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OBRAZLOŽITEV REBALANSA 1/2017  

(maj 2017) 

 

SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE 

Vrednost: 594.500,00 

Davke od premoženja z rebalansom zvišujemo za 15.000,00 EUR. Predvidevamo nekoliko več 
prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (v povezavi višino odmere, ki je bila 
posredovana FURS-u). 

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 

Vrednost: 238.571,00 

Pri udeležbi na dobičku in dohodkih od premoženja smo predvideli za 500,00 EUR manj obresti. 

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 297.759,92 

Druge nedavčne prihodke z rebalansom zvišujemo za 4.800,44 EUR. Predvidevamo vračilo stroškov 
za plačilo oskrbnine ene od pokojnih varovank v Lambrechtovem domu. 

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 

Vrednost: 285.346,58 

Pri transfernih prihodkih iz drugih javnofinančnih institucij predvidevamo dodatna sredstva od EKO 
Sklada za polnilnice za električna vozila - 15.000,0 EUR. Od Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve smo dobili pozitiven odgovor za dodatna sredstva za obnovo spomenikov na Stranicah - 
26.392,08 EUR. 51.000,00 EUR pa predvidevamo za ureditev in obnovo železniške postaje iz razpisa 
za obnovo in razvoj vasi. 

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

Vrednost: 581,33 

Iz državnega proračuna (iz evropskih sredstev) v letošnjem letu pričakujemo še manjši del prihodkov 
iz projekta SUPORT, ki ni bil realiziran v lanskem letu. 

Odhodki proračuna 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

Vrednost:  1.922.533,07  

Izdatki za blago in storitve so z rebalansom predvideni v višini 1.922.533,07 EUR. Za 124 tisoč EUR 
smo povečali to skupino izdatkov. Posebni material in storitve se povečujejo zaradi dodatnih sredstev 
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na postavkah turizma in kulture. Glede na realizacijo smo zagotovili tudi nekaj več sredstev za tekoče 
vzdrževanje (predvsem zimsko vzdrževanje cest) ter komunalne storitve in druge operativne stroške. 

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 

Vrednost:  275.280,00  

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so z rebalansom predvideni v višini 275.280,00 
EUR. Razlika med planom in predlogom rebalansa je 13 tisoč eurov. Z rebalansom zagotavljamo 
dodatnih 5.000,00 EUR za materialne stroške Godbe na pihala Zreče in 8.000,00 EUR za spodbujanje 
teka na smučeh. 

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

Vrednost:  468.874,50  

V skupino drugih tekočih domačih transferov sodi financiranje javnih zavodov. Za materialne stroške 
Osnovne šole v Parku z rebalansom zagotavljamo dodatnih 4 tisoč eurov. 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 

Vrednost:  2.344.165,44  

Največja razlika med planom in rebalansom je pri nakupih in gradnji osnovnih sredstev. Razlika je kar 
za 774 tisoč eurov. Dodatna sredstva z rebalansom zagotavljamo za nakup zemljišč - 126 tisoč EUR, 
obnovo železniške postaje - 72 tisoč EUR, rekonstrukcijo ceste v Dobrovljah - 75 tisoč EUR, levi 
zavijalec in pločnik Stranice - 72 tisoč EUR, nakup neprofitnih stanovanj - 58 tisoč EUR, obnovo 
spomenikov na Frankolovem - 60 tisoč EUR in 170 tisoč EUR za druge projekte (polnilnico za 
električna vozila, kanalizacijo Dobrovlje, večgeneracijski center, obnovo sanitarijev na avtobusni 
postaji Zreče, odkup zemljišč, investicijsko vzdrževanje cest in druge). 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 

C - Račun financiranja 

Zadolževanje 

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE 

Vrednost:  113.309,00  

Zadolževanje z rebalansom zvišujemo za 5.879 EUR. Po podatkih, ki smo jih dobili v začetku 
letošnjega leta od Ministrstva za finance RS za povratni del sredstev 23. člena Zakona o financiranju 
občin pripada Občini Zreče 113.309 EUR. 

