nedokončanih del, kar je bila posledica zamuda izvajalca del je realizacija  63,16%.  Realizacija se nanaša 

na plačilo 4. situacij in stroške koordinatorja varnosti pri delu. 5. situacija (decembrska) je zapadla v leto 2018 in 

tudi še nedokončana dela, ki se bodo izvedla spomladi 2018. 

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

kanalizacije 

Vrednost:  115.798,96  

Realizacija 60% se nanaša na izvedena in plačana dela v letu 2017. Zaradi zamude s strani izvajalca vsa dela niso 

bila končana v pogodbenem roku. Neizvedena dela in plačana dela v letošnjem letu bodo bremenila proračunsko 

leto 2018. 

L14R - Pločnik Stranice-Korošec 

Vrednost:  450,00  

Realizacija se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije (fekalna kanalizacija), ki jo je morala pokriti Občina 

Zreče. Izvedba del pa se predvideva v letu 2018. 

L14Č - Krožišče Ulipi 

Vrednost:  26.347,99  

Realizacija je skladna s planom. S tem se je zaključila ureditev krožišča Ulipi tudi finančno. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

L14F - Turistična signalizacija 

Vrednost:  2.629,15  

Postavka je realizirana v višini 2.899,82EUR kar predstavlja 90,67%. Znesek ni bil v celoti porabljen, ker nismo 

pristopili k menjavi lamel turistične signalizacije ob državni cesti kot je bilo načrtovano. 

L3 - Signalizacija in označevanje 

Vrednost:  19.700,18  

Postavka je bila realizirana v višini 19.700,00 kar pomeni 100% realizacijo. 
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L81 - Banka cestnih podatkov 

Vrednost:  585,60  

Postavka je bila realizirana v višini 585,56EUR kar predstavlja 58,56%. Sredstva so bila namenjena za realizacijo 

pogodbenih obveznosti in vzdrževanje modula za Banko cestnih podatkov. 

L82 - Izdelava celostne prometne strategije občine Zreče 

Vrednost:  19.215,00  

Postavka je bila realizirana skladno s planom za leto 2017. Sredstva so se porabila za plačilo izdelave Celostne 

prometne strategije, ki je bila v letu 2017 sprejeta. 

L83 - Mobilnostni načrt za industrijo in šoli 

Vrednost:  0,00  

Postavka ni bila realizirana, ker izdelovalec, ki pripravlja MN za industrijo ni izdelal dokumenta v celoti v letu 

2017 kot je bilo sprva planirano. Sredstva se prenesejo v leto 2018. 

L84 - Evropski teden mobilnosti 

Vrednost:  1.748,55  

Postavka je bila v celoti porabljena za organizacijo Evropskega tedna mobilnosti v mesecu septembru in tudi v 

celoti realizirana. 

L85 - Izvedba ukrepov CPS 

Vrednost:  1.080,00  

Postavka je bila realizirana v višini 1.080,00 kar predstavlja plačilo geodetskega načrta za okolico šole. Razlika 

sredstev, ki so ostala neporabljena bodo namenjena za projektno dokumentacijo za prometno ureditev v okolici 

osnovne šole Zreče, ki je še v izdelavi. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

M3 - Najem oporišč za javno razsvetljavo 

Vrednost:  1.228,70  

Izdatki za to postavko so mesečno konstantni. Realizacija je 94,52%, glede na letni plan. 

M38 - Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 

Vrednost:  135.523,88  

Postavka je 100% realizirana, glede na plan 2017. Postavka je predvidena za energetsko učinkoviti prenovo javne 

razsvetljave, z namenom manjše potrošnje električne energije. Namestile so se bolj varčne svetilke, po potrebi 

obnovili kablovodi, ter prepleskali drogovi. 
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M4 - Tokovina za javno razsvetljavo 

Vrednost:  38.410,90  

Glede na plan 2017, je postavka 98,49% realizirana in je v okviru planiranega. 

M5 - Vzdrževanje javne razsvetljave 

Vrednost:  10.582,94  

Stroški za to postavko se vsakoletno zmanjšujejo. V letu 2017 je postavka bila realizirana 88,19% in je v skladu s 

pričakovanim. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

L79 - Rekonstrukcija JP 985431 - Stranice center 

Vrednost:  4.808,15  

Realizacija se nanaša na geodetske storitve (zakoličba, parcelacija) in je skladna s planom. 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

M49 - Dograditev optičnega omrežja 

Vrednost:  7.297,69  

Postavka dograditev optičnega omrežja M49 bila z rebalansom decembru določena na 7.297,69EUR. Na koncu 

leta so bila  porabljena sredstva  v višini 7.297,69 EUR. Postavka je torej realizirana v višini 100,0%. Sredstva so 

bila porabljena za izgradnjo kanalizacije za optično omrežje ob rekonstrukciji odseka ceste na Gorenje v dolžini 

450m. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

M14 - Okoljska dajatev-odpadki 

Vrednost:  34.891,64  

Postavka je realizirana 99,69%. Sredstva so bila v celoti namenjena za zapiranje odlagališča v Slov. Konjicah. 

M36 - Kamnolom Zreče Gračič 

Vrednost:  1.085,04  

Postavka je 90,42% realizirana glede na plan 2017 in predstavlja strošek izdelave načrta za opustitev rudarskih del 

in končno sanacijo kamnoloma Gračič. 
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M39 - CERO II Pragersko 

Vrednost:  66.126,98  

Realizacija je skladna s planom in s tem je poplačan sofinancerski delež Občine Zreče za CERO Pragersko. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

M12 - Kanalizacija 

Vrednost:  46.896,95  

S sredstvi postavke smo izvajali vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega sistema, kateri je v upravljanju RO 

Občine Zreče, za potrebna dela za ureditev odvajanja z javnih površin na ločen sistem kanalizacije Zreče ter za 

potrebno čiščenje fekalne in meteorne kanalizacije na določenih odseki. Odhodki so bili planirani v višini 

46.896,95 EUR, realizirani pa v višini 46.896,95 EUR, to je (100%). V okviru postavke je bila tudi posodobljena 

kanalizacija pod mini krožiščem v Zrečah. 

M30 - Čistilna naprava Nune 

Vrednost:  3.045,91  

Sredstva so bila porabljena za plačilo vzdrževalnih del na ČN Nune in stroškov obratovanja ČN Nune. V 

obratovalnem letu je bilo potrebnih manj aktivnosti na ČN Nune kot smo predvideli, v naslednjem obdobju bo pa 

potrebno na ČN Nune zamenjati dotrajane sklope, za kar bo potreben večji znesek. Sredstva so porabljena v višini 

60,92%. Odhodki so bili planirani v višini 5.000,00 EUR; realizirani pa v višini 3.045,91 EUR. 

M45 - Investicije kanalizacija 

Vrednost:  0,00  

Proračunska postavka je odprta za leto 2018 in je v letu 2017 še ni bilo. 

M48 - Čistilna naprava Zreče 

Vrednost:  117.160,98  

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov obratovanja ČN Zreče. V obratovalnem letu je bilo potrebnih tudi 

nekaj aktivnosti na ČN Zreče, za preureditve v namen boljšega in cenejšega obratovanja. Sredstva so porabljena v 

višini 100%. Odhodki so bili planirani v višini 121.955,20EUR, realizirani pa v višini 117.160,98EUR, to je 

96,07%. Neporabljena sredstva so izkazana zaradi računov, ki prispejo v decembru in se obračunajo v naslednjo 

leto. 

M52 - Komunalna oprema Stanojevič 

Vrednost:  98.702,06  

Občina Zreče bo na parcelah št. 1950, 1949/1, 1949/2, 1942, 1943,1944, 1945, 1946, 1947, 1948, vse k.o. Škalce 

(1105) zgradila gospodarsko javno infrastrukturo in dovozno cesto za načrtovano pozidavo šestih individualnih 

stanovanjskih objektov. Območje prostorskega načrta (Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

stanovanjsko zazidavo Škalce - Stanojevič) se nahaja jugovzhodno od naselja Zreče. Območje je namenjeno 

stanovanjski gradnji nizke gostote, zelenim površinam ter prometni, energetski, teleprenosni in komunalni 

infrastrukturi in predstavlja nepozidani del soseske »Dobrava 1«. Površina območja meri približno 0,73 ha.   
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Izveden bo vodovod, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, električni NN vod, telekomunikacijski vod, 

javna razsvetljava in dovozna cesta. Gospodarska javna infrastruktura bo v pretežnem delu potekala pod novo 

predvideno dovozno cesto. Izgradnja plinovoda ni predvidena. Prometno se območje navezuje na lokalno cesto št. 

383021 Slovenske Konjice - Dobrava - Zreče, ki se navezuje na širše prometno omrežje. Na obravnavanem 

območju se uredi nova dovozna cesta. Na obravnavanem območju je obvezen priklop objektov na javno 

kanalizacijo. Za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov se zgradi fekalno kanalizacijo, ki se začasno priključi 

na skupno malo čistilno napravo (MČN), po izgradnji javne kanalizacije pa se priključijo na javni kanalizacijski 

sistem. Za odvod meteornih vod se zgradi meteorno kanalizacijo z iztokom v površinski odvodnik. Za oskrbo 

stanovanjskih objektov s pitno vodo se zgradi nov javni vodovod. Nov vodovod se priključi na obstoječ javni 

vodovod premera 80 mm, ki se nahaja severno od območja, ob lokalni cesti Slovenske Konjice - Dobrava - Zreče. 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis za oddajo javnega naročila 

male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 9. 6. 2017. Nato smo z Odločitvijo o oddaji 

javnega naročila male vrednosti z dne 17. 7. 2017 izbrali izvajalca GMI, inženiring in vzdrževanje d. o. o., Zgornja 

Pristava 4a, 3210 Slovenske Konjice kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. 

Projektno dokumentacijo PGD/PZI, št. projekta: 021-016 je izdelalo projektantsko podjetje Arping,  d. o. o. iz 

Celja. Strokovni (gradbeni) nadzor izvaja podjetje GINS, d. o. o. iz Vojnika. Vrednost pogodbenih del znaša za 

181.974,98 EUR z DDV. Izbrani ponudnik je bil uveden v delo dne 16. 8. 2017, v kolikor bo dopuščalo vreme, 

bodo dela izvedena do konca aprila 2018. Trenutno se izvajajo zemeljska dela, položitev fekalne in meteorne 

kanalizacije ter vodovoda. Postavka je bila v letu 2017 realizirana v višini 98.702 EUR, kar predstavlja 62,68% 

glede na veljavni plan 157.476 EUR. Vire za financiranje zagotavljata Občina Zreče in MGRT na osnovi 21. oz. 

23. člena ZFO v višini 114.029,00 EUR( povratna sredstva). 

  

 M53 - Sofinanciranje MKČN 

Vrednost:  0,00  

Proračunska postavka je odprta za leto 2018 in je v letu 2017 še ni bilo. 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

M19 - Ureditev struge Dravinje in Tesnice 

Vrednost:  658,80  

Realizacija je nekoliko višja (158,75% oz. za 243,80EUR) od planiranih sredstev in se nanaša na ureditev struge 

Koprivnice nizvodno od zbirnega centra odpadkov Trunkl, ter postavitev dodatne informacijske table na 

zadrževalniku Sopočnica. 

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:  3.808,60  

Postavka je realizirana 39,93%, glede na plan 2017 in je namenjena za odmero cest v javno dobro. 
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M7 - Geodetske storitve 

Vrednost:  399,18  

Postavka M7- Geodetske storitve je namenjena izvedbi geodetskih storitev na področju vodovoda in kanalizacije. 

V letu 2017 je bil sprejet veljavni plan 4.000,00 EUR. Realizacija je bila v letu 2017 v višini  399,18 EUR. Zadane 

naloge, ki niso realizirane se bodo torej izvedle v letu 2018. 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

J92 - Čistilna akcija 

Vrednost:  2.163,35  

Postavka je 98,33% realizirana, glede na plan 2017. Postavka zajema spomladansko čistilno akcijo ob reki 

Dravinji, v sodelovanju z delujočimi društvi v Občini Zreče, ter čiščenje javnih površin v ostalih krajevnih 

skupnostih. Strošek čistilne akcije je predvsem v odvozu pobranih mešanih komunalnih odpadkov, zbiranje in 

ločevanje, ter nabava rokavic in vrečk. 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

M11 - Vodooskrba 

Vrednost:  258.806,32  

Postavka vodooskrba je bila z rebalansom decembru določena na 255.000,00 EUR in prerazporeditvijo sredstev 

povišana na 258.806 EUR . Na koncu leta so bila  porabljena sredstva  v višini 258.806 EUR. Postavka je torej 

realizirana v višini 100,0%. Sredstva predstavljajo porabo sredstev od  pobrane vodarine. Zajeti so stroški rednega 

vzdrževanja, investicijskega vzdrževanja in investicij.  Prav tako mesečnega vzorčenja vode iz javnih vodovodov 

v občini Zreče, stroški razširjene analize dveh vzorcev letno, na enem od vodnih virov. Redno vzorčenje je dolžan 

zagotavljati po zakonu izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, izvaja pa ga Nacionalni laboratorij za zdravje - 

Celje po pogodbi. Zajeti so tudi stroški odgovorne osebe, ki jo mora izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo 

imeti zagotovljeno na način, kot je določena po zakonu. Režijski obrat občine Zreče ima za to delo sklenjeno 

pogodbo z zunanjim sodelavcem. Planirana so tudi sredstva za nabavo materiala za izvajanje internega vzorčenja 

vodnih virov pitne vode občanom, ki niso vključeni v javni vodooskrbni sistem. V postavki vodooskrba so zajeti 

tudi stroški režije, tiskanja položnic in poštne storitve, ki nastanejo na podlagi pogodbenega razmerja zaradi 

vzdrževanja programa za obračun vodarine, katerega avtor in skrbnik je podjetje BASS iz Celja. 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 postavki, ter stroški  investicijskega vzdrževanja, kar pomeni zamenjava dotrajanih elementov 

na magistralnem vodu v smislu sodobnih materialov in izboljšanja funkcioniranja elementov s sistemu kot celota, 

to je za vodovode v upravljanju RO Občine Zreče, vodovodni sistem Zreče 1 in 2, vodovodni sistem Fijavž, 

vodovodni sistem Brinjeva Gora 1 in 2, vodovodni sistem Resnik, vodovodni sistem Skomarje, vodovodni sistem 

Zlakova in v soupravljanju vodovod Stranice. Za vodovodni sistem Gorenje nad Zrečami pa smo iz postavke 

vodooskrba izvajali aktivnosti rednega nadzora (Nacionalni laboratorij za zdravje Celje) in notranjega nadzora ter 

stroške odgovorne osebe. 

 V letu 2017 smo dokončali večletno investicijo vodovodni sistem Fijavž, ob rekonstrukciji Kovaške ceste smo 
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zamenjali vodovodno cev - 150m. v letu 2017 smo tudi nabavili cevi 2500m za izvedbo novega vodovoda  na 

odseku Grobovi - Kovač na Stranicah in za Dravinjsko cesto v Zrečah. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

M17 - Pokopališče 

Vrednost:  23.297,73  

Postavka je 100% realizirana in je v okviru planiranega. Postavka obsega vzdrževanje novega pokopališča v 

Zrečah in sicer košnja zelenih površin, obrezovanje okrasnega grmičevja in okopavanje, odvoz odpadkov, 

vzdrževanje tlakovanih poti, strošek elektrike za mrliško vežo, ter ostala dela po dogovoru. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

J91 - Urejanje okolja 

Vrednost:  29.980,83  

Postavka zajema spomladanska ureditvena dela, grabljenje, pometanje, namestitev dodatnih košev za meti, dvakrat 

tedensko izpraznjevanje košev za smeti, v sezonskem času košnja zelenic, ter ostalo urejanje, kot so obrezovanje 

okrasnega grmičevja, okopavanje, pletje in zalivanje, vzdrževanje klopi in stopnic itd. Postavka je 100% 

realizirana, glede na letni plan. 

J95 - Košnja zelenic 

Vrednost:  18.906,94  

Postavka je skoraj v celoti realizirana in sicer 99,51%. V tej postavki je zajeta košnja javnih površin in 

pospravljanje v centru Zreč, ter dvakrat letna košnja na Rogli, na območju med hotelom in Gabrovo cesto. 

J96 - Zbirni center 

Vrednost:  6.981,01  

Postavka je v celoti realizirana, glede na plan 2017. Strošek te postavke zajema plačilo najemnine za zbirni center, 

ter v tem letu plačilo prispevka Elektro Maribor, za napeljavo elektro kabla iz bližnje omarice do zbirnega centra 

v dolžini cca 220 m. 

J98 - Novoletna okrasitev 

Vrednost:  6.761,26  

Postavka je namenjena za namestitev novoletnih okraskov v centru Zreč in okraski na drogovih javne razsvetljave, 

ter njihova demontaža. Okrasitev se izvede tudi v ostalih krajevnih skupnostih Občine Zreče, v manjšem obsegu. 

Postavka je 99,43% realizirana. 

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

16069002 - Nakup zemljišč 
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L7 - Odkup zemljišč 

Vrednost:  32.836,16  

Za odkupe zemljišč že obstoječih cestišč smo v letu 2017 namenili 32.836,16 EUR od predvidenih 35.000,00 EUR 

oz. 93,82%. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

M0 - Dolgoročni kredit 2011(800.000,00 EUR) 

Vrednost:  46.983,49  

Dolgoročni kredit iz leta 2011 v višini 800.000,00 EUR je za dobo dvajset let. V letu 2017 je bilo za odplačilo 

glavnice in obresti porabljenih 46.983,49 EUR. Realizacija je v primerjavi z veljavnim planom 97,88%. 

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000) 

Vrednost:  17.835,36  

Kredit v višini 300.000,00 EUR smo v letu 2011 koristili zaradi financiranja velikih projektov na področju 

komunalne infrastrukture. Za odplačilo glavnice in obresti je bilo v letu 2017 porabljenih 17.835,36 EUR, kar je 

99,09% predvidenega plana. 

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000) 

Vrednost:  117.585,89  

V letu 2012 se je morala Občina Zreče zaradi večjega števila investicij na področju komunale dodatno zadolžiti v 

višini 1.700.000,00 EUR za dobo 20 let. Iz tega naslova so bile v letu 2017 plačane obresti in glavnica v višini 

117.585,89 EUR. Naveden znesek je 97,99% predvidenega plana.M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000,00 EUR) 

Vrednost:  41.625,52  

Za zagotavljanje lastnih sredstev pri izgradnji investicij na področju komunale (Centralne čistilne naprave Zreče 

in primarnega kolektorja) v letu 2013 je bila nujna dodatna zadolžitev za 449.000,00 EUR, za dobo 15 let. V letu 

2017 smo za plačilo glavnic in obresti tega kredita porabili 41.625,52 EUR oz. 96,80% predvidenih sredstev. 

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 EUR) 

Vrednost:  30.501,21  

V letu 2010 smo se zaradi financiranja velikih projektov na področju komunalne infrastrukture zadolžili za 

500.000,00 EUR. V letu 2017 je bilo za odplačilo glavnice in obresti tega kredita porabljenih 30.501,21 EUR oz. 