Odplačilo dolga 

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 

Vrednost:  256.350,00  

Odplačila dolga z rebalansom zmanjšujemo za 400 EUR. 
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POSEBNI DEL 

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR 

A - Bilanca odhodkov 

Obrazložitev proračunskih postavk 

A - Bilanca odhodkov 

 

4001 - OBČINSKA UPRAVA 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

R20 - Obresti (negativne) 

Vrednost:  1.800,00  

V letu 2016 je Banka Slovenje spremenila način obračunavanja obresti na stanja na transakcijskih 
računih proračunskih uporabnikov. Tako se na pozitivno stanje na računih zaračunavajo negativne 
obresti. glede na realizacijo v preteklem letu predvidevamo 1.800,00 EUR za leto 2017. 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

J3 - Mednarodno sodelovanje 

Vrednost:  8.000,00  

Proračunsko postavko smo povečali za 3.000,00EUR, ker je za letošnje leto predviden obisk dveh 
skupin iz Sedbergha pri nas in ker se na strokovno ekskurzijo v Veliko Britanijo odpravljajo učenci 
Osnovne šole Zreče. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

R01 - Str. posl. prostorov in obč. premoženja 

Vrednost:  105.000,00  

Postavko smo z rebalansom povečali za 16,67%% oz. na 105.000,00 EUR, saj bo iz te postavke 
pokrit strošek sanacije tržnice. 
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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:  25.000,00  

Postavka je povečana za potrebe obnove zaklonišč. 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

R06 - Javna dela 

Vrednost:  66.500,00  

Postavka se nekoliko znižuje saj sredstva v višini 4.650,00  EUR prenašamo na postavko OŠ V parku, 
kjer bomo za določen čas zagotavljali sredstva za sofinanciranje zaposlitve spremljevalke otroku iz 
Zreč s posebnimi potrebami. 

14 - GOSPODARSTVO 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

J94 - Promocija turizma 

Vrednost:  15.000,00  

Na pobudo Slovenske turistične organizacije bomo sodelovali v promocijskem dogodku "Kolesarska 
dirka po Sloveniji 2017" (eden od ciljev bo na Rogli), zato smo temu primerno uskladili proračunsko 
postavko. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

O21 - Naravovarstveni programi 

Vrednost:  3.500,00  

Sredstva se s rebalansom proračuna zvišujejo iz 2.000 EUR na 3.500 EUR. Glede na porabo iz 
preteklih let. Iz te postavke se financira Mladinski tabor Rogla, Košnja pohorskih planj na star način, 
prostovoljna akcija čiščenja zarasti ter druge naravovarstvene vsebine. 
  

O26 - Polnilnica za električna vozila 

Vrednost:  16.000,00  
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Konec leta 2016 smo se prijavili na poziv Eko sklada, katerega predmet so bile nepovratne finančne 
spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za 
spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih 
območjih narave in območjih Natura 2000. 
  
V začetku marca 2017 smo dobilo odločbo za financiranje 3 polnilnih postaj tipa DC višini 14.955,00 
EUR. Prihodek s tega razpisa je predviden na postavki 65. Za zagotovitev sredstev za nakup polnilnih 
postaj in financiranje aktivnosti, ki niso predmet razpisa (postavitev vertikalne in horizontalne 
signalizacije, promocijske aktivnosti ipd) pa se kot odhodek planirajo sredstva na tej postavki v višini 
16.000 EUR. 
  

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  

Postavka se z rebalansom poveča za 100%. Razlog za povečanje je v obnovi propadajočega objekta, 
na Kovaški cesti 24 (Jelka), katera denarna sredstva, bi na podlagi predračuna in sprejetega odloka, 
morala zastaviti Občina Zreče, v kolikor lastnik ne bi saniral objekta (fasada), v primernem roku, od 
izdaje odločbe. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

O11 - Strokovne podlage za spremembe OPN 

Vrednost:  30.000,00  

Za postopek OPN smo že v letu 2016 pristopili k izdelavi Strokovne podlage - opredelitve do zbranih 
individualnih pobud občanov, lastnikov zemljišč in drugih pravnih subjektov za spremembo namenske 
rabe zemljišč. V letu 2017 zapade v plačilo 2 dela te strokovne podlage v znesku 17.019 EUR. Prav 
tako bo za potrebe OPN verjetno potrebno izdelati še hidrološko hidravlično študijo (po ponudbi Biro 
GBH d.o.o. 7.564,00 EUR), strokovne podlage za širitve naselij in spremembo urbanističnega načrta 
Zreč - ponudbe še niso pridobljene. Ocenjujemo, da bodo stroški izdelave strokovnih podlag v letu 
2017 znašali okoli 30.000 EUR, za kar se zagotovijo sredstva z rebalansom proračuna.   
  