97,45% predvidenih sredstev. 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017-2020 

 
OB144-07-0073 Razno-kompleksne subvencije v kmetijstvu 

Občina Zreče vsako leto razpisuje nepovratna finančna sredstva za podporo ukrepom 

ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini po shemi državnih pomoči 

v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014 in pomoči de minimis  skladu z 

Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013.  Posebno poudarek smo tudi letos želeli nameniti 

naložbam v agregate in sicer zaradi izkušenj z žledom v pretekli zimski sezoni, a za ta namen 

nismo prejeli nobene prijave. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 

kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo v višini 17.011,86 EUR je 

prejelo 18 upravičencev in sicer 13 za nakup strojev in 5 za gradnjo oz. izboljšavo nepremičnin. 

Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 

nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de minimis) so prejeli 3 upravičenci za naložbe v dopolnilne 

dejavnosti na kmetijah. 708,76 EUR smo namenili za izdelavo visoke preže – poraba sredstev 

iz koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

 

OB144-07-0037 Regionalni program podeželja-LEADER 

Sredstva te postavke so namenjena za sofinanciranje projektov, v okviru partnerstva sedmih 

občin. Projekti nove finančne perspektive se zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja s strani 

Ministrstev še niso izvajali. Izkazana sredstva so bila namenjena obnovitvi tabel iz projekta 

»Bioregija« (novi tabli v Zrečah in na Rogli).  

 

OB144-15-0008 LTO Rogla-Zreče 

Sredstva v višini 12.500 EUR so bila namenjena za sofinanciranje naprave za zasneževanje na 

Rogli, z namenom vračila dela sredstev iz naslova turistične takse neposredno v izboljšanje 

turistične infrastrukture in zagotovitve prenosne smučarske vozovnice za manjše turistične 

ponudnike po ugodnejši ceni. 

 

OB144-08-0017 Ureditev (obnova) železniške postaje  

Občina Zreče je v mesecu maju 2017 oddala vlogo na 1. javni poziv LAS »Od Pohorja do 

Bohorja« v letu 2017 za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v 

okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, za sofinanciranje operacij iz sklada 

ESRR z projektom Družina nas vlak pod Pohorjem – spodbujanje otrok in mladostnikov k 

aktivnemu preživljanju prostega časa ter medgerenacijskega povezovanja na obnovljenem 

prireditvenem prostoru pri vlaku. V okviru navedenega želimo tudi ustrezno prekriti obstoječo 

lokomotivo z vagoni. V letu 2017 smo namenili sredstva zgolj za pridobitev idejne zasnove 

nadstreška. 

 

OB144-17-0006 Forma viva 

V okviru tega projekta smo obnovili 9 forma viv in sicer tri forma vive v okolici OŠ Zreče, eno 

pred Srednjo strokovno in poklicno šolo Zreče, dve v bližini vhoda v podjetje Unior d.d., dve 

na parkirišču podjetja Unior d.d., dve v bližini Bistroja Turist.  

 

OB144-15-0003 Sanacija atletske steze 

V letu 2017 smo pristopili k sanaciji atletske steze na stadionu Zreče – električne inštalacije in 

oprema ter zamenjava betonskega korita. 
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OB144-15-0022 Investicijsko vzdrževanje telovadnice Zreče 

V okviru te postavke smo zamenjali luči v telovadnici Zreče ter popravili tribune v telovadnici 

Zreče.  

 

OB144-16-0006 Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba) 

V prihodnjih letih želimo pristopiti k izgradnji prizidka k stavbi Vrtca Zreče - kuhinja. Tako 

moramo pričeti z izvedbo idejnega načrta, katerega smo v letu 2017 že pridobili in strošek za 

izdelavo le-tega pokrili iz te postavke. 

 

OB144-15-0001 OŠ Zreče (ureditev okolice, kritina in ostalo) 

V letu 2017 je bila zamenjana kritina na novem delu OŠ Zreče. Dela so se izvajala v času 

poletnih počitnic, to je od 26.6.2017 do 18.8.2017. V okviru te obnove pa smo tudi prekrili 

streho nad kolesarnico pri OŠ Zreče. 

V letošnjem letu smo pričeli z obnovo okolice Osnovne šole Zreče. Tako smo izvajalcu 

Posredništvo Sebastijan Pavlič iz Zreče poslali naročilnico za izvedbo naslednjih del: 

- ureditev peščene pešpoti med igrišči pri OŠ Zreče (kompletna izvedba zemeljskega dela 

povprečne širine 2 m z zatravitvijo, z uporabo Alu traku, nasutje z peščeno prevleko), 

- tlakovanje z uporabo betonskih plošč okoli športne dvorane, 

- odstranitev obstoječega nasutja iz rečnih krogel ob coklu pri vseh fasadnih površinah športne 

dvorane. 

Vrednost del znaša 15.794,63 EUR z vključenim DDV. Delo so se že pričela izvajati in bodo 

končana v sredini meseca decembra 2017. 

Ravno tako smo odstranili drevored pri stopnicah v okolici  Osnovne šole Zreče. Le-ta drevesa 

bomo nadomestili z drevesi vrste brek. Dela izvaja Vrtnarstvo Zreče, končana bodo v začetku 

meseca decembra 2017. Vrednost del bo znašala okoli 1.300,00 EUR z vključenim DDV.  

 

OB144-150005 Prizidek k Srednji šoli Zreče 

Šolskemu centru Slov. Konjice – Zreče smo sofinancirali pridobitev projektov za izgradnjo 

povezovalnega objekta pri Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče. 

 

OB144-14-0001 Obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev 

Občina Zreče je v mesecu juliju 2017 pridobila kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije, OE Celje ter soglasje Direkcije RS za infrastrukturo, OE Celje. 

Na podlagi le-tega je Občina Zreče pristopila k iskanju projektantskega nadzora in izvajalca 

del. V skladu z Zakonom o javnem naročanju je za projektantski nadzor bil izbran atelje Piano, 

Piano Saša s.p., Koroška cesta 11, Velenje ter za izvajalca del GMI, inženiring in vzdrževanje 

d.o.o., Zgornja Pristava 4a, Slov. Konjice Dela so bila izvedena v času od 16.8.2017 do 

6.11.2017.  

V okviru te sanacije so bila izvedena naslednja dela: 

- sanacija obstoječe povezovalne poti za pešce od parkirišča ob zasebni stanovanjski hiši 

(Fijavž) do osrednje spominske ploščadi, vključno z odvodnjavanjem, 

- ureditev območja osrednje spominske ploščadi s seznamom imen – ureditve, ki bodo 

izhajale iz geološke študije, vključno z odvodnjavanjem, 

- dodatna zasaditev ob osrednji spominski ploščadi.  

Vrednost del za 3. fazo znaša: 

- GMI d.o.o. za izvedbo gradbenih in vrtnarskih del: 51.067,36 EUR 
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- Atelje Piano, Saša Piano s.p., za izvedbo projektantskega nadzora; 1.489,00 EUR. 

 

OB144-16-0007 Večgeneracijski center 

V mesecu januarju 2017 smo intenzivno pričeli z obnovo najetega prostora na naslovu Stare 

zadruge Zreče, Kovaška cesta 35, Zreče z namenom prirediti prostor za Večgeneracijski center 

Zreče. Obnovo prostora je izvedlo podjetje GMI d.o.o., Slovenske Konjice v višini 11.280,58 

EUR z vključenim DDV. V okviru obnove so uredili novo stranišče za invalide, uredili elektro 

napeljavo, odtoke, prebelili prostor, namestili vrata.  

V prostoru smo nato s pomočjo Centra ponovne uporabe uredili kuhinjo, ter v skupnem prostoru 

majhno dnevno sobo, otroški kotiček, delovni pult, predsobo in sejno mizo. Vrednost te ureditve 

je znašala 5.743,00 EUR z vključenim DDV. Seveda smo za potrebe kuhinje morali nabaviti še 

napo, pečico, štedilnik in hladilnik. Le-to smo nabili preko GA+kuhinje v skupnem znesku 

830,33 EUR z vključenim DDV.  

 

OB144-16-0004 Izdelava celostne prometne strategije občine Zreče 

Občina Zreče je v lanskem letu sprejela Celostno prometno strategijo. Izdelalo pa jo podjetje 

ZUM s sodelavci iz podjetja Biro Skiro. Del priprave strategije je sofinancirala Republika 

Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Sofinanciranje projekta je bilo v višini 85% 

upravičenih stroškov vrednosti projekta kar znaša38.250 EUR od skupnih 54.900 EUR. Razliko 

smo morali zagotoviti v svojem proračunu v letu 2016 in 2017.  

 

OB144-07-0018 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Sredstva so bila namenjena za obnovo dveh odsekov lokalnih cest in sicer LC št. 485071 

Kovaška cesta v dolžini 160m in LC št. 460045 Kumer-Studenčnik-Lukanja v dolžini 70m. Za 

oba sanirana odseka končni obračun znaša 80.963,74 EUR. Kar je predstavlja večino 

zagotovljenih sredstev v letu 2017 na postavki L13D-investicijsko vzdrževanje lokalnih cest.  

 

OB144-15-0009 Cesta Božje 

V letu 2017 smo izdelali geodetski posnetek, geološke in geotehnične preiskave in sondiranje 

terena. Izdelava projektne dokumentacije se bo nadaljevala v letu 2018. 

 

OB144-15-0015 Rekonstrukcija JP Pirš-Dom krajanov-Železinger 

Realizacija se nanaša na izvedena in plačana dela v letu 2017. Zaradi zamude s strani izvajalca 

vsa dela niso bila končana v pogodbenem roku. Dokončanje (fini asfalt, bankine in humiziranje) 

se izvede v letu 2018. 

 

OB144-15-0025 Sanacija LC Padeški vrh-Gorenje-Zg. Zreče 

Realizacija je skladna s planom. S tem je sanacija ceste zaključena tudi finančno. 

 

OB144-17-0001 Mini krožišče na Kovaški cesti za novo industrijsko cono 

Zaradi nedokončanih del, kar je bila posledica zamuda izvajalca del je realizacija  manjša od 

planirane.  Nanaša pa se na plačilo 4. situacij in stroške koordinatorja varnosti pri delu. 5. 

situacija (decembrska) je zapadla v leto 2018 in tudi še nedokončana dela, ki se bodo izvedla 

spomladi 2018 
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OB144-17-0002 Pločnik Stranice-Korošec 

Realizacija se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije (fekalna kanalizacija), ki jo je 

morala pokriti Občina Zreče. Izvedba del pa se predvideva v letu 2018. 

 

OB144-17-0003 Krožišče Ulipi 

Realizacija je skladna s planom. S tem se je zaključila ureditev krožišča Ulipi, tudi finančno. 

 

OB144-13-0005 Rekonstrukcija JP 985431-Stranice center 

Realizacija se nanaša na geodetske storitve (zakoličba, parcelacija). 

 

OB144-12-0003 CERO II Pragersko 

S pokritjem zadnjega obroka je poplačan sofinancerski delež Občine Zreče za CERO Pragersko. 

 

dOB144-11-0002 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 

V letu 2017 smo izvedli rekonstrukcijo infrastrukture na javni razsvetljavi. Namen 

rekonstrukcije je bil doseči energetsko učinkovito prenovo, za zmanjšanje porabe električne 

energije za potrebe javne razsvetljave. Zamenjali smo okrog tristo svetilk, vključno z kabelskim 

napajanjem, ter po potrebi zamenjali drogove, vključno s potrebnimi sanacijami temeljev za 

drogove.  

 

OB144-17-0007 Rekonstrukcija ceste Osredek-Kumar (KS Zreče) 

Pridobili smo projekt za izvedbo potrebni del rekonstrukcije ceste v Osredku, na odseku 

Gorenak – Kumer. 

 

OB144-15-0010 Čistilna naprava Zreče 

Sredstva so bila porabljena za nakup strojne računalniške opreme, nakup laboratorijske opreme, 

nakup gasilske opreme in nakup drugih osnovnih sredstev. 

 

OB144-07-0002 Kanalizacija 

Sredstva so bila porabljena za ureditve in posodobitve kanalizacije in projektno dokumentacijo 

za kanalizacijo. 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
2017-2020         

         

Skrbnik (PU)/PPP/GPR/PPR/Projekt                SKUPAJ 2017-2020                         LETO 2017 

  
Vrednost 
projekta 

Začetek 
financiranja 

Konec 
financiranja 

Sprejeti 
plan 

Veljavni 
plan Realizacija 

Indeks 
realiz./  
sp.plan 

Indeks 
realiz./  
velj.plan 

4001 OBČINSKA UPRAVA                 

04 SKUPNE ADM.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STOR.                 

0403 Druge skupne administrativne službe                 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim 
premoženjem                 

OB144-15-0030 Stroški posl. prostorov in občinskega premoženja 38.545 1.1.2016 31.12.2018 38.545 38.545 24.447 63,42 63,42 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA                 

0603 Dejavnost občinske uprave                 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož., za delovanje 
občinske uprave                 

OB144-07-0036 Vlaganja v osnovna sredstva 33.970 1.1.2017 31.12.2017 33.970 33.970 31.906 93,92 93,92 

11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO IN RIBIŠTVO                 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva                 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu                 

OB144-07-0073 Razno-kompleksne subvencije v kmetijstvu 23.897 1.1.2017 31.12.2017 23.897 23.897 23.632 98,89 98,89 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij                 

OB144-07-0037 Regionalni program podeželja-LEADER 4.570 1.1.2017 31.12.2017 1.342 1.342 1.342 100,00 100,00 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE                 

1306 Telekomunikacije in pošta                 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje                 

14 GOSPODARSTVO                 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                 

OB144-15-0008 LTO Rogla-Zreče 12.500 1.1.2015 31.12.2018 12.500 12.500 12.500 100,00 100,00 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                 

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor                 

15029003 Izboljšanje stanja okolja                 

OB144-15-0029 Polnilnica za električna vozila 16.100 1.1.2016 31.12.2017 16.100 15.646 907 5,63 5,80 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave                 
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo 
naravnih vrednot                 

OB144-16-0008 Naravovarstveni informacijski center Rogla 59.805 1.1.2017 31.12.2018 9.805 9.805 9.805 100,00 100,00 

16 PROSTOR.PLANIRANJE IN 
STANOVAN.KOMUNAL.DEJAVNOST                 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 
(jav.dobro,kmetijska,gozdna,stavbna)                 

16069002 Nakup zemljišč                 

OB144-07-0013 Nakup zemljišč 98.000 1.1.2017 31.12.2017 98.000 98.000 17.619 17,98 17,98 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANZACIJE                 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine                 

18029001 Nepremična kulturna dediščina                 

OB144-14-0001 Obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev 111.940 1.1.2014 31.12.2018 55.000 55.000 54.105 98,37 98,37 

1803 Programi v kulturi                 

18039005 Drugi programi v kulturi                 
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OB144-08-0017 Ureditev (obnova) železniške postaje 111.746 1.1.2019 31.12.2018 2.350 2.350 2.350 100,00 100,00 

OB144-17-0006 Forma viva 43.000 1.1.2017 31.12.2018 24.000 24.000 23.717 98,82 98,82 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti                 

18059001 Programi športa                 

OB144-15-0003 Sanacija atletske steze 136.779 1.1.2015 31.12.2018 16.000 16.000 0 0,00 0,00 

OB144-15-0022 Investicijsko vzdrževanje telovadnice Zreče 20.000 1.1.2016 31.12.2018 5.000 5.000 0 0,00 0,00 

19 IZOBRAŽEVANJE                 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                 

19029001 Vrtci                 

OB144-16-0006 Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba) 34.820 1.1.2017 31.12.2018 4.820 4.820 4.819 99,98 99,98 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje                 

19039001 Osnovno šolstvo                 

OB144-15-0001 OŠ Zreče (ureditev okolice, kritina in ostalo) 238.417 1.1.2015 31.12.2018 81.000 79.048 63.254 78,09 80,02 

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo                 

OB144-150005 Prizidek k Srednji šoli Zreče 65.000 1.1.2016 31.12.2018 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 

20 SOCIALNO VARSTVO                 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva                 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                 

OB144-16-0007 Večgeneracijski center 30.370 1.1.2017 31.12.2018 24.370 24.370 24.318 99,79 99,79 

                  

4002 REŽIJSKI OBRAT                 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE                 

1302 Cestni promet in infrastruktura                 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinksih cest                 
OB144-07-0018 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 97.001 1.1.2017 31.12.2017 97.001 97.001 95.959 98,93 98,93 

OB144-15-0009 Cesta Božje 89.964 1.1.2016 31.12.2018 9.000 9.000 1.186 13,18 13,18 

OB144-15-0015 Rekonstrukcija JP Pirš-Dom krajanov-Železinger 303.756 1.1.2016 31.12.2018 193.000 193.000 115.799 60,00 60,00 
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OB144-15-0025 Sanacija LC Padeški vrh-Gorenje-Zg.Zreče 254.383 1.1.2016 31.12.2017 37.284 37.284 37.284 100,00 100,00 

OB144-17-0001 Mini krožišče na Kovaški cesti za novo ind. Cono 100.000 1.1.2017 31.12.2017 100.000 68.973 63.177 63,18 91,60 

OB144-17-0002 Pločnik Stranice-Korošec 450 1.1.2017 31.12.2018 450 450 450 100,00 100,00 

OB144-17-0003 Krožišče Ulipi 26.350 1.1.2017 31.12.2017 26.350 26.350 26.348 99,99 99,99 

13029003 Urejanje cestnega prometa                 

OB144-16-0004 Izdelava celostne prometne strategije občine Zreče 55.876 1.1.2016 31.12.2017 19.215 19.215 19.215 100,00 100,00 

13029004 Cestna razsvetljava                 

OB144-11-0002 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 106.800 1.1.2016 31.12.2018 106.800 122.324 123.900 116,01 101,29 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest                 

OB144-13-0005 Rekonstrukcija JP 985431-Stranice center 194.626 1.1.2016 31.12.2018 4.808 4.808 4.808 100,00 100,00 

1306 Telekomunikacije in pošta                 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje                 
OB144-16-0003 Dograditev optičnega omrežja 6.222 1.1.2017 31.12.2017 6.222 6.222 6.222 100,00 100,00 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki                 

Ob144-12-0003 CERO II Pragersko 263.127 1.1.2014 31.12.2017 66.127 66.127 66.127 100,00 100,00 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo                 
OB144-07-0002 Kanalizacija 26.350 1.1.2017 31.12.2017 26.350 28.247 37.346 141,73 132,21 

OB144-15-0010 Čistilna naprava Zreče 7.000 1.1.2017 31.12.2017 7.000 7.000 6.513 93,04 93,04 

OB144-16-0011 Komunalna oprema Stanojevič 173.000 1.1.2017 31.12.2017 173.000 157.476 98.702 57,05 62,68 

16 PROSTOR.PLANIRANJE IN 
STANOVAN.KOMUNAL.DEJAVNOST                 

1603 Komunalna dejavnost                 

16039001 Oskrba z vodo                 

OB144-15-0019 Vodooskrba 3.300 1.1.2017 31.12.2017 3.300 3.300 30.118 912,67 912,67 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 
(jav.dobro,kmetijska,gozdna,stavbna)                 