O15 - OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče 

Vrednost:  7.210,20  

Po pogodbi z izdelovalcem OPPN Savaprojekt Krško iz leta 2016, se predvideva, da se bo v letu 2017 
postopek OPPN nadaljeval. Po pogodbi glede na faze (1-6) postopka OPPN od sklepa o začetku 
priprave do njegovega sprejetja je vrednost del OPPN ocenjena na 7.210,20 EUR z DDV. Glede na 
dejstvo, da je potrebno pred nadaljevanjem postopka izvzeti območje iz vodovarstvenega pasu pa 
verjetno do konca leta 2017 ne bomo izvedli vseh faz in se bo postavka konec leta  verjetno morala še 
rebalansirati (zmanjšanje sredstev za leto 2017 in načrtovanje sredstev v letu 2018). 
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O17 - OPPN ob Ilirski poti 

Vrednost:  2.305,80  

Za izdelavo OPPN (4-5 FAZA) je po pogodbi potrebno zagotoviti še 2.305,80 EUR, temu primerno so 
se na tej postavki zmanjšala sredstva. Vendar pa smo na podlagi smernic DRSV in opravljenega 
sestanka z DRSV dne 14.4.2017 izvedeli, da bomo pred izdajo mnenja DRSV morali naročiti še 
dodatno projektno dokumentacijo (izvedeni načrt z situacijo ureditve komunalne infrastrukture). Zato 
bo potrebno ta sredstva rebalansirati konec leta oziroma z zagotovitvijo sredstev v letu 2018. 
  

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

Vrednost:  4.559,75  

Po pogodbi za izdelavo OPPN (3-6 faza) se sredtva zagotovijo v višini 4.559,75 EUR. OPPN SN2 bo 
končan in sprejet v letu 2017, iz tega naslova se zagotovijo potrebna sredstva po pogodbi. 
  

O29 - Urbanistična zasnova centra Zreč (varinatne rešitve) 

Vrednost:  2.000,00  

Na podlagi dolgoletne problematike urejanja mestnega središča t.i. centra Zreč, ki nima prepoznavne 
identitete in ne daje vtisa mestnega središča je pod avtorstvom Uroša Špileja, mag. inž. arhitekture 
nastal projekt »Regeneracija novega centra mesta Zreče«. Omenjen projekt je bila predstavljena 
lastnikom zemljišč in lokalov na predvidenem območju urejanja, javnosti in izvedena je bila tiskovna 
konferenca. Prav tako je bila postavljena razstava pred PTC Zreče. Za izvedbo predstavitev in 
tiskovne konference, materialnih stroškov povezanih z razstavo in morebitnih dodatnih aktivnosti iz 
tega naslova se planirajo sredstva v ta namen v višini 2.000,00 EUR 
  

O30 - UN1/0035 obrtno-poslovna cona Zreče 

Vrednost:  8.000,00  

Pričetek postopka OPPN se predvideva v letu 2017. Pridobljena je ponudba Savaprojekt, d.o.o., 
katere vrednost znaša 7.840,00 EUR brez DDV. Verjetno v letu 2017 ne bodo izvedene vse faze 
postopka OPPN, za kar se postavka zmanjšuje iz 10.000 EUR na 8.000,00 EUR. Končna višina 
postavke se bo oblikovala glede na dosežene faze postopka do konca tega leta. 
  

O34 - OP7/028 OPPN širitev naselja Stranice (last. Kovše,Korošec) 

Vrednost:  0,00  

Omenjeni postopek OPPN ni predviden v letu 2017, zato sredstva na tej postavki v tem letu niso 
potrebna. 
  

O37 - PZI za prizidke k apartmajem na Rogli-Čebela 

Vrednost:  4.102,00  

Občina Zreče je letu 2015 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli; Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 58/15 z dne 30.10.2015. Za območje objektov »d« pritlični bungalovi se z omenjeno spremembo 
Odloka k obstoječim objektom, glede na njihovo lego, omogoča ureditev zunanje terase oziroma 
dozidave prizidka, po soglasju občine in pridobitvijo stavbne pravice oziroma lastništva ter v skladu z 
vzorčnim enotnim načrtom. V letu 2016 smo pristopili k izdelavi Vzorčnega enotnega načrta »Prizidava 
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apartmajev na Rogli«, ki ga je izdelal Studio Čebela d.o.o., št. projekta 33/16, november 2016. 
Omenjena dokumentacija je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo dozidav (prizidkov) 
na Upravni enoti Slov. Konjice. Vzorčni enotni načrt je na vpogled na Občini Zreče in Upravni enoti 
Slov. Konjice. Strošek se je iz leta 2016 prenesel v leto 2017, tako da se z rebalansom zagotovijo 
sredstva v višini 4.102,00 EUR 
  
 

O38 - OPPN kamp Zreče 

Vrednost:  353,80  

Zadnja faza OPPN kamp Zreče je bila izvedena decembra 2015, tako da je plačilo zapadlo v leto 
2017. Na postavki se zagotovijo sredstva za zadnjo (6 fazo) izdelave OPPN v znesku 353,80 EUR. 

 

O41 - Študija fasad za večstanovanjske objekte v Zrečah 

Vrednost:  2.000,00  

Na občini Zreče smo v začetku leta 2017 pristopili k izdelavi 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. Študija temelji na 
analizi celotnega območja in predvidi celotno podobo naselja in ne le posameznih večstanovanjskih 
objektov, saj glede na dominanto vlogo teh objektov v prostoru ustvarjamo novo podobo mesta, kar 
ima za potencial izoblikovanje njegove sodobnejše identitete. 
Za navedeno študijo se zagotovijo sredstva v višini 2.000,00 EUR.  
  
  

O7 - Mreža postajališč za avtodome 

Vrednost:  2.000,00  

Glede na podpisan Aneks za leto 2017 h pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekta Mreža postajališč 
za avtodome so za aktivnosti projekta predvideni stroški v višini 1.500 EUR. Za morebitno sodelovanje 
oziroma udeležbo pri promocijskih aktivnosti se za ta projekt v letu 2017 zagotovijo sredstva v višini 
2.000 EUR. 
  
  

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

J93 - Turistična infrastruktura 

Vrednost:  14.000,00  

Postavko smo povečali zaradi stroškov, ki bodo nastali vezano na prijavo na tekmovanje Entente 
Florale Europe v letu 2018. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

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

16069002 - Nakup zemljišč 

O4 - Nakup zemljišč 

Vrednost:  186.554,00  

Predvidevamo nakup zemljišča družbe Arhivest v stečaju ter nakup zemljišča nasproti Winterjeve 
domačije v Zrečah. Za vrednost teh dveh nakupov se postavka viša na 186.554,00 EUR. 
  

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

E17 - Obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev 

Vrednost:  60.000,00  

V mesecu januarju 2017 smo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
podpisali pogodbo o sofinanciranju sanacije spominskega obeležja in vojnega grobišča »100 
frankolovskih žrtev« na Stranicah pri Frankolovem - 3. faza. Tako nam bo Ministrstvo sofinancirali 45% 
celotne investicije, vendar ne več kot 26.392,08 EUR bruto. Celotna investicija znaša 58.649,06 EUR 
z vključenim DDV in zajema 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. Dela se bodo izvajal v mesecu avgustu in 
septembru 2017, moramo pa v skladu z Zakonom o javnih naročanjih izbrati še izvajalca.  
  

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

EB - Godba na pihala (mat. stroški,vzdrževanje,investicije) 

Vrednost:  13.200,00  

Postavka se dviguje za 5.000,00 EUR , za pokritje stroškov nakupa instrumentov za potrebe godbe na 
pihala (saksofon, klarinet, trobenta, električni klavir, bobni,...) 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

E14 - Forma viva 

Vrednost:  20.000,00  

%5bSIF_PP_O4%5d
%5bTX_PP_O4_171RE%5d
%5bTX_PP_O4_171RE%5d
%5bTX_PP_O4_171RE%5d
%5bSIF_PP_E17%5d
%5bTX_PP_E17_171RE%5d
%5bTX_PP_E17_171RE%5d
%5bTX_PP_E17_171RE%5d
%5bTX_PP_E17_171RE%5d
%5bTX_PP_E17_171RE%5d
%5bTX_PP_E17_171RE%5d
%5bTX_PP_E17_171RE%5d
%5bTX_PP_E17_171RE%5d
%5bTX_PP_E17_171RE%5d
%5bSIF_PP_EB%5d
%5bTX_PP_EB_171RE%5d
%5bTX_PP_EB_171RE%5d
%5bSIF_PP_E14%5d