16069002 Nakup zemljišč                 
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OB144-07-0058 Odkup zemljišč 35.000 1.1.2017 31.12.2017 35.000 35.000 32.836 93,82 93,82 

19 IZOBRAŽEVANJE                 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje                 

                  

5001 KS ZREČE                 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA                 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin                 

06029001 Delovanje ožjih delov občin                 

OB144-07-0040 Investicije KS Zreče 22.240 1.1.2017 31.12.2017 22.240 22.240 13.757 61,86 61,86 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE                 

1302 Cestni promet in infrastruktura                 

13029002 Investicijsko vzdrževanje                 

OB144-15-0016 Obnova ceste od Kovinarske šole do Zimrajha 20.000 1.1.2017 31.12.2018 10.000 10.000 0 0,00 0,00 

OB144-17-0007 Rekonstrukcija ceste Osredek-Kumar (KS Zreče) 7.495 1.1.2017 31.12.2018 2.460 2.460 250 10,16 10,16 

OB144-17-0008 Rekonstrukcija ceste Osredek-Šarlah (KS Zreče) 30.000 1.1.2017 31.12.2018 10.000 10.000 0 0,00 0,00 

                  

5002 KS STRANICE                 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STOR.                 

0403 Druge skupne administrativne službe                 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA                 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin                 

06029001 Delovanje ožjih delov občin                 

OB144-07-0041 Investicije KS Stranice 4.720 1.1.2017 31.12.2017 4.720 4.720 4.703 99,64 99,64 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST                 
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1603 Komunalna dejavnost                 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                 

OB144-15-0017 Obnova strehe in posodobitev mrliške veže Stranice 68.869 1.1.2016 31.12.2018 28.000 26.390 800 2,86 3,03 

                  

5003 KS GORENJE                 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA                 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin                 

06029001 Delovanje ožjih delov občin                 

ob144-07-0042 Investicije KS Gorenje 370 1.1.2017 31.12.2017 370 370 368 99,46 99,46 

13 promet, prometna infrastruktura in komunikacije                 

1302 Cestni promet in infrastruktura                 

130290002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                 

OB144-17-0009 Cesta Padeški vrh (KS Gorenje) 17.763 1.1.2017 31.12.2018 10.240 10.240 0 0,00 0,00 

OB144-17-0010 Cesta Bezovje (KS Gorenje) 71.470 1.1.2017 31.12.2018 53.950 53.950 2.902 5,38 5,38 

                  

5004 KS DOBROVLJE                 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA                 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin                 

06029001 Delovanje ožjih delov občin                 

OB144-07-0043 Investicje KS Dobrovlje 11.000 1.1.2017 31.12.2017 11.545 11.545 540 4,68 4,68 

                  

5005 KS SKOMARJE                 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA                 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin                 

06029001 Delovanje ožjih delov občin                 

OB144-07-0044 Investicije KS Skomarje 10.012 1.1.2017 31.12.2017 10.012 8.012 6.961 69,53 86,88 
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5006 KS RESNIK                 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA                 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin                 

06029001 Delovanje ožjih delov občin                 

OB144-07-0045 Investicije KS Resnik 22.360 1.1.2017 31.12.2017 22.360 22.360 3.732 16,69 16,69 
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I. REALIZACIJA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZREČE ZA LETO 2017 
 

PRILOGA 1 – pridobivanje 
GJI – gospodarska javna infrastruktura 

Zap.  
št. 

Okvirna lokacija   Okvirna  

velikost v m2 

Vrsta  

nepremičnine 

Predvidena sredstva 

v € 

Realiziran pravni posel 

DA/NE 

Vrednost realiziranega pravnega 

posla v € 

1. 816/5,824/6,824/7,826/3,826/4,826/5, vsa 

k.o. 1100 – Zreče 

849 Stavbna 

zemljišča 

12.735,00 DA 6.762,00 eur 

2. 820/10, 820/12, k.o. 1100 – Zreče 132 Stavbno 

zemljišče 

1.980,00 

3. parc. št. 1484/3, 298,  k.o. 1099 – Gorenje 

pri Zrečah 

139 

72 

211 

Stavbno 

zemljišče 

2.532,00 NE – Predlog zainteresirane stranke 

po menjavi (potrebne dodatne 

odmere) 

 

4. 

 

parc. št. 395, 375, 379, 374, 367, 366,372, 

368 in 369, vsa k.o. 1089 – Resnik 

1.339 Stavbno 

/kmetijsko 

zemljišče 

1.350,00 DA 4.516,00 eur 

5. 252/2, k.o. 1105 – Škalce 267 Kmetijsko 

zemljišče 

512,64 NE   

6. 29/10, k.o. Radana vas 11 Stavbno 

zemljišče 

22,00 NE – potreben izbris bremena  

7. 533/2 

532/5, obe k.o. Zreče 

704 

3.006 

3.710 

Stavbno 

zemljišče 

74.200,00 NE – lastnica si je ponovno premislila  

8.  269/2, k.o. Ljubnica 

 994/12 

1170/4 

1175/9 

1175/11, k.o. Stranice 

 

71 

223 

407 

193 

1.750 

2.644 

 

kmetijsko  

 

2.644,00 NE – potreben izbris bremen  

9. 993/11 

1175/14, k.o. Stranice 

688 

691 

1.379 

kmetijsko 1.143,65 NE  

10.  del 769/3 

del 767 

del 768/1 

2,1 

24,8 

15,7 

kmetijsko  

 

4.740,30 NE –dogovori še potekajo  
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del 769/4 

del 768/2 

del 769/2 

del 771/4,  k.o. Zreče 

7,5 

318 

270 

942 

1.580,1 
11. parc. št. 1236/2, 1268/11 in 1268/13, k.o. 

1103 Stranice 

 

parc. št. 1236/6,1236/5, k.o. 1103 

Stranice 

 

parc. št. 

1218/2,1220/2,1221/2,1222/2,1223/2,122

9/5, k.o. 1103 Stranice 

 

 

 

4.296 

 

 

256 

 

 

 

1.646 

Gozdna 

zemljišča 

 

 

Gozdna 

zemljišča 

 

 

 

Kmetijska 

zemljišča 

8.592,00 

 

 

768,00 

 

 

 

 

3.292,00 

DA 102,00 eur 

12. k.o. Radana vas, 12/4 in 12/5 

k.o. Zreče 88/26 

k.o. Zreče: 104/63,104/4 in 104/68 

k.o. Zreče: 821/8, 821/6,828/7, 828/2 

Zreče: 613/17,605/4,613/15,613/14, 545/2 

2.446 

3.573 

2.100 

761 

771 

9.593 

Zeleni pas 

Stavbno 

Stavbno 

Stavbno 

stavbno 

37.864,00 

130.593,00 

45.150,00 

17.016,00 

19.891,57 

250.514,56 

NE – pogovori še potekajo  

13.  497/2, k.o. 1101 – Radana vas 212 kmetijsko 

zemljišče 

530 NE  

14. 499/2, k.o. 1101 –Radana vas 532 Kmetijsko 

zemljišče 

1.247,5 NE  

15. 1098 – Loška gora 

287/4 

289/5 

286/4 

285/2 

286/5 

296/6 

 

 

1.038 

10 

76 

283 

99 

130 

1.636 

Kmetijsko 

zemljišče 

4.090 DA  4.908,00 eur 

16. 1098 – Loška gora 

296/8 

65 Kmetijsko 

zemljišče 

162,5 NE   
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17. 1100 – Zreče 

1314/2 

1315/2 

822/8 

831/21 

 

388 

20 

119 

710 

1.237 

 

Kmetijsko 

Kmetijsko 

Stavbno  

stavbno 

 

1.164 

60 

3.689 

22.010 

26.923 

 

DA 

29.824,50 eur 

18. 1100 – Zreče 

104/83 

4.284 Stavbno 

zemljišče 

136.725,4 NE – na javni dražbi nismo 

uveljavljali predkupne pravice 

 

19.  k.o. 784 – Hrastovec: 

1001/8 

1004/1 

1005 

1006/1 

1006/2 

1006/3 

1006/4 

1033 

1034 

1035/1 

1035/2 

1036 

*72/1 

*72/2 

Delež ½ 

209 

2295 

3485 

1150 

669 

1639 

1020 

4586 

2338 

460 

1680 

180 

  47 

  43 

19.801 

 

stavbno  

pretežno kmet.  

Kmetijsko 

kmetijsko  

kmetijsko  

kmetijsko  

gozdno  

gozdno  

kmetijsko  

kmetijsko  

pretežno gozdno  

gozdno 

stavbno 

stavbno 

17.304,63  DA – postopek je še v teku 17.304,63 eur 

20. k.o. 1105 – Škalce 

del 378/2 

del 381/4 

del 381/22 

del 381/20 

del 381/7 

del 376/5 

del 381/25 

del 381/26 

del 384 

 

 

1 

31 

1 

3 

8 

14 

2 

9 

2 

71 

Delno stavbna 

delno kmetijska 

zemljišča 

 

3,00 

93,00 

3,00 

9,00 

24,00 

42,00 

6,00 

18,00 

6,00 

213,00 

NE – čakamo pravnomočnost odmere 

ceste 

 

21. k.o. 1105 – Škalce 

380/18 

 

90 

  

 

NE – čakamo pravnomočnost odmere 

ceste 
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380/17 

 

90 

180 

stavbna 

zemljišča 
540,00 

22. k.o. 1105 – Škalce 

del 1940 

 

 

15 

 

stavbna 

zemljišča 

 

45,00 

NE – čakamo pravnomočnost odmere 

ceste 
 

23. k.o. 1105 – Škalce 

del 376/7 

del 376/11 

 

 

87 

37 

124 

 

stavbna 

zemljišča 

 

  372,00 

NE – čakamo pravnomočnost odmere 

ceste 
 

24. k.o. 1105 – Škalce 

del 380/3 

 

 

39 

 

kmetijska 

zemljišča 
 

117,00 

NE – čakamo pravnomočnost odmere 

ceste 
 

25. k.o. 1105 – Škalce 

del 381/17 

 

 

7 

stavbno 

zemljišče 
 

21,00 

NE – čakamo pravnomočnost odmere 

ceste 
 

26. k.o. 1105 – Škalce 

del *262 

 

 

21 

Delno stavbna 

delno kmetijska 

zemljišča 

 

63,00 

NE – čakamo pravnomočnost odmere 

ceste 
 

27. k.o. 1105 – Škalce 

424 

Del 383/1 

 

 

295 

40 

335 

Delno stavbna 

delno kmetijska 

zemljišča 

 

885,00 

120,00 

1.005,00 

NE – čakamo pravnomočnost odmere 

ceste 

 

28. k.o.1100 – Zreče 

1378/4 

287 stavbno 3.731,00 NE – podan predlog za menjavo, 

potrebna odmera 

 

29.  k.o. 1088 – Padeški vrh 

del 503/2 

del 521/1 

del 521/2 

 

60,10 

  9,0 

  2,5 

71,6 

 

gozd 

gozd 

gozd 

 

 

 

214,8 

NE   

30. k.o. 1088 – Padeški vrh 

del 774 

 

 

6,3 

 

gozd 

 

        18,9 

NE   

31. k.o. 1099– Gorenje pri Zrečah 

del 1240/1 

del 1240/2 

del 1237/2 

 

206,10 

   21,5 

   21,1 

 248,7 

 

gozd 

gozd 

kmetijsko z. 

 

 

746,10 

NE   
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32. k.o. 1099– Gorenje pri Zrečah  

del 1218/2 

del 1211/1 

del 1214/4 

 

124,5 

   29 

   11 

 164,5 

 

kmetijsko z. 

kmetijsko 

kmetijsko/stavb

no 

 

 

493,5 

NE   

33. k.o. 1099– Gorenje pri Zrečah  

del 1207 

del 1186/1 

del 1200 

del 1199/3 

del 1199/1 

del 1196/1 

del 1196/2 

 

 

 

     7 

     8 

     1 

   37  

   14  107,5 

    7,5 

   182 

 

 

kmetijsko z. 

kmetijsko  

gozd 

gozd 

gozd/kmetijsko 

kmetijsko 

gozd/kmetijsko 

 

 

546,0 

NE   

34. k.o. 1099– Gorenje pri Zrečah  

del 1188/1 

 

 

 

132 

 

 

gozd 

 

 

    396,0 

NE   

35. k.o. 761- Božje 

 

del 5/1 

 

 

 

58 

 

 

gozd 

 

 

    174,0 

NE   

36. k.o. 761- Božje 

 

del 379/2 

 

 

 

136 

 

 

gozd 

 

 

408,0 

NE   

 SKUPAJ: 558.955,49  63.417,13 eur 

 

 

2. STAVBE IN STAVBNI DELI 
Zap.  

št. 
Občina Naslov ID znak  

 

Kvadratura Posplošena tržna oz. 

orientacijska vrednost (€) 

Realiziran pravni posel 

DA/NE 

Vrednost realiziranega pravnega 

posla v € 

1. 

 

 

Zreče Cesta na Roglo 11h, 3214 

Zreče 

1100-1046-

104 

54,10 57.771,56  NE – potrebna cenitev  

2. Zreče Skomarje 23, 3214 Zreče 1090-176 220,00 10.000,00  DA 10.000,00 

  SKUPAJ: 67.771,56                                                              10.000,00 
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ZEMLJIŠČA 558.955,49 EUR 56.556,13 

STAVBE IN STAVBNI DELI  67.771,56 EUR 10.000,00 

SKUPAJ: 626.727,05 EUR - načrt 63.417,13 EUR - realizacija 

 

 

 

PRILOGA 2 – razpolaganje     

 
1. ZEMLJIŠČA 
Zap.  

Št. 
Parc. št.  Šifra, ime  

k.o. 

Velikost 

  m 2 

Posplošena tržna oziroma 

orientacijska 

vrednost (€) 

Realiziran pravni posel 

DA/NE 

Vrednost realiziranega pravnega posla v € 

1. 127/5 

127/3 

1105 – Škalce 1.030 

   276 

1.306 

45.710,00 NE – ni zainteresiranih kupcev  

2. 927/3 

935/21 

1100 – Zreče 1.020 56.100,00 NE – ni zainteresiranih kupcev  

3. 1343/2 

1343/3 

1100–  

Zreče 

893 14.700,00 DA 7.282,80 eur 

4. 1095/188 1091 – Hudinja 61 10.675,00 NE  

5. 1095/192 1091 – Hudinja 32 5.600,00 DA 5.635,62 eur 

6. 1095/193 1091 – Hudinja 70 12.250,00 NE  

7. 1095/203 1091 – Hudinja 16 2.800,00 NE  

8. 1095/216 

1095/218 

1095/219 

1095/217 

1091 – Hudinja 14 

10 

13 

27 

64 

11.200,00   

9. 1502/3 1099 – Gorenje pri 

Zrečah 

240 2.880,00 NE – predloga za menjavo, potrebna 

parcelacija 

 

10. 189/2,190 1102 - 

Križevec 

568 

194 

762 

1.295,00 NE  
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11. 386,382 1089 – Resnik 768 833,00 DA 1.437,00 eur 

12. 1095/258 

 

1091- Hudinja 14 2.450,00 NE  

13. 1095/256 

1095/257 

 

1091- Hudinja 4 

5 

9 

1.575,00 NE  

19. 1378/7 1100 - Zreče 146 1.327,00 NE  

23. 1095/36 

1095/243 

1095/83 

1095/93 

1095/47 

1095/48 

1095/165 

1095/164 

1095/74 

1091 - Hudinja 760 

121 

644 

1311* 

267* 

267* 

1.176** 

193** 

25 

4.764 

32.348,00 

7.210,00 

60.303,00 

 

 

207.313,00* 

 

65.325,00** 

2.767,00 

375.266,00 

NE – pogovori še potekajo  

26. 

 

1942,1943 1105 - Škalce 1.174 17.610,00 NE  

27. 1944,1945 1105 - Škalce 1.252 18.780,00 NE  

28. 1946,1947 1105 - Škalce 1.208 18.120,00 NE  

29. 1948,1949/1 1105 - Škalce 1.300 19.500,00 NE  

30. 1951 1105 - Škalce 275 6.875,00 NE  

32. 1418 1100 - Zreče 6246  198.482,00 DA 320.225,60 eur 

33. 

 
1423/3 1103-Stranice 204 204,00 DA 102,00 eur 
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34. 713/3 

806/2 

1101- Radana vas 252 

79 

331 

827,5 NE  

35. 

 

1527/4 

1527/5 

1099 – Gorenje pri 

Zrečah 

1 

265 

266 

798 NE  

36. 

 

1527/11 1099 – Gorenje pri 

Zrečah 

640 1920 NE  

37. 95/36 1100 – Zreče 133 1.995,0 DA 1.729,00 eur 

38. 1095/248 

1095/249 

1091- Hudinja 23 

23 

46 

7.942,36 DA 7.946,00 eur 

  SKUPAJ: 837.714,86  344.359,02 eur 

    

 

 
2. STAVBE IN STAVBNI DELI 
Zap.  

št. 
Občina Naslov ID znak  

 

Kvadratura Posplošena tržna oz. 

orientacijska vrednost (€) 

Realiziran pravni posel 

DA/NE 

Vrednost realiziranega pravnega posla v € 

1. 

 

Slovenske 

Konjice 

Kajuhova ul. 8, 

Slovenske Konjice 

1115-1236-8 103,8 72.360,00  DA 71.094,00 eur 

2. Zreče Cesta na Roglo 17 

b,3214 Zreče 

1100-934-13 

1100-934-16 

1100-934-17 

1100-934-18 

1100-934-20 

1100-934-21 

1100-934-22 

 

9,63 

12,69 

16,87 

16,72 

4,75 

4,60 

14,74 

80,0 

81.194,27   NE  

3. Zreče Cesta na Roglo 17b, 

3214 Zreče 

1100-934-23 30,5 4.324,00  DA 4.324,00 eur 

  SKUPAJ: 157.878,28  75.420,00 

 



 

 
91 

 

 

 

 
3. ZEMLJIŠČE S STAVBO 
Zap

.  

št. 

Občina Naslov Parcela ID znak  

 

Kvadratur

a 

Posplošena tržna oz. 

orientacijska vrednost (€) 

Realiziran pravni posel 

DA/NE 

Vrednost realiziranega pravnega posla v € 

1. 1100- Zreče Tovarniška 

cesta 4,  

Zreče 

606/3 Stavba 

697 

319 m2 15.000,00   NE  

   SKUPAJ: 15.000,0  0,00 

 

4. STAVBNA PRAVICA                                                                                                                                                                   Upravljavec: Občina Zreče 
Zap.  

Št. 
Parc. št.  Šifra, ime  

k.o. 

Velikost 

  m 2 

Posplošena tržna oziroma 

orientacijska 

vrednost (€) 

Realiziran pravni posel 

DA/NE 

Vrednost realiziranega pravnega posla v € 

1.  