9 
 

Postavka se bistveno zvišuje saj v letošnjem letu želimo intenzivno pristopiti k obnovi forma viv, 
predvsem tistih ob OŠ Zreče, Srednji šoli Zreče ter parkirišču podjetja Unior. Tako bi določene forma 
vive peskali ter jih prebarvali z ustrezno barvo, vse ob pomoči Koroškega pokrajinskega muzeja. 

EH - Ureditev (obnova) železniške postaje 

Vrednost:  75.000,00  

V letošnjem letu se želimo prijaviti na javni razpis LAS s postavitvijo nadstreška nad vlakom v Zrečah. 
Tako znaša predračunska vrednost nadstreška 69.315,58 EUR z DDV, potreben pa je še nadzor, 
organizacija otvoritve nadstreška, kakor tudi izdelava IDZ, PGD in PZI za prenovo dela objekta 
železniške postaje (čakalnica). 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

BB - Osnovna šola v Parku 

Vrednost:  11.850,00  

Z rebalansom se nekoliko dviguje postavka, saj OŠ V parku trenutno obiskujejo trije otroci iz območja 
Zreč, od tega en otrok nujno potrebuje stalnega spremljevalca. Do sedaj smo spremljevalca reševali 
preko programa javnih del, vendar v letu 2017 zaposlitve preko tega programa ne bo, zato sredstva v 
višini 4.650,00 EUR prenašamo iz postavke javna dela na postavko OŠ V parku. Posledično temu se 
postavka javnih del ustrezno znižuje. 

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

Vrednost:  78.000,00  

Postavka se z rebalansom nekoliko dviguje, saj je potrebno poleg same izvedbe del, zamenjave kritine 
na novem delu šole, poravnati še stroške nadzora ter izdelave varnostnega načrta z varnostnim 
nadzorom. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

D2 - Občina po meri invalidov 

Vrednost:  8.500,00  

V letu 2017 se bo izvedlo prilagoditev pločnikov v Zrečah (18 lokacij) prilagojenih za invalide. Gre za 
prilagoditev robnikov pločnikov s klančinami in vgraditev taktilnih oznak za slepe in slabovidne (samo 
na določenih lokacijah) v skladu z izdelanim PZI Prilagoditve zunanjega okolja invalidom, Lineal d.o.o. 
Za dela je bil izbran najugodnejši ponudnik VOC Celje d.o.o.. Vrednost del je ocenjena na 7.213,44 
EUR, iz te postavke pa se financira tudi gradbeni nadzor in še druge aktivnosti projekta Občina po 
meri invalidov. Postavka se v ta namen zvišuje iz 5.000 EUR na 8.500,00 EUR 
  
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
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20049003 - Socialno varstvo starih 

D12 - Starosti prijazna občina 

Vrednost:  6.000,00  

Starosti prijazna mesta in občine so mednarodni program Svetovne zdravstvene organizacije, ki skuša 
mestom in občinam pomagati, da se prilagodijo na globalni demografski trend - naglo staranje 
prebivalstva. Program se izvaja v skladu s strateškimi usmeritvami programa Evropske unije Starosti 
prijazna Evropa do 2020, namen teh programov pa je iskanje uspešnih rešitev v zvezi s starostjo, 
staranjem in medgeneracijskim sodelovanjem. Ker želimo v prihodnje v občini Zreče izboljšati 
kakovost življenja starejših občanov ter spodbujati medgeneracijsko sožitje, bi se želeli vključiti v 
slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin, s tem pa tudi v globalno mrežo starosti prijaznih mest 
in občin. Skladno s Pravili delovanja slovenske mreže starosti prijaznih mest in občin, ki jih je sprejel 
Inštitut Antona Trstenjaka, smo ob vstopu v to mrežo dolžni plačati pristojbino, v postavko pa smo 
vključili tudi morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s pripravo strategije za kakovostno staranje in 
medgeneracijsko sožitje. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