Del 1095/170 

Del  1095/161 

 

1091 - Hudinja  

3.000 

26.600 

Vrednost bo ocenjena ob pripravi investicijske 

dokumentacije 

NE  

 

 
ZEMLJIŠČA   837.714,86 EUR 344.359,02 eur 

STAVBE IN STAVBNI DELI   157.878,28 EUR 75.420,00 

ZEMLJIŠČA S STAVBO     15.000,00 EUR 0,00 

STAVBNA PRAVICA Vrednost bo znana ob pripravi 

investicijske dokumentacije 

0,00 

SKUPAJ: 1.010.593,14 EUR - načrt 419.779,02 eur - realizacija 
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Z zadnjo spremembo načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče v letu 2016 

je bilo načrtovana realizacija 

- prodaje premoženja v višini orientacijske vrednosti 1.010.593,14 EUR ter 

- nakupa nepremičnega premoženja v višini orientacijske vrednosti  626.955,49 EUR. 

 

Od načrtovanih 70 pravnih poslov je bilo realiziranih 14 pravnih poslov. 

 

Preostali načrtovani pravni posli niso bili izpeljani iz različnih razlogov, na katere nismo imeli 

vpliva (neizbrisane hipoteke strank, nezmožnost parcelacije, ipd). Pravni posli izvedbe 

uskladitvenih listin v načrtih niso zajeti, saj zakon teh pravnih poslov ne predvideva. V tekočem 

letu je občina  pričela z rekonstrukcijo cest, zato je bilo potrebno v načrtu predvideti 

nepremičnine za odkup. Ker odmere po izvedenih rekonstrukcijah še niso izvedene, pravnih 

poslov ni bilo mogoče realizirati.  

 

Finančno gledano je bil načrt prodaje realiziran v višini 41,54% oziroma 419.779,02 eur. 

 

Načrt nakupa oziroma pridobivanja zemljišč je bil realiziran v višini 10,1% oziroma 63.417,13 

eur. 

 

Načrt ravnanja je bil zastavljen zelo široko, saj je za vsak nakup ali prodajo potrebno, da je 

pravni posel predviden z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče,ki ga 

potrdi občinski svet.  Zaradi slabe kupne moči pa je bila realizacija zelo slaba, saj povpraševanja 

po nakupu nepremičnin praktično ni bilo. 
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II. POROČILO O REALIZACIJI PRAVNIH POSLOV, KI NISO BILI VKLJUČENI V NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE ZREČE ZA LETO 2017 

 

PRILOGA 1 – razpolaganje                                                                                                                          Upravljavec: Občina Zreče 
1. ZEMLJIŠČA  
Zap.  

št. 
Parc. št.  Šifra, ime  

k.o. 

Velikost 

  m 2 

Orientacijska  

vrednost (€) 

Metoda 

razpolaganja 

Realiziran pravni posel 

DA/NE 

Vrednost realiziranega pravnega posla v € 

1. 1095/197 1091 - 

Hudinja 

32 5.525,12 Neposredna 

pogodba 

DA 5.525,12 eur 

 SKUPAJ:  5.525,12  5.525,12 eur 

 
ZEMLJIŠČA    5.525,12 eur 5.525,12 eur 

SKUPAJ:    5.525,12 eur - načrt 5.525,12 eur - realizacija 

 

 

Občina Zreče je imela v načrtu odsvajanja za leto 2015 načrtovan pravni posel prodaje nepremičnine s parc. št. 1091 1095/197 z ID znakom parcela 

1091 1095/197, k.o. Hudinja. Namera je bila objavljena in pravni posel poslan v podpis stranki. Ker stranka podpisane pogodbe ni vrnila, pravni 

posel ni bil izveden. V maju 2017 se je stranka ponovno obrnila na Občino Zreče s prošnjo po odkupu zemljišča v izmeri 32m2, ki v naravi 

predstavlja »gradbeno parcelo« oziroma funkcionalno zemljišče k apartmaju, ki ga ima na Rogli. Ker želi stranka svoj apartma prodati in je 

naslednja seja OS predvidena za mesec september 2017, se zgoraj navedena nepremičnina vključi v načrt pravnih poslov, ki niso vključeni v načrt 

ravnanja za leto 2017. 

 

Občinski svet je (glede na vrednost  pravnih poslov zajetih v načrtu ravnanja Občine Zreče z nepremičnim premoženjem) določil znesek znesek 

pravnih poslov v višini 283.116,80 eur. To je višina pravnih poslov, ki je bila določena, da jih lahko sklene Občina Zreče in ki niso bili predvideni 

v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. 

 

Takšni pravni posli so izjema (npr. v primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavca, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta, v 

primeru nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv), zato bistvo ni v 100% realizaciji, ampak v čim manjši realizaciji.  
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KRAJEVNA SKUPNOST ZREČE 
 

Predstavitev krajevne skupnosti 

Krajevna skupnost: Zreče 

Sedež pravne osebe: Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 

Matična številka: 5019010 

Davčna številka: 37492799 

Transakcijski račun: 01344-6450864437, Banka Slovenije 

Šifra dejavnosti: 84.110 

Predsednik sveta KS: Slavko Kejžar 

Šifra PU: 86444 

 

Že bežen pogled v preteklost Zreč pokaže na bogato zgodovino kraja, ki se je nekoč imenoval  

Reeschach ali Reče. To ime se v pisnih virih prvič pojavi v dokumentu iz leta 1206. Pravi razvoj 

kraja se je začel v letih po prvi svetovni vojni, ko se kovaška tradicija združi z industrijsko 

proizvodnjo kovanih izdelkov v današnjem Uniorju, pomembna sta bila premogovništvo in 

prihod železnice. Danes so v naši krajevni skupnosti tri svetovno znane tovarne, in sicer Unior, 

Comet in GKN Driveline. Veliko je samostojnih podjetnikov, obrtnikov, kmetov in drugih, ki 

dajejo kruh mnogim tukaj zaposlenim. V zadnjih desetletjih so Zreče postale tudi turistični kraj,  

ki je znan po Rogli, zdravilišču in lepi urejenosti. Skozi kraj teče reka Dravinja, na zahodu 

manjši potok Koprivnica preide v umetno jezero. Do leta 1962 je bila v kraj speljana ozkotirna 

železnica, danes vodi skozi kraj na Roglo široka asfaltirana cesta. Od sakralnih objektov so v 

KS  cerkve sv. Egidija, sv. Neže, sv. Matere božje, sv. Martina, sv. Križa in leta 1988 zgrajena 

nova cerkev vstalega Zveličarja. V kraju Zreče najdemo tudi skulpture Forma viva, gre za dela 

različnih avtorjev, dva spomenika NOB, z občinskim odlokom zaščitene hiše, kovačije in mline. 

Krajevna skupnost skrbi tudi za lepo in čisto okolje. Prav prireditev ob krajevnem prazniku v 

mesecu oktobru, ko za urejenost okolja podeljujejo kovane vrtnice, je ena najbolj prepoznavnih 

prireditev krajevne skupnosti. 

 

Krajevna skupnost Zreče leži v osrednjem delu Občine Zreče. Ustanovljena je bila leta 1974 in 

šteje 3871 prebivalcev, na skupni površini 14 15 71 00 m2. Naselja katera tvorijo krajevno 

skupnost in število prebivalcev , ki prebivajo v teh naseljih so: Gračič z 64 prebivalci, Osredek 

– 125 prebivalcev, Radana vas z 152 prebivalci, Zlakova – 158 prebivalcev, Loška gora – 160 

prebivalcev, Boharina z 226 prebivalci, Zreče (center) pa zajema 2986 prebivalcev. 

 

Svet krajevne skupnosti šteje 11 članov. Naloge članov so, da obravnavajo vsa vprašanja, ki so 

pomembna za delo in življenje v krajevni skupnosti. Oblikuje stališče, pobude in vprašanja v 

zvezi s tem. Daje mnenja, pobude in stališča k vprašanjem iz občinske pristojnosti. Odloča o 

porabi sredstev krajevne skupnosti. Razpiše referendum o posameznih vprašanjih iz svoje 

pristojnosti. Daje predloge in pobude za sprejem odlokov, ter drugih splošnih aktov Občine.  
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Računovodsko poročilo 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupni prihodki Krajevne skupnosti v letu 2017 znašajo 147.288,09 EUR in so realizirani v 

višini 84,55 %. Proračun 2017 je bil planiran v višini 174.200,00 EUR. Prihodki so razdeljeni 

na prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo rabo, prejeta sredstva iz občinskega 

proračuna za investicije, prihodke od premoženja in na nedavčne prihodke.  

 

Prihodki so bili po proračunskih postavkah realizirani sledeče: prejeta sredstva iz proračuna 

občine za delovanje – 100 %, prejeta sredstva iz proračuna občine za ceste – 100 %, prejeta 

sredstva iz proračuna občine za investicije – 100 %,  prihodki od pobranih grobnin 93,97 %, 

drugi izredni prihodki – 18,20 % in prihodki od najemnin 101,70 %. 

 

Nedavčni prihodki KS Zreče v letu 2017 znašajo 45.133,09 EUR. Prihodki od obresti EZR so 

sredstva prejeta od sredstev na vpogled in so odvisni od denarnih sredstev na računu. Na skupini 

kontov 710 so tudi prihodki od premoženja in sicer prihodki od najemnin za poslovne prostore 

v višini 38.943,03 EUR. Na kontih skupine 713 prihodki od prodaje blaga in storitev, v višini 

5.826,00 EUR, so evidentirani prihodki od grobnine in drugi prihodki od prodaje. V letu 2017 

pa je KS prejela tudi nekaj drugih nedavčnih prihodkov v višini 364,06 EUR za ureditev ceste 

v delu krajevne skupnosti. 
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Transferni prihodki v letu 2017 znašajo 102.155,00 EUR in so bili realizirani v celoti. Prejeta 

sredstva iz občinskega proračuna so bila namenjena za: delovanje KS in sicer v višini 5.313,00 

EUR, za ceste v višini 48.000,00 EUR in za investicije v KS v višini 48.842,00 EUR.  

Krajevna skupnost se financira iz sredstev prejetih iz občinskega proračuna, drugi del pa iz 

sredstev, ki jih krajevna skupnost dobi od lastnih virov. Lastna sredstva pridobi skupnost na 

podlagi najemnin za poslovne objekte, ki so v njeni lasti in s pokopališčem ter z drugimi 

izrednimi lastnimi prihodki, ki nastanejo med letom. Krajevna skupnost nameni sredstva prejeta 

od občine Zreče za delovanje v krajevni skupnosti, za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in za 

morebitne investicije, ki bi jih krajevna skupnost naj imela. 

Tabela 1: Pregled realizacije prihodkov KS Zreče v letu 2016 po posameznih proračunskih 

postavkah 

 

PRIHODKI  

prejeta sredstva iz proračuna občine za delovanje  5.313,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za ceste 48.000,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za investicije  48.842,00 

prihodki od najemnin za objekte 38.943,03 

prihodki od grobnine 5.826,00 

drugi izredni prihodki 364,06 

SKUPAJ 147.288,09 

 

 

prejeta sredstva iz 
proračuna občine za 

delovanje 
4%

prejeta sredstva iz 
proračuna občine za 

ceste
33%

prejeta sredstva iz 
proračuna občine za 

investicije 
33%

prihodki od najemnin 
za objekte

26%

prihodki od grobnine
4% drugi izredni prihodki

0%

PRIHODKI
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Skupni odhodki v letu 2017 znašajo 128.305,08 EUR in so realizirani v višini 73,65 odstotkov. 

Planirani pa so bili v enaki višini kot prihodki, torej 174.200,00 EUR. Odhodki so razdeljeni 

na štiri skupine: tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi. 

 

Tekoči odhodki so v letu 2017 realizirani v višini 110.098,50 EUR in zajemajo skupino kontov 

402. Sem spadajo stroški tekoče delovanje krajevne skupnosti, sejnine za udeležbo članov sveta 

KS na sejah, stroški vzdrževanja poslovnih prostorov, vzdrževanje in zavarovanje avtomobila, 

zavarovanje premoženja, izdatki za reprezentanco, za tekoče vzdrževanje vežice in pokopališča, 

kanalizacije, vzdrževanje stavb, stroški električne energije in ogrevanja, stroški odvoza smeti, 

izdatki za krajevni praznik ter drugi tekoči odhodki. Največji delež tekočih odhodkov 

predstavljajo odhodki za letno in zimsko vzdrževanje cest,  investicije v cest ter tekoče 

vzdrževanje poslovnih objektov in urejanje okolja. Za ceste je KS v letu 2017 namenila 

61.120,79 EUR, saj je skušala urediti in pokrpati nastale poškodbe na cestah v skupnosti, 

postavile so se tudi nove obcestne ograje ter obnovile avtobusne postaje. Velik delež tekočih 

odhodkov predstavljajo tudi odhodki za redno vzdrževanje poslovnih objektov in sicer v višini 

13.055,55 EUR in drugo. V letu 2017 je praznovalo mesto Zreče 30 let svojega obstoja in v ta 

namen je krajevna skupnost, v sodelovanju s številnimi društvi skozi celo leto, organizirala 

najrazličnejše in tudi zaključno prireditev ter namenila 14.262,59 EUR sredstev tudi v ta nama. 

 

Tekoči transferi v letu 2017 znašajo 4.200,00 EUR. Namenjeni so kot pomoč neprofitnim 

organizacijam in ustanovam, torej društvom in dobrodelnim ustanovam v naši skupnosti ter kot 

pomoč društvom pobratene Krajevne skupnosti Stari trg ob Kolpi.  

 

Investicijskih odhodkov je bilo v letu 2017 14.006,58 EUR. Nekaj od teh sredstev je bilo 

namenjenih za ureditev nove javne razsvetljave, večji del pa za obnovo sanitarij na avtobusni 

postaji Zreče. 

  

Investicijskih transferov pa krajevna skupnost v letu 2017 ni imela. 

 

Odhodki krajevne skupnosti v letu 2017 so bili po proračunskih postavkah realizirani sledeče: 

sredstva namenjena za člane sveta KS – 99,97 %, materialni stroški za delovanje KS – 39,42 %, 

investicije v ceste – 80,77 %, letno vzdrževanje cest – 96,80 %, zimsko vzdrževanje cest – 

95,72 %, pokopališče – 72,24 %, material za razna vzdrževalna dela – 99,23 %, vzdrževanje 

stavb – 98,16 %, vzdrževanje javne razsvetljave – 99,87 %, urejanje okolja – 57,45 %, odhodki 

za kamnolom – 84,74 %, stroški poslovnih objektov – 99,71 %, zavarovanje premoženja KS – 

99,93 %, dotacije društvom – 83,50 %, stroški ob krajevnem prazniku – 99,74 %, provizija – 

40,85 %, govori po pogodbi – 91,80 %, vzdrževanje vozila – 78,93 %, in realizacija drugih 

postavk -  99,83 %. 

Realizacija investicij je bila po postavkah sledeča: Avtobusna postaja – sanacija sanitarij – 

99,34 % in rekonstrukcija ceste Osredek Kumar – 23,43%. Realizacija slednje bo večja v letu 

2018, ko se bo dejansko ta cesta tudi sanirala. 

  

Tabela 2: Pregled realizacije odhodkov KS Zreče v letu 2017 po posameznih proračunskih 

postavkah 

ODHODKI  



 

 
98 

 

 

 

materialni stroški  2.169,94 

urejanje okolja in odhodki za kamnolom 3.870,67 

letno vzdrževanje cest 22.264,62 

zimsko vzdrževanje cest 31.587,17 

investicije v ceste  7.269,00 

vzdrževanje stavb in stroški poslovnih objektov 13.972,89 

dotacija društvom  4.200,00 

vzdrževanje pokopališča in vežice 5.778,82 

stroški za vzdrževanje in zavarovanje vozila  1.105,08 

zavarovanje premoženja KS  1.169,19 

stroški ob krajevnem prazniku  14.262,59 

sredstva namenjena za člane sveta KS  3.414,11 

razno 1.924,62 

provizija 8,17 

avtobusna postaja (sanitarije) 13.103,17 

vzdrževanje javne razsvetljave 1.528,04 

SKUPAJ 128.305,08 
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Kot je razvidno iz tabele IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH 

UPORABNIKOV so v letu 2017 prihodki presegli odhodke za 18.983,01 EUR. 

 

IZKAZ RAČUNA FINAČNIH TERJTEV IN NALOŽB 

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2017, prav tako kot v preteklih letih, ni 

evidentiranih poslovnih dogodkov. 

 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 

Krajevna skupnost Zreče je leto zaključila s povečanjem sredstev na računu, kar je prikazano v 

izkazu računa financiranja.  

 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017 

Bilanca stanja na dan 31.12.2017 v višini 1.531.141,15 EUR je sestavljena na eni strani iz 

sredstev, ki predstavljajo aktivo in na drugi strani iz obveznosti do virov sredstev, ki 

predstavljajo pasivo. Bilanca stanja mora biti uravnotežena, kar pomeni, da mora biti aktiva 

enaka pasivi.  

 

Aktivo sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva in 

zaloge. Največji del sredstev so nepremičnine, ki so v lasti krajevne skupnosti in oprema v 

višini 1.470.312,13 EUR. To je sedanja vrednost nepremičnin in opreme skupaj. Sedanja 

vrednost zemljišč je 201.909,63 EUR, nepremičnin in drugih infrastrukturnih in gradbenih 

objektov je 1.267.213,85 EUR ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je 

1.188,65 EUR. Kratkoročna sredstva v višini 60.829,02 EUR so sredstva v katera prištevamo 

sredstva v blagajni in na transakcijskem računu KS na dan 31.12.2017. Sem spadajo tudi 

terjatve do kupcev (skupina kontov 12) v višini 4.104,43 EUR. Neplačani odhodki (konti 

skupine 18) so zapadle nedavčne obveznosti na dan 31.12.2017. Le-teh je bilo 12.141,20 EUR. 

 

Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti ter lastni viri in dolgoročne 

obveznosti. Kratkoročne obveznosti KS do dobaviteljev na dan 31.12.2017 so 12.138,42 EUR 

ter kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bila 2,78 EUR. 

Neplačani prihodki na kontih skupine 28 so bili konec leta 4.067,44 EUR, kar je enako 

kratkoročnim terjatvam iz naslova obresti iz depozitov EZR in terjatvam do kupcev, razlika se 

pojavlja zaradi neporavnanih terjatev do kupcev in plačila obveznosti za DDV, ki jo KS mora 

poravnati takoj ko nastane. Lastni viri so izkazani na kontih skupine 90 kot splošni sklad za 

drugo v višini 44.620,38 EUR in sklad za osnovna sredstva v višini 1.470.312,13 EUR. Sklad 

osnovnih sredstev so v bistvu sredstva (nepremičnine in premičnine), ki imajo protiknjižbo na 

kontih 0. 

 

Krajevna skupnost Zreče je leto zaključila povečanjem sredstev na računu v višini 18.983,01 

EUR, kar je prikazano v izkazu računa financiranja, kjer je prikazan tudi odhodek za kredit. 