D11 - Večgeneracijski center 

Vrednost:  35.000,00  

Postavka se bistveno zvišuje saj je v njej zajeta celotna obnova prostorov Večgeneracijskega centra 
Zreče. Tako je celotna obnova prostora stala 16.939,47 EUR z vključenim DDV, sama postavitev 
opreme v prostoru v višini 6.991,86 EUR z DDV. Preostalo pa je namenjeno za pokrivanje 
obratovalnih stroškov, kakor tudi stroškov najemnine, kateri skupaj znašajo okoli 700,00 EUR na 
mesec. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

N8 - Preureditev podstrešja CR  11A 

Vrednost:  3.300,00  

Glede na realizacijo v prvem tromesečju letošnjega let smo postavko z rebalansom zmanjšali za 
500,00 EUR. 

4002 - REŽIJSKI OBRAT 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

L5 - Stroški prom. varno. in preventive 

Vrednost:  11.500,00  
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Stroški za prometno varnost in preventivo se zmanjšajo iz 13.500,00 na 11.500,00 zaradi 
prerazporeditve sredstev na druge postavke proračuna. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

L40 - Gozdne ceste-redno vzdrževanje 

Vrednost:  8.340,00  

Postavka je povečana, zaradi, v lanskem letu neporabljenih sredtev katera s prenašajo v letošnje leto. 
Namenjena so vzdrževanju gozdnih cest. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

L12 - Zimsko vzdrževanje 

Vrednost:  120.000,00  

Proračunska postavka se poveča na 120.000 zaradi dolgotrajne zime za katero smo porabili več 
sredstev kot smo jih načrtovali v planu za leto 2017. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Vrednost:  71.000,00  

Ta postavka se poveča za 21.000 EUR torej na 71.000 EUR zaradi izvedenih del, ki so bila planirana 
v letu 2016 in tudi izvedena, plačilo pa je zapadlo v leto 2017. Takšna dela so bila: sanacija brežine na 
vodotoku ob lokalni cesti pri hišni številki Loška gora 25 in ureditev križišča lokalne ceste in javne poti 
v Koroški vasi - odcep Draksler v skupni vrednosti 12.788,00. 

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

Vrednost:  150.000,00  

Sredstva na postavki so povečana za 75.000,0 EUR in so namenjena prvi fazi rekonstrukcije javne 
poti, katera se bo izvajal v letošnjem letu. Druga faza se bo izvajala v let 2018. Del sredstev bo 
zagotovljeno iz MGRT-ja, kjer smo se uspešno prijavili. Ob prijavi smo z novelacijo IP prijavili finančno 
konstrukcijo in sicer v letu 207 233.615,00 ER in v letu 2018 217.000,00 EUR. Z izvedbo javnega 
naročila planiramo na doseženo manjšo ceno. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 
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L83 - Mobilnosti načrt za industrijo in šoli 

Vrednost:  7.320,00  

Postavk v višini 7.320,00 je namenjena za izdelavo dokumenta Mobilnosti načrt za industrijo na 
območju občine Zreče. Z njim bomo pridobili sklop ukrepov s ciljem izboljšanja dostopnosti do 
obravnavanih lokacij t.j. industrijsko območje (Unior, GKN Driveline Slovenija in Osnovna šola). 

L84 - Evropski teden mobilnosti 

Vrednost:  2.000,00  

Sredstva na tej postavki so namenjena za aktivnosti in za pokrivanje stroškov, ki jih bomo izvajali v 
sklopu Evropskega tedna mobilnosti v mesecu septembru. 

L85 - Izvedba ukrepov CPS 

Vrednost:  5.000,00  

Sredstva v višini 5.000,00 so planirana za izvedbo nekaterih ukrepov iz akcijskega načrta Celostne 
prometne strategije na območju Občine Zreče, ki jo je občinski svet občine Zreče spreje na seji dne 
29.3.2017. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

L79 - Rekonstrukcija JP 985431 - Stranice center 

Vrednost:  130.000,00  

Rekonstrukcija JP 985431 - Stranice center se planira izvesti v letu 2017 v celoti. Zaradi navedenega 
se planirana sredstva iz leta 2018 prenesejo v leto 2017 in s tem zagotovijo sredstva potrebna za 
enoletno izvedbo planiranih del. Končna pogodbena vrednost pa bo znana po zaključku javnega 
naročila za izbor izvajalca del, predvidoma v mesecu juniju 2017. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