Poslovno poročilo 
V letu 2017 je Krajevna skupnost Zreče sredstva namenila za naslednja področja: 

Vodooskrba 
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Redno vzdrževanje in popravila vodovodnega omrežja – cevovodov, črpalk, rezervoarjev, 

opreme in tekoče sanacije okvar, sprotne posodobitve na črpališčih in rezervoarjih, kjer še niso 

bila izvršena obnovitvena dela ter izvrševanje rednih analiz pitne vode in interno vzorčenje.   

Kanalizacija 

Redno vzdrževanje kanalizacijskih napeljav, popravilo poškodb in zamašitev cevi, ureditev 

jaškov in pokrovov, sanacija propustov in jaškov.  

Pokopališče 

Skrbimo tudi za redno vzdrževanje in urejanje pokopališča ter mrliške veže. 

 

 
 

 

Javna razsvetljava 

Redno vzdrževanje: sprotna zamenjava žarnic in zamenjava oporišč – postopno.  

 Postavitev novih luči javne razsvetljave v naselju Gračič. 

 Postavitev novih luči javne razsvetljave na Tovarniški cesti. 

Kamnolom 

 redni nadzor zaščitnih mrež (dvakrat letno – nadzornik z licenco) in samega 

kamnoloma, 

 delna sanacija platoja kamnoloma. 

Urejanje okolja in prostora 

Urejanje in redno vzdrževanje zelenih površin – košnja, urejanje zelenic, obrezovanje 

grmovnic, cvetlični otoki, koši za smeti, pešpoti, klopi, odvoz smeti, obrezovanje dreves, 

vzdrževanje otroških igrišč, ureditev ekoloških otokov, kjer še to ni bilo izvršeno, redno 

vzdrževanje zbirnega centra za kosovne odpadke, spomladanska čistilna akcija vseh zelenic in 

struge Dravinje. 

CESTNO GOSPODARSTVO 

Letno vzdrževanje cest, bankin, asfaltnih površin – udarne jame, zimsko vzdrževanje cest, 

pločnikov, stopnic – pluženje in posipavanje, spomladansko čiščenje asfaltnih površin 

(pometanje) v mestu Zreče. Vzdrževanje in čiščenje obcestnih jarkov, jaškov in propustov, 

obrezovanje dreves in grmovja ob cestah, asfaltna preplastitev cest na mestih prekopov za 

razne napeljave – vodovod, plin, catv ter ureditev cest – zemeljska dela in asfaltiranje. 

Investicije: 

 Urejanje bankin (Zlakovška, Ilirska, Brinjeva gora, ceste v Zlakovi, Boharini ) 

 Asfaltiranje mrežnih razpok na cestah in krpanje udarnih jam 

V letu 2017 je KS namenila tudi nekaj sredstev za večje investicije, kot so: 

 Investicijsko vzdrževanje objekta PTC Zreče – Nova Dobrova 
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 Obnova sanitarij na AP Zreče 

 

       
 

Obnova sanitarij na AP Zreče 

Premoženje krajevne skupnosti 
Krajevna skupnost nameni nekaj sredstev za zavarovanje premoženja, redno vzdrževanje 

avtomobila, redno vzdrževanje poslovnega objekta PTC Zreče, redno vzdrževanje poslovne 

tržnice Zreče, redno vzdrževanje ambulant – v Termah Zreče in drugo.  

 

Skrbimo tudi za okrasitev mesta Zreče (v času novoletnih ter ostalih praznikov). V letu 2017 

so mesto Zreče praznovale 30 let in v ta namen je krajevna skupnost v sodelovanju z različnimi 

društvi priredila vrsto najrazličnejših dogodkov skozi celo leto ter zaključno prireditev, kjer so 

se zahvalili krajanom in posameznikom za njihov prispevek k razvoju mesta. Prav tako krajevna 

skupnost nameni nekaj sredstev za dotacije društvom, ki ustvarjajo na kulturnem, športnem in 

drugih področjih v občini. 

 

    
 

Delovanje krajevne skupnosti 
Za delovanje krajevne skupnosti namenimo nekaj sredstev za potrošni material, reprezentanco, 

izobraževanje,… Članom sveta se vsako leto ob koncu leta izplača enkratna denarna nagrada 

(sejnina) za njihovo delo v svetu. 

 

Nerealiziran plan iz leta 2017 se prenese v plan leta 2018.  
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KRAJEVNA SKUPNOST STRANICE 
Predstavitev krajevne skupnosti 

KRAJEVNA SKUPNOST: STRANICE 

Sedež pravne osebe: Stranice 37, 3206 Stranice 

Matična številka: 5018994 

Davčna številka: 85348180 

Transakcijski račun: 01344-6450864340, Banka Slovenije 

Šifra dejavnosti: 84.110 

PREDSEDNIK SVETA KS : Emilijan Fijavž 

 

Stranice ležijo med Konjiško goro (1012 metrov nadmorske višine) na jugu, Stenico (1091 

metrov nadmorske višine) na zahodu in Brdo ter Pohorjem na severu. Skozi naselje vodi 

regionalna cesta Celje–Maribor, v središču kraja pa se nahaja odcep za Vitanje, od koder vodi 

pot na Koroško. Stranice so stičišče dveh sotočij, dravinjske doline in savinjske doline. KS 

Stranice je sestavni del Občine Zreče in ima predsednika in svet KS. Kraj ima okoli 1200 

prebivalcev in deset zaselkov: Stranice, Bukovlje, Križevec, Gornja vas, Lipa, Mala Gora, 

Zabork, Sp. Stranice, Čretvež in Polajna. Mnoge dejavnosti kraja izvirajo iz njegove preteklosti, 

ko je na Polajni deloval rudnik, razvoj pa so omogočale dobre prometne povezave. Krajani so 

se poleg premogovništva ukvarjali tudi z žganjem apna, ter s predelavo lesa, s peskolomom in 

tudi s prevozom  ledu iz Zanggarjevih ribnikov v Celje. Ker je bilo potrebno vse surovine 

prevažati, in ker, kot je že navedeno, so bile za kaj takega, glede na lego kraja, dobre cestne 

povezave, se je v kraju razvila dejavnost furmanstva, kasneje uspešna avtoprevozniška 

dejavnost. Danes so Stranice kraj, z največ avtoprevozniškimi podjetij v Sloveniji, ki skupaj 

razpolagajo z cca 250-timi najsodobnejšimi tovornimi vozili, s katerimi prevažajo tovor doma 

in po svetu. Poleg tega, pa je na Stranicah prisotna tudi dejavnost prevoza potnikov. Ker je 

prevozniška dejavnost na Stranicah tako razvita, se na Stranicah vsakih nekaj let odvijejo tudi 

tradicionalni furmanski dnevi. Na Stranicah so močno razvite tudi druge gospodarske 

dejavnosti, kot so, avtoprevozništvo, kovinsko predelovalna dejavnost, predelava plastičnih 

asortimentov, lesno predelovalna dejavnost, dejavnost turizem, gostinstva, trgovine itd.. Vsa 

straniška podjetja skupaj nudijo več delovnih mest, kakor je v kraju aktivnega prebivalstva. 

 

Na Stranicah delujejo številna društva, in sicer: Prostovoljno gasilsko društvo na katerega se 

lahko zanesemo v primeru elementarnih nesreč, varovanja imovine, dejavni so pri organizaciji 

gasilske prireditev in tekmovanja za prehodni pokal 100 talcev. Zelo dobro pa je v društvu 

poskrbljeno za usposabljanje članov in vzgojo mladih gasilcev. Turistično olepševalno 

društvo skrbi za samo urejenost kraja in individualnih hiš, organizira čistilne akcije, skrbi za 

grobove in okolico Doma krajanov. TOD organizira furmanske dneve, kjer se v furmanstvu 

lahko predstavijo vsi zaselki. Društvo sodeluje tudi pri promociji na občinskih prireditvah. 

Spominsko društvo 100 frankolovski žrtev na Stranicah skrbi za muzejski park (2013 je bilo 

spominsko območje razglašeno za spomenik državnega pomena). Namen društva je, da skrbi 

za ohranjanje spomina na zločinsko umorjene žrtve grozovitega zločina in organizacijo 

komemoracij 1.11. in 12.2., Kulturno društvo skrbi za kulturni utrip v kraju, organizira  

prireditev Pomlad se prebuja in pomaga pri organizaciji prereditev društvu Sonček. Društvo je 
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dejavno tudi na področju dramskega programa na Stranicah. Društvo upokojencev skrbi za 

starejšo populacijo in sodeluje z ostalimi društvi pri njihovih aktivnostih. Mladinsko društvo 

skrbi za aktivnosti mladih. Društvo organizira Valentinov ples, postavitev mlaja, pohod na 

Malo Goro in je v pomoč ostalim društvom pri organizaciji drugih prireditev. Športno društvo 

skrbi za aktivnosti športnikov, organizira tečaj smučanja in plavanja, organizira footsal turnir 

za pokal 100 talcev in je aktivno pri organizaciji pohodništva. Krajevna organizacija RK 

organizira pogostitev starejših nad 70 let, obišče krajane ob osemdesetem jubileju in skrbi za 

socialno ogrožene krajane. KS Stranice zelo dobro sodeluje z društvi. Vsa društva delujejo 

aktivno na svojih področjih. Čutiti je veliko pripravljenost na vseh področjih za izboljšanje 

kvalitete življenja in omogočanje ugodnega bivanja v kraju. Vse društva so ponos KS v Občini 

Zreče. 

 

V kraju Stranice vsako leto društva organizirajo sledeče prireditve:  

- Komemoracijo ob obletnici frankolovskega zločina, ki se je zgodil na Stranicah 

12.2.1945, 

- Pustovanje v Domu krajanov, 

- Valentinov ples, 

- Pomlad se prebuja ali pokaži kaj znaš, 

- Dobrodelni koncert društva Sonček, 

- Koncert domačih ansamblov Vižarji in Hlapci, 

- Prireditve gostujočih društev, 

- Postavitev mlaja, 

- Osrednja gasilska prireditev za pokal 100 talcev in organizacija furmanskih dnevov, 

- Footsal turnir, 

- Martinovanje, 

- Prireditev ob dnevu mrtvih, 

- Miklavževanje, 

- Silvestrovanje. 

 

Pomembne in zanimive turistične točke na Stranicah so: Zanggarjevi ribniki, kjer se 

ukvarjajo z ribogojništvom, kakor tudi gostinsko dejavnostjo, Črna kmečka kuhinja na 

Čretvežu, izvir življenjske vode, pristava Celjskih grofov, Rimska cesta, ostanki 

premogovnika, ostanki cerkve Sv. Križa, muzejsko območje, kmečki turizem, turistična 

kmetija Urška, ki je poseben ponos Stranic, saj je dobitnica posebnega priznanja Eko 

Marjetica, cerkev Sv. Lovrenca v središču kraja Stranice, ki je bila obnovljena leta 2014, Dom 

krajanov in Protipožarni dom na Mali Gori, ki ga upravlja straniško prostovoljno Gasilsko 

društvo. 
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Računovodsko poročilo 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupni prihodki krajevne skupnosti v letu 2017, razvidni iz proračuna KS  znašajo 82.250,00 

EUR. V primerjavi s planom za leto 2017 je bila realizacija nekoliko nižja in sicer 77.246,94 

EUR, torej 93,92 %. Prihodki so razdeljeni na prejeta sredstva iz občinskega proračuna za 

tekočo rabo, prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije, prihodke od premoženja in 

na nedavčne prihodke.  

 

Prihodki so bili po proračunski postavkah realizirani sledeče: prejeta sredstva iz proračuna 

občine za delovanje – 100 %, prejeta sredstva iz proračuna občine za letno in zimsko 

vzdrževanje cest – 100 %, prejeta sredstva iz proračuna občine za investicije – 100 %, prejeta 

sredstva iz proračuna občine za energetsko obnovo doma – 100 %, prejeta sredstva iz proračuna 

občine za obnovo vežice in širitev pokopališča – 100 %, prihodki od najemnin – 98,81 %, 

prihodki od pokopališča in grobnine  - 96,23 %, prihodki od ogrevanja – 81,46 % in drugi 

prihodki – 49,18 %. 

 

Nedavčni prihodki KS Stranice v letu 2017 znašajo 10.991,94 EUR. Prihodki od obresti EZR 

so sredstva prejeta od sredstev na vpogled in so odvisni od denarnih sredstev na računu. Na 

skupini kontov 710 so tudi prihodki od premoženja in sicer prihodki od najemnin v višini 

3.360,00 EUR. Na kontih skupine 713 prihodki od prodaje blaga in storitev, v višini 7.631,94 

EUR, so evidentirani prihodki od grobnine, vodarine, ogrevanja in drugi prihodki od prodaje.  

 

Transferni prihodki v letu 2017 znašajo 66.255,00 EUR in so bili realizirani v celoti. To so 

prejeta sredstva iz občinskega proračuna, ki so bila namenjena za: delovanje KS in sicer v višini 

2.178,00 EUR, za tekoče vzdrževanje doma krajanov v višini 2.040,00 EUR, za ceste v višini 
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24.400,00 EUR, za investicije v KS v višini 19.537,00 EUR, za energetsko obnovo doma v 

višini 8.100,00 EUR ter za obnovo vežice in ureditev pokopališča v višini 10.000,00 EUR. 

 

Krajevna skupnost se financira iz sredstev prejetih iz občinskega proračuna, drugi del pa iz 

sredstev, ki jih krajevna skupnost dobi od lastnih virov. Lastna sredstva pridobi krajevna 

skupnost na podlagi najemnin, pobrane vodarine, za ogrevanje in s pokopališčem. Krajevna 

skupnost nameni sredstva prejeta od Občine Zreče za delovanje v krajevni skupnosti, za tekoče 

vzdrževanje doma krajanov, za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in za morebitne investicije, ki 

bi jih krajevna skupnost naj imela. 

 

Tabela 1: Pregled realizacije prihodkov KS Stranice v letu 2017 po posameznih proračunskih 

postavkah 

 

PRIHODKI  

prejeta sredstva iz proračuna občine za delovanje  2.178,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za vzdrževanje doma  2.040,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za ceste 24.400,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za investicije  19.537,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za ener. obnov. doma 8.100,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za obnovo vežice 10.000,00 

prihodki od najemnin  3.458,36 

prihodki - grobnine 6.559,80 

drugi izredni prihodki 49,18 

prihodki za ogrevanje 924,60 

SKUPAJ 77.246,94 
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Skupni odhodki v letu 2017 znašajo 52.556,92 EUR in so v primerjavi s planom realizirani 

kar precej nižje kot so bili planirani in sicer v višini 63,90 %. Planirani so bili v višini 82.250,00 

EUR. Odhodki so razdeljeni na štiri skupine: tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski 

odhodki in investicijski transferi. 

 

Tekoči odhodki so v letu 2017 realizirani v višini 40.523,89 EUR in zajemajo skupino kontov 

402. Sem spadajo stroški tekoče delovanje krajevne skupnosti, stroški plačila izvajalcem po 

pogodbi o delu, stroški vzdrževanja poslovnih prostorov, zavarovanje premoženja, izdatki za 

reprezentanco, stroški vzdrževanja pokopališča in vežice, stroški električne energije, 

vodooskrba, tekoče vzdrževanje kanalizacije, vzdrževanje javne razsvetljave ter urejanje 

okolja. Največji delež tekočih odhodkov predstavljajo odhodki za zimsko in letno vzdrževanje 

cest. Za omenjeno je KS v letu 2017 namenila 21.499,58 EUR.  

 

Tekoči transferi v letu 2017 znašajo 6.529,61 EUR. Namenjeni so kot pomoč neprofitnim 

organizacijam in ustanovam, torej društvom in dobrodelnim ustanovam v naši skupnosti. Velik 

delež tekočih transferov so predstavljali prevozi šoloobveznih otrok v šolo in sicer kar 5.179,61 

EUR. 

 

Investicijskih odhodkov je bilo v letu 2017 5.503,42 EUR. Precej manj kot v preteklih letih. To 

pa zato, ker so se dela, ki so bila planirana za obnovo vežice prenesla v leto 2018 in bomo 

sredstva, ki smo jih prejeli za ta namen porabili v prihodnjem letu. Nekaj pa je kljub temu bilo 

investicijskega vzdrževanja lokalnih cest. 
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Investicijskih transferov v letu 2017 KS ni imela. 

 

Odhodki krajevne skupnosti v letu 2017 so bili po proračunskih postavkah realizirani sledeče: 

materialni stroški za delovanje KS – 83,84 %, letno vzdrževanje cest – 100 %, zimsko 

vzdrževanje cest – 91,15 %, urejanje okolja – 97,60 %, dotacija društvom – 84,38 %, 

pokopališče in vzdrževanje vežice – 80,61 %, zavarovanje – 99,86 %, provizija – 38,35 %, 

električna energija – 92,04 %, ogrevanje – 89,10 %, investicije v ceste – 100 %, vzdrževanje 

stavb – 99,40 %, drugi osebni prejemki – 99,57 %, rekonstrukcija ceste sp. Stranice – 100 %, 

obnova vežice in pokopališča – 5,60 %, material za vzdrževalna dela – 98,04 %, turizem – 

100 % ter šolski prevozi – 99,61 %. 

 

Tabela 2: Pregled realizacije odhodkov KS Stranice v letu 2017 po posameznih proračunskih 

postavkah 

 

ODHODKI  

materialni stroški  1.676,85 

sredstva namenjena za člane sveta KS 761,68 

investicije v ceste 1.220,00 

letno vzdrževanje cest 14.309,57 

zimsko vzdrževanje cest 5.970,01 

urejanje okolja 3.903,82 

dotacije društvom 1.350,00 

vzdrževanje pokopališča in vežice 5.239,80 

električna energija 2.024,81 

zavarovanje premoženja 1.008,54 

stroški ogrevanja 3.564,13 

provizija  7,67 

vzdrževanje stavb, material za vzdrževanje 1.355,43 

turizem  250,00 

šolski prevozi 5.179,61 

rekonstrukcija ceste sp. Stranice – skladišče G7 3.200,00 

obnova mrliške vežice in posodobitev pokopališča 1.535,00 

SKUPAJ 52.556,92 
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Kot je razvidno iz tabele IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH 

UPORABNIKOV so v letu 2017 prihodki presegli odhodke za 24.690,02 EUR. 

 

IZKAZ RAČUNA FINAČNIH TERJTEV IN NALOŽB 

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2017, prav tako kot v preteklih letih, ni 

evidentiranih poslovnih dogodkov. 

 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 

V izkazu računa financiranja, prav tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2017 ni bilo 

evidentiranih poslovnih dogodkov. 

 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017 

Bilanca stanja na dan 31.12.2017 v višini 333.388,46 EUR je sestavljena na eni strani iz 

sredstev, ki predstavljajo aktivo in na drugi strani iz obveznosti do virov sredstev, ki 

predstavljajo pasivo. Bilanca stanja mora biti uravnotežena, kar pomeni, da mora biti aktiva 

enaka pasivi.  

 

Aktivo sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva in 

zaloge. Največji del sredstev so nepremičnine, ki so v lasti krajevne skupnosti in oprema v 

višini 290.104,58 EUR. To je sedanja vrednost nepremičnin in opreme skupaj. Sedanja 

vrednost zemljišč je 17.943,58 EUR, nepremičnin in drugih infrastrukturnih objektov je 

274.789,11 EUR ter opreme je 15.315,47 EUR. Kratkoročna sredstva v višini 43.283,88 EUR 

so sredstva v katera prištevamo sredstva na transakcijskem računu KS na dan 31.12.2017. Sem 

spadajo tudi terjatve do kupcev (skupina kontov 12) v višini 3.606,32 EUR. Na kontih skupine 

17 (druge kratkoročne terjatve) so terjatve za DDV v višini 831,51 EUR. Neplačani odhodki 
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(konti skupine 18) so zapadle nedavčne obveznosti na dan 31.12.2017. Le-teh je bilo 8.448,80 

EUR. 

 

Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti ter lastni viri in dolgoročne 

obveznosti. Kratkoročne obveznosti KS do dobaviteljev na dan 31.12.2016 so 9.148,28 EUR 

ter kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 29,57 EUR. Neplačani 

prihodki na kontih skupine 28 so bili konec leta 3.017,92 EUR, kar je enako kratkoročnim 

terjatvam iz naslova obresti iz depozitov EZR in terjatvam do kupcev, razlika se pojavlja zaradi 

neporavnanih terjatev do kupcev in plačila obveznosti za DDV, ki jo KS mora poravnati takoj 

ko nastane. Lastni viri so izkazani na kontih skupine 90 kot splošni sklad za drugo v višini 

31.088,11 EUR in sklad za osnovna sredstva v višini 290.104,58 EUR. Sklad osnovnih sredstev 

so v bistvu sredstva (nepremičnine in premičnine), ki imajo protiknjižbo na kontih 0. 

 

Krajevna skupnost  Stranice je leto zaključila s povečanjem sredstev na računu v višini 

24.690,02 EUR, kar je prikazano v izkazu računa financiranja.  

Poslovno poročilo  

V letu 2017 je Krajevna skupnost Stranice sredstva namenila za naslednja področja: 

Pokopališče in mrliška vežica: redno urejanje in vzdrževanje pokopališča in poslovilne 

vežice. 

Dom krajanov: zamenjava ogrevalnega sistema (zamenjava radiatorjev) in sistema za hlajenje 

(klimatska naprava), postavitev rampe za invalide. Prav tako pa KS redno vzdržuje in ureja 

svoje poslovne prostore v Domu krajanov. 

Vzdrževanje cest: zajema letno in zimsko vzdrževanje. Letno vzdrževanje zajema čiščenje in 

vzdrževanje jarkov s pomočjo PGD in krajanov ter čiščenje propustov za uspešno 

odvodnjavanje. Zimsko vzdrževanje KS ureja s pogodbenim izvajalcem, ki skrbi za urejenost 

cest v zimskem času. 

Vodooskrba: KS sodeluje z režijskim obratom Občine Zreče in soupravlja vodovodne objekte 

v KS. 

Kanalizacija: Redno vzdrževanje in čiščenje jarkov ter vodotokov v katere se kanalizacija 

spušča iz objektov. 

Javna razsvetljava: KS skrbi za obstoječo javno razsvetljavo v smislu javljanja napak Občini 

Zreče.  

Okolje in prostor: KS sodeluje s krajani in Občino Zreče pri spremembi in načrtovanju 

prostorskega plana. 
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KRAJEVNA SKUPNOST GORENJE 
Predstavitev krajevne skupnosti 

Krajevna skupnost: Gorenje 

Sedež pravne osebe: Gorenje pri Zrečah 19 , 3214 Zreče 

Matična številka: 5030072 

Davčna številka: 49679554 

Transakcijski račun: 01344-6450864146, Banka Slovenije 

Šifra dejavnosti: 84.110 

Predsednik sveta KS: Marjan Hren 

Šifra PU: 86410 

 

Krajevna skupnost Gorenje leži na severovzhodnem delu Občine Zreče in sega od 550 do 1000  

m  nadmorske višine. Z več kot 15 kvadratnimi kilometri je druga največja Krajevna skupnost 

v Občini Zreče. Spada torej v gorsko hribovsko območje, kjer se kmetje ukvarjajo z živinorejo, 

lesarstvom, nekaj malega pa tudi s turizmom. Približno 750 prebivalcev živi v šestih vaseh: 

Črešnova, Bezovje nad Zrečami, Koroška vas na Pohorju, Padeški Vrh, Planina na Pohorju in 

Gorenje nad Zrečami. Vas Gorenje se je nekoč imenovala Rožna vas. Ker pa je dvakrat 

popolnoma pogorela (nazadnje okrog leta 1850), je zaradi tega dobila ime Gorenje.  

Tukaj se je leta 1849 rodil profesor Janez Koprivnik, pisatelj, ki je napisal prvo knjigo o 

Pohorju. Po njem se imenuje tudi tukajšnje kulturno društvo, ki v kraju skrbi za kulturno in 

družabno življenje. Vsako leto običajno uprizorijo gledališko predstavo – komedijo, s katero 

tudi gostujejo po okoliških krajih. Med bolj znanimi prireditvami so še: Poglejte ga, Pohorca, 

zaključni koncert Eno pesem peti in podelitev priznanj in kovanih petelinov za lepo urejeno 

okolje.  

Gorenje leži na južnem pobočju Pohorja in se razprostira od 500 pa do več kot 1000 metrov 

nad morjem. Na Gorenju smo vseskozi skušali slediti razvoju in potrebam kraja, zato smo pred 

osmimi leti zgradili večnamenski objekt, ki je kraju vdahnil nekakšno novo življenje, saj so 

tukaj prostori za obšolske dejavnosti, vrtec in osnovno šolo. Semkaj prihajajo predvsem mladi 

iz raznih krajev Slovenije pa tudi iz tujine. Izvajajo mnoge aktivnosti in obšolske dejavnosti. 

Na našem Pohorju že kar nekaj časa raste tudi tako imenovana Vranjekova smreka, ki ima kar 

36 kubičnih metrov lesa. Hkrati pa lahko za dušo in telo poskrbite v Gostišču Smogavc, kjer z 

bogato ponudbo v čudovitem okolju že vrsto let skrbijo za dobro počutje vseh gostov, ki nosijo 

ime našega kraja daleč naokrog in tako večajo našo prepoznavnost.   
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Računovodsko poročilo 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupni prihodki krajevne skupnosti v letu 2017, razvidni iz proračuna KS  znašajo 61.758,25 

EUR. V primerjavi z planom za leto 2017 je bila realizacija nižja in sicer 59,79 %. Proračun je 

bil planiran v višini 103.300,00 EUR. Prihodki so razdeljeni na prejeta sredstva iz občinskega 

proračuna za tekočo rabo, prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije in nedavčnih 

prihodkov. Razliko med planom in realizacijo predstavljajo nedavčni prihodki, ki so bili 

nekoliko višji in jih je težje natančno planirati. Največjo razliko pa predstavlja planiran prenos 

prihodkov iz preteklega leta v vrednosti 33.783,78 EUR. 

 

Prihodki so bili po podpostavkah realizirani sledeče: prejeta sredstva iz proračuna občine za 

delovanje – 100 %, prejeta sredstva iz proračuna občine za ceste  - 100,00 %, prejeta sredstva 

iz proračuna občine za investicije – 100,00 %, prejeta sredstva iz proračuna občine za 

vzdrževanje doma krajanov – 100 %, prihodki od pobrane grobnine – 101,59 %, pobrana 

vodarina – 69,33 %, prihodki od najemnin – 100 % ter drugi izredni prihodki za cesto Bezovje 

– 57,88 % in drugi izredni prihodki za cesto Padeški vrh – 90,14 %.  

  

Nedavčni prihodki KS Gorenje v letu 2017 znašajo 6.920,25 EUR. Prihodki od obresti EZR so 

sredstva prejeta od sredstev na vpogled in so odvisni od denarnih sredstev na računu. Nedavčni 

prihodki so tudi prihodki od najemnin za svečomat. Grobnine so bile nekaj večje tudi zaradi 

prodaje prostora na pokopališču svojcem za žarni grob.  

 

V letu 2017 je krajevna skupnost imela tudi nekaj prejetih donacij in sicer v obliki prispevka 

krajanov za ureditev ceste v Bezovju in na Padeškem vrhu. 
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Transferni prihodki v letu 2017 znašajo 39.438,00 EUR in so bili realizirani v celoti. Prejeta 

sredstva iz občinskega proračuna so bila namenjena za: delovanje KS in sicer v višini 1.701,00 

EUR, za letno in zimsko vzdrževanje cest v KS v višini 19.700,00 EUR ter za investicije v KS 

v višini 16.487,00 EUR. V letu 2017 je KS prejela tudi sredstva iz občinskega proračuna za 

vzdrževanje doma krajanov 1.550,00 EUR.  

 

Krajevna skupnost se financira predvsem iz sredstev prejetih iz občinskega proračuna, le nekaj 

je sredstev, ki jih Krajevna skupnost dobi od lastnih virov. Krajevna skupnost nameni sredstva 

prejeta od Občine Zreče za delovanje skupnosti, za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in za 

morebitne investicije, ki bi jih krajevna skupnost naj imela. 

 

Tabela 1: Pregled realizacije prihodkov KS Gorenje v letu 2017 po posameznih proračunski 

postavkah 

 

PRIHODKI  

prejeta sredstva iz proračuna občine za delovanje  1.701,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za ceste  19.700,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za investicije  16.487,00 

sredstva prejeta iz proračuna občine za vzdrževanje doma  1.550,00 

prihodki od pobrane grobnine  5.587,45 

prihodki od najemnine 100,00 

prihodki od pobrane vodarine 1.232,80 

drugi izredni prihodki 15.400,00 

SKUPAJ 61.758,25 
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Skupni odhodki v letu 2017 znašajo 25.001,71 EUR in so v primerjavi s sprejetim proračunom 

realizirani precej nižje kot so bili planirani in sicer v višini 24,20 %. Planirani so bili v višini 

103.300,00 EUR. Odhodki so razdeljeni na štiri skupine: tekoči odhodki, tekoči transferi, 

investicijski odhodki in investicijski transferi.    

 

Tekoči odhodki so v letu 2017 realizirani v višini 31.032,12 EUR in zajemajo skupino kontov 

402. Sem spadajo stroški tekoče delovanje krajevne skupnosti, sejnine za udeležbo članov sveta 

KS na sejah, plačilo po pogodbi o delu za urejanje pokopališča, stroški ogrevanja poslovnih 

prostorov, odvoz smeti in največji delež tekočih odhodkov predstavljajo odhodki za zimsko in 

letno vzdrževanje cest ter drugih objektov. V letu 2014 je KS prevzela tudi stroške električne 

energije za novo mrliško vežico, kar pomeni da so tudi v letu 2017 vključeni tudi ti stroški. 

 

Tekoči transferi v letu 2017 znašajo 700,00 EUR. Namenjeni so kot pomoč neprofitnim 

organizacijam in ustanovam, torej društvom v naši skupnosti.  

 

Investicijskih odhodkov je bilo v letu 2017 le 3.269,59 EUR, saj je KS večji del sredstev 

namenila tekočim investicijam v ceste. Skupaj z občino je namreč obnovila precejšen del ceste 

na Gorenje. 

 

Odhodki krajevne skupnosti v letu 2017 so bili po podpostavkah realizirani sledeče: materialni 

stroški za dejavnosti krajevne skupnosti – 45,34 %, cestno gospodarstvo – letno vzdrževanje 

cest – 34,77 %, cestno gospodarstvo – zimsko vzdrževanje cest – 93,57 %, komunala -

pokopališče – 95,71 %, komunala - ogrevanje – 63,37 %, komunala – električna energija – 

98,39 %, komunala – vzdrževanje stavb – 100 %, provizija – 16,52 %, dotacije društvom v 
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višini 70 %, razno – 2,27 %, urejanje okolja – 58,19 %, vodooskrba – 45,98 %, kanalizacija – 

100 %, investicije v ceste – 35,16 % in investicije 5,38%.  

 

Tabela 2: Pregled realizacije odhodkov KS Gorenje v letu 2017 po posameznih proračunski 

postavkah 

 

ODHODKI  

materialni stroški   1.423,56 

cestno gospodarstvo – letno vzdrževanje cest  1.738,63 

cestno gospodarstvo – zimsko vzdrževanje cest  8.421,35 

cestno gospodarstvo - investicije v ceste 1.757,98 

dotacije društvom 700,00 

urejanje okolja in vzdrževanje stavb 1.491,52 

vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti  4.057,99 

investicije 2.901,77 

razno 40,30 

stroški obračunane toplotne energije 1.140,67 

kanalizacije in vodooskrba 367,82 

provizija  4,13 

električna energija 855,99 

SKUPAJ 31.864,25 
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Kot je razvidno iz tabele IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH 

UPORABNIKOV so v letu 2017 prihodki presegali odhodke za 36.756,54 EUR. 

 

IZKAZ RAČUNA FINAČNIH TERJTEV IN NALOŽB 

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2017, prav tako kot v preteklih letih, ni 

evidentiranih poslovnih dogodkov. 

 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 

V izkazu računa financiranja, prav tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2017 ni bilo 

evidentiranih poslovnih dogodkov. 

 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017 

Bilanca stanja na dan 31.12.2017 v višini 430.230,53 EUR je sestavljena na eni strani iz 

sredstev, ki predstavljajo aktivo in na drugi strani iz obveznosti do virov sredstev, ki 

predstavljajo pasivo. Bilanca stanja mora biti uravnotežena, kar pomeni, da mora biti aktiva 

enaka pasivi.  

 

Sredstva sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva in 

zaloge. Največji del sredstev so nepremičnine, ki so v lasti krajevne skupnosti in sicer v višini 

343.058,64 EUR in opreme 2.872,63 EUR. To je sedanja vrednost nepremičnin in opreme. 

Kratkoročna sredstva v višini 84.299,26 EUR so sredstva v katera prištevamo sredstva na 

transakcijskem računu KS na dan 31.12.2017. Nekaj denarnih sredstev pa je KS imela tudi v 

blagajni konec leta in sicer 5,81 EUR. Sem spadajo tudi terjatve do kupcev (skupina kontov 
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12) v višini 1.558,54 EUR. Nedavčni odhodki (konti skupine 18) so zapadle nedavčne 

obveznosti na dan 31.12.2017. Le-teh je bilo 12.194,59 EUR. 

 

Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti ter lastni viri in dolgoročne 

obveznosti. Kratkoročne obveznosti KS do dobaviteljev na dan 31.12.2017 so 12.194,03 EUR, 

kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta pa 0,56 EUR. Neplačani 

prihodki na kontih skupine 28 so bili konec leta 1.558,54 EUR, kar je enako kratkoročnim 

terjatvam iz naslova obresti iz depozitov EZR in terjatvam do kupcev. Lastni viri so izkazani 

na kontih skupine 90 kot splošni sklad za drugo in sicer v višini 70.546,13 EUR (ŽR in 

blagajna) in sklad za osnovna sredstva v višini 345.931,27 EUR. Sklad osnovnih sredstev so v 

bistvu sredstva (nepremičnine in premičnine), ki imajo protiknjižbo na kontih 0. 

 

Krajevna skupnost Gorenje je leto zaključila s povečanjem sredstev na računu v višini 

36.756,54 EUR kar je prikazano v izkazu računa financiranja.  

 

Poslovno poročilo  
CESTNO GOSPODARSTVO  

Zaradi ugodne zime smo za pluženje in posipavanje v zimskem času porabili približno 10% 

proračuna KS, za urejanje makadamskih cest, čiščenje obcestnih jarkov in urejanje prepustov 

pa približno 10% proračuna KS. Za investicije v ceste in kanalizacije smo porabili malo manj 

kot 18% proračuna. 

 

  
INVESTICIJE 

Prioriteta investicij v letu 2017 so bile ceste. KS je financirala geodetske posnetke za cesti 

Bezovje in Padeški vrh, kot podlaga za projektno dokumentacijo. Financirala je tudi projektno 

dokumentacijo za cesto Bezovje. Večji del planiranih investicijskih sredstev za ceste 2017 pa 

smo rezervirali in jih prenašamo v pripravljene investicije za ceste v letu 2018. 

 

OKOLJE IN PROSTOR 

Skrbeli smo tudi za urejeno okolje kot je košnja trave, urejanje pokopališča, vzdrževanje 

prostorov v lasti ali upravi KS, v zimskem času pa je te prostore potrebno tudi ogrevati. 

 

DRUGO 

Da krajevna skupnost lahko deluje, namenimo tudi nekaj sredstev v ta namen. Tu notri so zajeta 

sredstva za materialne stroške, sejnine in redno vzdrževanje prostorov KS. V skupnosti delujejo 

tudi najrazličnejša kulturna in športna društva, ki jim za njihovo delovanje in organizaciji 

dogodkov pomagamo z nakazili sredstev. 
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KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVLJE 
Predstavitev krajevne skupnosti 
Krajevna skupnost: Dobrovlje 

Sedež pravne osebe: Dobrava 78, Dobrovlje, 3214 Zreče 

Matična številka: 5915350000 

Davčna številka: 55790712 

Šifra uporabnika: 86401 

Transakcijski račun: 01344-6450864049, Banka Slovenije 

Šifra dejavnosti: 84.110 

Predsednik sveta KS: Bojan Napotnik 

 

Krajevna skupnost Dobrovlje leži na južnem delu občine Zreče in je razdeljena na dva dela, in 

sicer Dobravo in Gabrovlje. Leta 2008 so prebivalci dobili tudi nov dom krajanov s športnimi 

igrišči in prostori za društva. Med kulturne znamenitosti spadajo Bucijev mlin, kjer so nekdaj 

mleli žito za domačine in za ljudi iz širše okolice. Turisti si lahko ogledajo Zajčevo kovačijo, 

zapuščino preminulega kovača Ivana Šrekla. V kovačiji je na ogled delovni prostor s kuriščem 

in zbirka kovanega orodja za kmetijstvo. Meji z občino Slovenske Konjice. Šteje  379 

prebivalcev.  

 

Računovodsko poročilo 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupni prihodki krajevne skupnosti v letu 2017, razvidni iz proračuna  znašajo 29.300,00 

EUR. V primerjavi s planom za leto 2017 je bila realizacija nekoliko nižja in sicer 16.950,00 

EUR, torej 57,85 %. Prihodki so razdeljeni na prejeta sredstva iz občinskega proračuna za 

tekočo rabo, prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije in druge nedavčne prihodke. 

Razliko med planom in realizacijo predstavljajo drugi nedavčni prihodki, ki jih je težko 

natančno planirati ter stanja na računu konec preteklega leta. 

 

Prihodki so bili po proračunskih postavkah realizirani sledeče: prejeta sredstva iz proračuna 

občine za delovanje – 100 %, prejeta sredstva iz proračuna občine za tekoče vzdrževanje doma 
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krajanov – 100 %, prejeta sredstva iz proračuna občine za ceste  - 100,00 %, prejeta sredstva 

iz proračuna občine za investicije – 100 % in prihodki od prodaje (najem doma krajanov) – 100 

%.   

  

Prihodki od obresti EZR so sredstva prejeta od sredstev na vpogled in so odvisni od denarnih 

sredstev na računu. Na kontih skupine 710 prihodki od prodaje blaga in storitev so evidentirani 

prihodki od najema naših prostorov v domu krajanov za izvedbo volitev ali za izvedbo drugih 

prireditev društev.  

 

Transferni prihodki v letu 2017 znašajo 16.580,00 EUR in so realizirani sto odstotno. Prejeta 

sredstva iz občinskega proračuna so bila namenjena za: delovanje KS in sicer v višini 1.275,00 

EUR, tekoče vzdrževanje doma krajanov v višini 1.550,00 EUR, letno in zimsko vzdrževanje 

cest v KS v višini 5.200,00 EUR ter za investicije v KS v višini 8.555,00 EUR.  

 

Krajevna skupnost se financira predvsem iz sredstev prejetih iz občinskega proračuna, le nekaj 

je sredstev, ki jih krajevna skupnost dobi od lastnih virov. Krajevna skupnost nameni sredstva 

prejeta od občine Zreče za delovanje skupnosti, za tekoče vzdrževanje doma krajanov ter 

morebitna popravila v domu, za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in za morebitne investicije, ki 

bi jih krajevna skupnost naj imela. 

 

Tabela 1: Pregled realizacije prihodkov KS Dobrovlje v letu 2017 po posameznih proračunskih 

postavkah 

 

PRIHODKI  

prejeta sredstva iz proračuna občine za delovanje  1.275,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za vzdrževanje doma 1.550,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za ceste  5.200,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za investicije  8.555,00 

prihodki od najema prostorov  370,00 

SKUPAJ 16.950,00 
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Skupni odhodki v letu 2017 znašajo 9.074,54 EUR in so v primerjavi s planom realizirani 

nekoliko nižje kot so bili planirani in sicer v višini 30,97 odstotkov. Planirani so bili v višini 

29.300,00 EUR. Odhodki so razdeljeni na štiri skupine: tekoči odhodki, tekoči transferi, 

investicijski odhodki in investicijski transferi. 

 

Tekoči odhodki so v letu 2017 realizirani v višini 7.784,32 EUR in zajemajo skupino kontov 

402. Sem spadajo stroški tekoče delovanje krajevne skupnosti, sejnine za udeležbo članov sveta 

KS na sejah, stroški porabe električne energije poslovnih prostorov, provizija ter drugi tekoči 

odhodki. Največji delež tekočih odhodkov predstavljajo odhodki za zimsko in letno 

vzdrževanje cest ter drugih objektov.  

 

Tekoči transferi v letu 2017 znašajo 750,00 EUR. Namenjeni so kot pomoč neprofitnim 

organizacijam in ustanovam, torej društvom v naši  krajevni skupnosti.  

 

Investicijski odhodki pa so bili realizirani v višini 540,22 EUR in so bili namenjeni za nakup 

opreme v domu krajanov. 

 

Odhodki krajevne skupnosti v letu 2017 so bili po proračunskih postavkah realizirani sledeče: 

materialni stroški za dejavnosti krajevne skupnosti – 60,73 %, cestno gospodarstvo - letno 

vzdrževanje cest  - 46,19 %, cestno gospodarstvo – zimsko vzdrževanje cest – 52,36 %, 

dotacija društvom – 75 %, sredstva namenjena za člane sveta – 95,22 %, provizija – 5,92 %, 

stroški električne energije – 84,87 %, odvoz smeti – 84,75 %, občinski in krajevni praznik – 

89,66 %, urejanje okolja – 6,40 %, vzdrževanje igrišča – 81,33 % in tekoče vzdrževanje stavb 

91,17 % ter pod razno je bila realizacija 86,95 %. 
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Tabela 2: Pregled realizacije odhodkov KS Dobrovlje v letu 2017 po posameznih proračunskih 

postavkah 

 

ODHODKI  

cestno gospodarstvo – letno vzdrževanje cest  1.939,98 

cestno gospodarstvo – zimsko vzdrževanje cest  2.968,74 

dotacija društvom  750,00 

materialni stroški 607,32 

sredstva namenjena za člane sveta  476,08 

tekoče vzdrževanje doma krajanov in igrišča 699,85 

provizija  2,96 

stroški električne energije  636,56 

odvoz smeti 296,64 

občinski in krajevni praznik 179,32 

drugi odhodki  517,09 

SKUPAJ 9.074,54 

 

 
 

Kot je razvidno iz tabele IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH 

UPORABNIKOV so v letu 2017 prihodki presegli odhodke za 7.875,46 EUR. 

IZKAZ RAČUNA FINAČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
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V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2017, prav tako kot v preteklih letih, ni 

evidentiranih poslovnih dogodkov. 

 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 

V izkazu računa financiranja, prav tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2017 ni bilo 

evidentiranih poslovnih dogodkov. 

 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017 

Bilanca stanja na dan 31.12.2017 v višini 180.055,79 EUR je sestavljena na eni strani iz 

sredstev, ki predstavljajo aktivo in na drugi strani iz obveznosti do virov sredstev, ki 

predstavljajo pasivo. Bilanca stanja mora biti uravnotežena, kar pomeni, da mora biti aktiva 

enaka pasivi.  

 

Sredstva sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva in 

zaloge. Največji del sredstev so nepremičnine, ki so v lasti krajevne skupnosti in sicer v višini 

158.677,70 EUR. To je sedanja vrednost nepremičnin in opreme skupaj. Kratkoročna sredstva 

v višini 20.180,31 EUR so sredstva v katera prištevamo sredstva na transakcijskem računu KS 

na dan 31.12.2017. Sem spadajo tudi terjatve do kupcev (skupina kontov 12), ki jih KS 

Dobrovlje konec leta ni imela. Nedavčni odhodki (konti skupine 18) so zapadle nedavčne 

obveznosti na dan 31.12.2017. Le-teh je bilo na neplačanih tekočih odhodkih 1.197,78 EUR na 

neplačanih investicijskih odhodkih pa KS ni imela obveznosti.  

 

Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti ter lastni viri in dolgoročne 

obveznosti. Kratkoročne obveznosti KS do dobaviteljev na dan 31.12.2017 so 1.197,27 EUR. 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile 0,51 EUR. Lastni 

viri so izkazani na kontih skupine 90 kot splošni sklad za drugo in sicer v višini 20.180,31 EUR 

in sklad za osnovna sredstva v višini 158.677,70 EUR. Sklad osnovnih sredstev so v bistvu 

sredstva (nepremičnine in premičnine), ki imajo protiknjižbo na kontih 0. 

 

Krajevna skupnost Dobrovlje je leto zaključila uspešno s povečanjem sredstev na računu v 

višini 7.875,46 EUR, kar je prikazano v izkazu računa financiranja.  

 

Poslovno poročilo 
CESTNO GOSPODARSTVO 

Za zimsko službo, smo porabili nekaj sredstev. Spomladi smo se lotili urejanje bankin, krpanje 

udarnih jam in popravilo makadamske ceste, ki pelje proti domačiji Petelinek. V letnem času 

smo požagali ob cestno vejevje, ki je segalo na cesto. Čistili smo obcestne jarke in kosili brežine 

cest. Aktivno smo sodelovali pri rekonstrukciji ceste Pirš – Gabrovlje. 
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JAVNA RAZSVETLJAVA 

Nekaj sredstev smo namenili za vzdrževanje javne razsvetljave. Tudi v letu 2017 je potekala 

menjava starih luči z varčnimi. 

 

 
 

KANALIZACIJA 

Čistili smo obcestne jarke in vaški potok, ki teče skozi vas Gabrovlje. Ta potok je tarča neurja 

in poplav. Veliki pritoki vode z hribov prinašajo v ta potok velike količine mulja, peska in 

vejevja zato ga je potrebno večkrat čistit. Udarniško smo obžagali kar nekaj vejevja, ki so  visela 

na ceste in s tem omogočili lažje izvajanje zimske službe. 

 

DOM KRAJANOV 

Nekaj denarja smo porabili za vzdrževanje doma krajanov in športnega parka. Urejalo se je 

športno igrišče, košnja zelenice, čiščenje okolice in notranjosti stavbe. 
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DRUGO 

Nekaj sredstev smo nameni društvom, ki delujejo in so aktivni v  krajevni skupnosti. Enkrat 

letno se izplača nagrada članom sveta KS na njihovo željo in uspešno delovanje, v obliki 

sejnine. Nekaj sredstev pa se nameni za delovanje KS in morebitne nastale stroške, ki bi jih KS 

naj imela. 
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KRAJEVNA SKUPNOST SKOMARJE 
Predstavitev krajevne skupnosti 

Krajevna skupnost: Skomarje 

Sedež pravne osebe: Skomarje 32, 3214 Zreče 

Matična številka: 5032946000 

Davčna številka: 15985687 

Transakcijski račun: 01344-3000000197, Banka Slovenije 

Šifra dejavnosti: 84.110 

Predsednik sveta KS: Marija Magda Drozg 

Šifra proračunskega uporabnika: 88765 

 

Krajevna skupnost Skomarje leži na severnem delu občine Zreče, na nadmorski višini 944 

metrov. Kot samostojna krajevna skupnost deluje od leta 1992. Na vzhodu meji s krajevno 

skupnostjo Resnik, na zahodu pa z občino Vitanje. V krajevni skupnosti živi okrog 200 ljudi – 

v glavnem kmečko prebivalstvo, ki se preživlja z lesom in živinorejo. Skomarje je najvišje 

ležeče strnjeno naselje v Sloveniji. Tu je ohranjenih nekaj imenitnih kulturnih spomenikov in 

naravnih znamenitosti, in sicer cerkev sv. Lamberta, ki je v osnovi gotska, a povsem 

barokizirana, baročno zasnovano župnišče, v katerem je urejena Vodovnikova zbirka, 

Skomarska hiša, ki sodi med najpomembnejše kulturne spomenike območja južnega Pohorja in 

Dravinjske doline, v kateri KUD Vladko Mohorič redno organizira prireditve z naslovom Jest 

'mam en stari znucan koš, in Ošlakova kovačija, ki priča o stari kovaški obrti. Lepa nedelja na 

Skomarju, ki jo prirejamo letno v drugi polovici avgusta, je v naši skupnosti zagotovo največja 

prireditev, ki je že postala tradicionalna. V naši KS živi cca 200 prebivalcev, zajema pa naselji 

Skomarje in Ločnik. 
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Računovodsko poročilo 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupni prihodki krajevne skupnosti v letu 2017, razvidni iz proračuna KS  znašajo 33.300,00 

EUR. V primerjavi z planom za leto 2016 je bila realizacija nekoliko nižja in sicer 31.842,01 

EUR, torej 95,62 %. Prihodki so razdeljeni na prejeta sredstva iz občinskega proračuna za 

tekočo rabo, prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije in nedavčnih prihodkov. 

Razliko med planom in realizacijo predstavljajo nedavčni prihodki, ki jih je težko natančno 

planirati in prenos stanja na računu konec preteklega leta. 

 

Prihodki so bili po proračunskih postavkah realizirani sledeče: prejeta sredstva iz proračuna 

občine za delovanje - 100%, prejeta sredstva iz proračuna občine za vzdrževanje doma krajanov 

– 100%, prejeta sredstva iz proračuna občine za ceste - 100%, prejeta sredstva iz proračuna 

občine za investicije - 100% in prihodki od grobnine – 96,97 %. V letu 2017 KS ni imela 

nobenih drugih prihodkov. 

 

Nedavčni prihodki KS Skomarje v letu 2017 znašajo 1.503,01 EUR in so za nekaj manj kot 

11 % nižji kot so bili planirani v proračunu 2017. Prihodki od obresti EZR so sredstva prejeta 

od sredstev na vpogled in so odvisni od denarnih sredstev na računu. Na kontih skupine 713 

prihodki od prodaje blaga in storitev so evidentirani prihodki od grobnine in drugih prihodkov.  

 

Transferni prihodki v letu 2017 znašajo 30.339,00 EUR in so realizirani 100,00 %. Prejeta 

sredstva iz občinskega proračuna so bila namenjena za: delovanje KS in sicer v višini 1.062,00 

EUR, za tekoče vzdrževanje doma krajanov v višini 1.000,00 EUR,  za letno in zimsko 

vzdrževanje cest v KS v višini 21.680,00 EUR ter za investicije v višini 6.597,00 EUR.   

 

Krajevna skupnost se financira predvsem iz sredstev prejetih iz občinskega proračuna, le nekaj 

je sredstev, ki jih krajevna skupnost dobi od lastnih virov. Krajevna skupnost nameni sredstva 

prejeta od občine Zreče za delovanje skupnosti, za tekoče vzdrževanje doma krajanov, za tekoče 

vzdrževanje lokalnih cest in za morebitne investicije, ki bi jih krajevna skupnost naj imela.  

 

Tabela 1: Podatki o realizaciji prihodkov KS Skomarje v letu 2017 po posameznih proračunskih 

postavkah 

 

PRIHODKI  

prejeta sredstva iz proračuna občine za delovanje  1.062,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za vzdrževanje doma 1.000,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za ceste  21.680,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za investicije 6.597,00 

prihodki od grobnine 1.503,01 

SKUPAJ 31.842,01 
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Skupni odhodki v letu 2017 znašajo 31.612,83 EUR in so v primerjavi s planom realizirani 

nižje kot so bili planirani in sicer v višini 94,93 %. Planirani so bili v višini 33.300,00 EUR. 

Odhodki so razdeljeni na štiri skupine: tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in 

investicijski transferi. 

 

Tekoči odhodki so v letu 2017 realizirani v višini 23.501,83 EUR in zajemajo skupino kontov 

402. Sem spadajo stroški za tekoče delovanje krajevne skupnosti, sejnine za udeležbo članov 

sveta KS na sejah, plačilo po pogodbi o delu za urejanje pokopališča, odvoz smeti, stroški javne 

razsvetljave, investicije v ceste (manjša popravila), provizija ter drugi tekoči odhodki. Največji 

delež tekočih odhodkov predstavljajo odhodki za zimsko in letno vzdrževanje cest ter drugih 

objektov.  

Tekoči transferi v letu 2017 znašajo 1.150,00 EUR. Namenjeni so kot pomoč neprofitnim 

organizacijam in ustanovam, torej društvom v naši skupnosti. Ta sredstva smo namenili našim 

društvom, za organizacijo prireditve ob krajevnem prazniku. 

 

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 6.961,00 EUR predvsem za investicijsko 

vzdrževanje in adaptacije krajevnih cest. 

 

Investicijskih transferov krajevna skupnost v letu 2017 ni imela. 

 

Odhodki krajevne skupnosti v letu 2017 so bili po proračunskih postavkah realizirani sledeče: 

materialni stroški za dejavnosti krajevne skupnosti – 68,16 %, cestno gospodarstvo – letno 

vzdrževanje cest - 99,76 %, cestno gospodarstvo – zimsko vzdrževanje cest – 100 %, investicije 
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v ceste – 90,79 %, dotacija društvom – 85,19 %, sredstva namenjena za člane sveta 99,67 % 

provizija – 49,20 %, vzdrževanje pokopališča – 96,93 % ter krajevni praznik – 99,67 % in razno 

– 60 %.  

 

Tabela 2: Podatki o realizaciji odhodkov KS Skomarje v letu 2017 po posameznih proračunski 

postavkah 

 

ODHODKI  

materialni stroški 340,81 

cestno gospodarstvo – letno vzdrževanje cest  7.102,84 

cestno gospodarstvo – zimsko vzdrževanje cest  8.714,68 

cestno gospodarstvo – investicije v ceste  10.350,00 

dotacija društvom  1.150,00 

sredstva namenjena za člane sveta  1.200,99 

vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti  1.613,81 

provizija  2,46 

krajevni praznik  837,24 

razno 300,00 

SKUPAJ 31.612,83 
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Kot je razvidno iz tabele IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH 

UPORABNIKOV so v letu 2017 prihodki presegli odhodke za 229,18 EUR.  

 

IZKAZ RAČUNA FINAČNIH TERJTEV IN NALOŽB 

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2017, prav tako kot v preteklih letih, ni 

evidentiranih poslovnih dogodkov. 

 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 

V izkazu računa financiranja, prav tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2017 ni bilo 

evidentiranih poslovnih dogodkov. 

 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017 

Bilanca stanja na dan 31.12.2017 v višini 74.066,68 EUR je sestavljena na eni strani iz sredstev, 

ki predstavljajo aktivo in na drugi strani iz obveznosti do virov sredstev, ki predstavljajo pasivo. 

Bilanca stanja mora biti uravnotežena, kar pomeni, da mora biti aktiva enaka pasivi.  

 

Aktivo sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva in 

zaloge. Največji del sredstev so nepremičnine, ki so v lasti krajevne skupnosti in sicer v višini 

68.208,48 EUR. To je sedanja vrednost nepremičnin (ceste, podporni zid na pokopališču ter 

podporni zid pri pokopališču), druge opreme pa KS nima. Kratkoročna sredstva v višini 

5.858,20 so sredstva v katera prištevamo sredstva na transakcijskem računu KS na dan 

31.12.2017. Sem spadajo tudi terjatve do kupcev (skupina kontov 12), ki so znašale 398,32 

EUR. Nedavčni odhodki (konti skupine 18) so zapadle nedavčne obveznosti na dan 31.12.2017. 

Le-teh je bilo za 3.955,79 EUR. 

 

Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti ter lastni viri in dolgoročne 

obveznosti. Kratkoročne obveznosti KS do dobaviteljev na dan 31.12.2017 so 3.955,21 EUR 

in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so znašala 0,58 EUR. 

Neplačani prihodki na kontih skupine 28 so bili konec leta 398,32 EUR, kar je enako 

kratkoročnim terjatvam iz naslova obresti iz depozitov EZR in terjatvam do kupcev. Lastni viri 

so izkazani na kontih skupine 90 kot splošni sklad za drugo v višini 1.504,09 EUR in sklad za 

osnovna sredstva v višini 68.208,48 EUR. Sklad osnovnih sredstev so v bistvu sredstva 

(nepremičnine in premičnine), ki imajo protiknjižbo na kontih 0. 

 

Krajevna skupnost Skomarje je leto zaključila s povečanjem sredstev na računu v višini 229,18 

EUR, kar je prikazano v izkazu računa financiranja.  

 

Poslovno poročilo  
V letu 2017 je Krajevna skupnost proračunska sredstva namenila za naslednje doseganje ciljev: 

 

CESTNO GOSPODARSTVO  

Krajevna skupnost je skrbela za tekoče  zimsko in letno vzdrževanje  krajevnih makadamskih 

in asfaltiranih cest in javnih poti (pluženje in posipavanje, peskanje, čiščenje jaškov…). Nekaj 

sredstev smo namenili  tudi za  popravila cest, ki jih je uničila  zima. 
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KOMUNALA 

Skrbeli smo  za redni odvoz odpadkov s pokopališča in opozarjali na pravilno ločevanje le-teh. 

 

OKOLJE IN PROSTOR 

V sodelovanju s Turističnim društvom Skomarje smo organizirali vsakoletno čistilno akcijo, 

manjše čistilne akcije pa smo organizirali še pred vsakim pomembnejšim dogodkom v kraju. 

Skrbeli smo za urejeno  pokopališče in čisto okolico pri vseh objektih v vasi. 

 

 
 

INVESTICIJE 

Največ sredstev smo namenili sanaciji obstoječih cest, objektov in okolja, ki so zaradi 

vremenskih katastrof v preteklem letu  bili zelo uničeni. 

 

   
 

DRUGO 
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Kot vsako leto, smo tudi v preteklem letu nekaj sredstev namenili društvom, kot pomoč pri 

organizaciji kulturnih dogodkov v kraju in občini, nekaj sredstev smo namenili v dobrodelne 

namene, nekaj sredstev pa smo porabili za kritje materialnih stroškov in boljše delovanje KS.  

 

Program,  ki ni bil uresničen v letu 2017 se prenese v leto 2018. 
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KRAJEVNA SKUPNOST RESNIK 
Predstavitev krajevne skupnosti 
Krajevna skupnost: Resnik 

Sedež pravne osebe: Resnik 18, 3214 Zreče 

Matična številka: 5032903 

Davčna številka: 80387233 

Žiro račun: 01344-6450864243, Banka Slovenije 

Šifra dejavnosti: 84.110 

Predsednik sveta KS: Borut Pačnik 

Šifra PU: 86428 

 

V osrčju Zreškega Pohorja se na nadmorski višini 932 metrov razprostira vasica Resnik. Je 

hribovita srednjegorska vasica. Prvič je bila omenjena že leta 1390. Ime je nastalo iz ledinskega 

naziva Vresnik (ozemlje vresja), ki pa se je pozneje spremenilo v Resnik. Zaradi visoke lege je 

podnebje precej ostro. Obsežni smrekovi gozdovi dajejo kraju pravi gorski zrak, ki je zdravilen. 

Domačini se ukvarjajo pretežno s kmetijstvom, gozdarstvom in kmečkim turizmom. Sredi vasi 

stoji cerkev sv. Jakoba. Vas se ponaša tudi z dvema kapelama z Marijinima  kipoma.  Čeprav 

je KS majhna,  jo krasi cerkvica sv. Jakoba, ter obnovljena osnovna šola. Prvi začetki šolstva 

segajo v leto 1850, pouk je potekal dvakrat tedensko v mežnariji. Kasneje je pouk potekal v 

obnovljeni šoli, ki je služila svojemu namenu vse do leta 1979, danes pa služi kot dom krajanov 

v katerih imajo prostore krajevna skupnost Resnik in TD Resnik–Rogla. Na pobudo nekaterih 

vaščanov je bilo leta 2002 ustanovljeno Turistično društvo Resnik – Rogla z nalogo, da druži 

krajane in skrbi za kulturno življenje v kraju. Od takrat naprej praznujemo Jakobove dneve in 

se ponašamo s pohorsko coklo, s katero smo prepoznavni  tudi  izven meja naše občine. 

Domačini se ukvarjajo pretežno s kmetijstvom, gozdarstvom in kmečkim turizmom. 

Neokrnjena narava, svež zrak, ter prijaznost in gostoljubnost domačinov je le nekaj razlogov, 

da se turisti v našo vasico radi vračajo. 
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Računovodsko poročilo 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupni prihodki iz proračuna krajevne skupnosti v letu 2017 znašajo 36.180,00 EUR. V 

primerjavi z planom za leto 2017 je bila realizacija, razvidna iz bilance prihodkov in odhodkov, 

nekoliko nižja in sicer 24.326,00 EUR, torej 67,24 %. Prihodki so razdeljeni na prejeta sredstva 

iz občinskega proračuna za tekočo rabo, prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije 

in nedavčnih prihodkov. Razliko med planom in realizacijo predstavljajo nedavčni prihodki, ki 

jih je težko natančno planirati in stanje na računu konec predhodnega leta. 

 

Prihodki so bili po proračunskih postavkah realizirani sledeče: prejeta sredstva iz proračuna 

občine za delovanje - 100%, prejeta sredstva iz proračuna občine za tekoče vzdrževanje doma 

krajanov – 100%, prejeta sredstva iz proračuna občine za ceste - 100%, prihodki prejeti iz 

proračuna občine za investicije v KS – 100% in drugi prihodki od najemnin – 100 %. 

 

Nedavčni prihodki KS Resnik v letu 2017 znašajo 180,00 EUR. To so prihodki prejeti od oddaje 

prostorov za izvedbo referenduma in predsedniških volitev.  

 

Transferni prihodki v letu 2017 znašajo 21.146,00 EUR in so realizirani kot so bili planirani. 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna so bila namenjena za: delovanje KS in sicer v višini 

991,00 EUR, za tekoče vzdrževanje doma krajanov v višini 1.860,00 EUR, letno in zimsko 
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vzdrževanje cest v KS v višini 16.700,00 EUR ter sredstva namenjena za investicije v KS v 

višini 4.595,00 EUR.  

 

Krajevna skupnost se financira predvsem iz sredstev prejetih iz občinskega proračuna, le nekaj 

je sredstev, ki jih krajevna skupnost dobi od lastnih virov. Krajevna skupnost nameni sredstva 

prejeta od občine Zreče za delovanje skupnosti, za tekoče vzdrževanje doma krajanov ter 

morebitna večja popravila v domu, za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in za morebitne 

investicije, ki bi jih krajevna skupnost naj imela. 

 

Tabela 1: Podatki o realizaciji prihodkov KS Resnik v letu 2017 po posameznih proračunskih 

postavkah 

 

PRIHODKI  

prejeta sredstva iz proračuna občine za delovanje  991,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za vzdrževanje doma  1.860,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za ceste  16.700,00 

prejeta sredstva iz proračuna občine za investicije 4.595,00 

drugi prihodki  180,00 

SKUPAJ 24.326,00 
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Skupni odhodki v letu 2017 znašajo 11.650,52 EUR in so v primerjavi s planom realizirani 

nižje kot so bili planirani in sicer v višini 32,20 %. Planirani so bili v višini 36.180,00 EUR. 

Odhodki so razdeljeni na štiri skupine: tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in 

investicijski transferi. 

 

Tekoči odhodki so v letu 2017 realizirani v višini 5.508,37 EUR in zajemajo skupino kontov 

402. Sem spadajo stroški tekoče delovanje krajevne skupnosti, sejnine za udeležbo članov sveta 

KS na sejah, stroški ogrevanja poslovnih prostorov, stroške urejanja okolja, grobov NOB, 

provizijo, tekoče vzdrževanje doma krajanov ter odvoz smeti. Največji delež tekočih odhodkov 

predstavljajo odhodki za zimsko in letno vzdrževanje cest ter drugih objektov.  

 

Tekoči transferi v letu 2017 znašajo 2.410,00 EUR. Namenjeni so kot pomoč neprofitnim 

organizacijam in ustanovam, torej društvom v naši skupnosti. Društvom smo namenili sredstva 

za organizacijo prireditve ob krajevnem pazniku.  

 

Investicijski odhodki in investicijski transferi v letu 2017 znašajo 3.732,15 EUR in so bili 

namenjeni ureditvi avtobusne postaje na Resniku. 

 

Odhodki krajevne skupnosti v letu 2017 so bili po proračunskih postavkah realizirani sledeče: 

materialni stroški za dejavnosti krajevne skupnosti – 36,42 %, cestno gospodarstvo – zimsko 

vzdrževanje cest – 98,27 %, provizija – 6,68 %, urejanje okolja (turizem) – 30 %, vzdrževanje 

grobov NOB – 100 % ter realizacija postavke odvoz smeti, ki je bila realizirana v višini 

56,83 %. Poleg navedenega je bila realizacija še na postavki dotacija društvom – 89,26 %, 

izdatki za sejnine članom sveta – 99,83 %, na postavki investicije v ceste je bila realizacija – 

10,18 % in ureditev avtobusne postaje Resnik – 99,52 %. 

 

Tabela 2: Podatki o realizaciji odhodkov KS Resnik v letu 2017 po posameznih proračunskih 

postavkah  

  

ODHODKI  

materialni stroški  291,36 

cestno gospodarstvo – zimsko vzdrževanje cest  2.201,17 

cestno gospodarstvo - investicije v ceste 2.117,92 

ureditev avtobusne postaje 3.732,15 

dotacija društvom, krajevne prireditve 2.410,00 

sejnine za člane sveta 544,09 

komunala - odvoz smeti 284,16 

provizija  1,67 

urejanje okolja – turizem in vzdrževanje grobov NOB 68,00 

SKUPAJ 11.650,52 
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Kot je razvidno iz tabele IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH 

UPORABNIKOV so v letu 2017 prihodki presegli odhodke za 12.675,48 EUR. 

 

IZKAZ RAČUNA FINAČNIH TERJTEV IN NALOŽB 

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2017, prav tako kot v preteklih letih, ni 

evidentiranih poslovnih dogodkov. 

 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 

V izkazu računa financiranja, prav tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2017 ni bilo 

evidentiranih poslovnih dogodkov. 

 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017 

Bilanca stanja na dan 31.12.2017 v višini 46.913,80 EUR je sestavljena na eni strani iz sredstev, 

ki predstavljajo aktivo in na drugi strani iz obveznosti do virov sredstev, ki predstavljajo pasivo. 

Bilanca stanja mora biti uravnotežena, kar pomeni, da mora biti aktiva enaka pasivi.  

 

Sredstva sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva in 

zaloge. Največji del sredstev so nepremičnine, ki so v lasti krajevne skupnosti in sicer v višini 

22.155,30 EUR. To je sedanja vrednost nepremičnin in opreme skupaj. Kratkoročna sredstva v 

višini 24.758,50 EUR so sredstva v katera prištevamo sredstva na transakcijskem računu KS 

na dan 31.12.2017. Sem spadajo tudi terjatve do kupcev (skupina kontov 12), le-teh KS konce 

materialni stroški 
2%
cestno gospodarstvo –

zimsko vzdrževanje 
cest 
19%

cestno gospodarstvo -
investicije v ceste

18%
ureditev avtobusne 

postaje
32%

dotacija društvom, 
krajevne prireditve

21%

sejnine za člane sveta
5%

komunala - odvoz 
smeti

2%

provizija 
0%

urejanje okolja – turizem in 
vzdrževanje grobov NOB

1%

ODHODKI



 

 
136 

 

 

 

leta ni imela ter neplačani odhodki (konti skupine 18) so zapadle nedavčne obveznosti na dan 

31.12.2017. Le-teh je bilo za 267,39 EUR. 

 

Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti ter lastni viri in dolgoročne 

obveznosti. Kratkoročne obveznosti KS do dobaviteljev na dan 31.12.2017 so 266,88 EUR, 

kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta pa 0,51 EUR. Lastni viri so 

izkazani na kontih skupine 90 kot splošni sklad za drugo v višini 24.491,11 EUR in sklad za 

osnovna sredstva v višini 22.155,30 EUR. Sklad osnovnih sredstev so v bistvu sredstva 

(nepremičnine in premičnine), ki imajo protiknjižbo na kontih 0. 

 

Krajevna skupnost Resnik je leto zaključila uspešno s povečanjem sredstev na računu v višini 

12.675,48 EUR kar je prikazano v izkazu računa financiranja.  

Poslovno poročilo 

DRUGI OSEBNI PREJEMKI 

V proračunu za leto 2017 smo za sejnine članom sveta krajevne skupnosti planirali 545,00 EUR. 

Postavko smo v bistvu v celoti realizirali 99,83%. 

 

MATERIALNI STROŠKI 

V letu 2017 smo za materialne stroške porabili 291,36 EUR od predvidenih 800,00 EUR oz. 

dobrih 36%. Glavnina sredstev je bila porabljena za pokritje stroškov pogostitve donatorjev za 

obnovo strehe na Domu krajanov. 67,10 EUR pa smo porabili za novoletno voščilo na Radiju 

Rogla.  

 

CESTNO GOSPODARSTVO 

Realizacija na področju cest v letu 2017 je le 17,24 %.  

Za letno vzdrževanje cest so sredstva ostala v celoti neporabljena in bodo prenesena v letošnje 

leto. V letu 2018 bodo ta sredstva porabljena za sanacijo ceste Vidmar-Podvršnik in tekoče 

vzdrževanje cest. Za zimsko vzdrževanje cest smo za stroške zime 2016/2017 porabili 2.201,17 

EUR, kar je 98,27% predvidenih sredstev. Glavnina sredstev je bila porabljena za pluženje in 

posipavanje krajevnih cest in javnih poti ter zavarovanje odgovornosti. Investicije v ceste je 

postavka, ki je bila v letu 2017 realizirana 10,18% – 2.117,92 EUR. Popravili smo cesto proti 

Mikeku. Sredstva v višini 18.692,08 EUR niso bila porabljena in jih prenašamo v leto 2018 za 

sanacijo usedov na cesti Vidmar-Podvršnik.  

 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

Realizacija komunalnega gospodarstva za leto 2017 je le 9,47 %. 

Za odvoz smeti je KS Resnik v letu 2017 podjetju Saubermacher poravnala stroške v višini 

284,16 EUR (56,83% plana). Postavki za ogrevanje in vzdrževanje stavb sta nerealizirani. 

Realizirali jih bomo v začetku letošnjega leta. 

 

DRUGE JAVNE POTREBE 

Za dotacije društvom smo v letu 2017 namenili 2.410,00 EUR, realizacija  je 89,26% glede na 

veljavni plan. 2.060,00 EUR je KS Resnik nakazala TD Resnik za vzdrževanje in ogrevanje 

doma krajanov (sredstva – delno za 2016 in 2017, ki jih je KS Resnik dobila od Občine Zreče 

za vzdrževanje objektov) ker le-to upravlja Dom krajanov. Sredstva iz te postavke so bila 
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nakazana še Društvu godbenikov Zreče – 150,00 EUR  TD Resnik – 200,00 EUR za Jakobove 

dneve. Provizija za stroške poslovanja preko transakcijskega računa za leto 2017 znaša 1,67 

EUR. Postavka občinski in krajevni praznik je ostala v celoti nerealizirana.  Postavka 

vzdrževanje grobov borcev NOB je v celoti realizirana za nakup aranžmajev za grobove borcev 

NOB ob 1. novembru. 

 

INVESTICIJE 

V letu 2017 smo zaključili z urejanjem avtobusne postaje. Zgrajena je bila temeljna plošča in 

postavljena lesena hiška. 

 

 
 

Plan Krajevne skupnosti Resnik za leto 2017 je realiziran 67,24% na strani prihodkov in le 

32,20% na strani odhodkov. Nekatere postavke so bile v celoti realizirane, na nekaterih pa so 

sredstva ostala delno ali v celoti nerealizirana. Nerealizirana sredstva namensko prenašamo v 

leto 2018. Na transakcijskem računu KS Resnik je na dan 31.12.2017 ostalo 24.491,11 EUR, 

kar bomo z rebalansom razporedili v plan leta 2018.  
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POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA 
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ZREČE ZA LETO 2017 
 

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 

1.1. Uvod 

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine ZREČE (v 

nadaljnjem besedilu: EZRO Zreče) izvršuje upravljavec EZRO Zreče. 

EZRO Zreče je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega 

se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v 

sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna Občine Zreče. 

Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih pri Upravi RS za javna plačila (v 

nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Zreče je 

pri UJP odprt zakladniški podračun Občine Zreče (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi 

zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov 

pri poslovnih bankah. 

 

1.2. Razkritja računovodskih pravil 

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 

enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 22/10) so za upravljavca EZRO 

(PU 0344) za leto 2017 izdelani samostojni računovodski izkazi.  

V poslovnih knjigah EZR Občine Zreče so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, to so prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter 

nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;  

b) v tokovih pa se ne izkažejo:  

nalaganja prostih denarnih sredstev EZR občine izven sistema EZR občine v obliki nočnih depozitov       

na poslovne banke. 

 

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev 

sistema EZR Občine Zreče 

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZR Občine Zreče pri bankah in drugih finančnih 

ustanovah  

Dobroimetje EZR Občine Zreče pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz 

denarja na računu EZR Občine Zreče in nočnih depozitov. Zadnje dobroimetje pri bankah in 

drugih finančnih ustanovah zakladniškega podračuna je bilo v letu 2017 na dan 31.12.2017 in 

sicer v višini 941.680,99 EUR. Strukturo dobroimetja EZR Občine Zreče pri bankah in drugih 

finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. 
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Tabela 1: Struktura dobroimetja EZR Občine Zreče pri bankah in drugih finančnih 

ustanovah na dan 31. 12. 2017 (v eurih) 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje 

Denar na računu EZRO 941.680,99 EUR 

Nočni depoziti (obresti) 0,00 EUR 

Skupaj 941.680,99 EUR 

 

Občina Zreče je imela za zakladniški podračun z Banko Celje sklenjeno večletno pogodbo o 

nočnem deponiranju prostih denarnih sredstev tako posrednih kot neposrednih proračunskih 

uporabnikov. Banka Celje se je v drugi polovici leta 2015 združila z Abanko, ki pa je z 2. 

decembrom 2015 vse tovrstne pogodbe prekinila. Tudi druge banke pogodb za nočno 

deponiranje prostih sredstev ne sklepajo. Tako je  dobroimetje pri bankah za zakladniški 

podračun na dan 31.12.2017 0,00 EUR. 

 

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZR Občine Zreče pri bankah in drugih finančnih 

ustanovah na dan 31. 12. 2017 (v eurih) 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje 

Denar na računu EZRO 0,00 EUR 

Nočni depoziti (obresti) 0,00 EUR 

Skupaj 0,00 EUR 

 

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR Občine Zreče 

Denarna sredstva EZR Občine Zreče so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO  in 

denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v 

poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem 

velja enačba: 

Denarna sredstva v 

knjigi EZRO 
= 

Stanje računa EZRO 

pri Banki Slovenije 
= Stanje ZP + 

 stanj podračunov PU 

EZRO 

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne 

proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in zakladniški 

podračun prikazuje Tabela 2.  
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Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 (v eurih) 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 747.279,69 EUR 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 194.401,30 EUR 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 941.680,99 EUR 

4. Zakladniški podračun občine 0,00 EUR 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 941.680,99 EUR 

 

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Občine 

Zreče in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Občine 

Zreče 

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. 

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) 

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 

7102 Prihodki od obresti  

(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 0,00 EUR 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, 

vključenim v sistem EZR) 0,00 EUR 

4029 Drugi operativni odhodki-negativne obresti 2.937,22UR 

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja 

sistema EZR preteklega leta 0,00 EUR 
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 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 

EZRO  -2.937,22UR 

 

3.2. Presežek upravljanja 

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane 

stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. 

Pregled presežka upravljanja za leti 2016 in 2017 prikazuje Tabela 5.  

 

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2016 in 2017 (v eurih) 

Leto Presežek upravljanja 

2016 0,00 EUR 

2017 0,00 EUR 

 

Presežka upravljanja v letu 2017 ni bilo zaradi negativnih obresti (sprememba obrestovanja 

sredstev na EZR v letu 2015).  

 

Pripravili: 

-Greta Boček, višja svetovalka za finance in proračun,  

-Aljana Košir, računovodja, 

-javni uslužbenci občinske uprave in režijskega obrata, 

-predsedniki krajevnih skupnosti. 

 

 

 

 