M19 - Ureditev struge Dravinje in Tesnice 

Vrednost:  11.000,00  

Postavka je povečana za 1.000,00 EUR in je namenjena sofinanciranju urejanja obeh vodotokov. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

M7 - Geodetske storitve 

Vrednost:  10.000,00  
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V proračunu za leto 2017 znaša postavka 12.000,00 EUR. Zaradi  prerazporeditve sredstev smo 
zmanjšali postavko na 10.000,00 EUR. 
  

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

M32 - Magistralni vodovod 

Vrednost:  2.000,00  

V proračunu za leto 2017 znaša postavka 5.000,00 EUR. Zaradi neaktivnosti in  prerazporeditve 
sredstev smo zmanjšali postavko na 2.000,00 EUR. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

M17 - Pokopališče 

Vrednost:  21.200,00  

Postavka se z rebalansom poveča za slabih 18%. Povečanje predstavlja izdelava načrtov za širitev 
žarnega dela pokopališča, ter sama izvedba. Ostala urejevalna in vzdrževalna dela, se gibljejo v 
okviru planiranega. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

J91 - Urejanje okolja 

Vrednost:  21.300,00  

Postavka se z rebalansom poveča za dobrih 33%, od plana za leto 2017. Plan je bil presežen 
predvsem, zaradi izdelave idejnih projektov, za parkirišča večstanovanjskih objektov na Pohorski 1, 3, 
5, ter  Cesta na Roglo 51 in 53. Občina Zreče pokrije stroške izvedbe idejnih zasnov, izdelavo 
izvedbenih projektov, ter sama izvedba parkirišč, financirajo stanovalci v lastni režiji. Sofinanciranje 
Občine je na podlagi deleža občinskih stanovanj. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

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

16069002 - Nakup zemljišč 

L7 - Odkup zemljišč 

Vrednost:  35.000,00  
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Postavka je povečana za 20.000,00 EUR in je namenjena odkupu zemljišč in sicer: obrtna cona in 
vodohran (Padežnik Jože) 27.000,00 EUR, lokalna cesta proti Skomarju (Črešnar Karolina) 4.900,00 
EUR, javna pot Zazjal-Lipa (Hrovat Avgust) 3.600,00 EUR. 

5001 - KS ZREČE 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

T8A1Z - Avtobusna postaja Zreče (sanitarije)-Zreče 

Vrednost:  25.503,65  

Prenos prihodkov iz preteklega leta predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu 
na dan 31.12.2016 in sicer v višini 25.503,65 EUR. Sredstva so se razporedila na postavko T8A1 - 
Avtobusna postaja Zreče (sanitarije). 
  

5002 - KS STRANICE 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

T5B2S - Obnova strehe in posodobitev mrliške vežice 

Vrednost:  13.893,16  

Prenos prihodkov iz preteklega leta predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu 
na dan 31.12.2016 in sicer v višini 3.893,16 EUR. Sredstva so se razporedila na postavko T5B2 - 
Obnova mrliške vežice. 
  

5003 - KS GORENJE 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

T5C1G - Cesta Padeški vrh 

Vrednost:  33.783,78  

Prenos prihodkov iz preteklega leta predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu 
na dan 31.12.2016 in sicer v višini 33.783,78 EUR. Sredstva so se razporedila na postavko T5C1 - 
Cesta Padeški vrh. 
  

5004 - KS DOBROVLJE 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
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1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

T4D3D - Ureditev kanalizacijskega sistema-Dobrovlje 

Vrednost:  12.684,85  

Prenos prihodkov iz preteklega leta predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu 
na dan 31.12.2016 in sicer v višini 12.304,85 EUR. Sredstva so se prerazporedila na postavko T4D3 - 
Ureditev kanalizacijskega sistema. 
  

5005 - KS SKOMARJE 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

L13SK - Investicije v ceste-Skomarje 

Vrednost:  5.744,91  

Prenos prihodkov iz preteklega leta predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu 
na dan 31.12.2016 in sicer v višini 1.274,91 EUR. Sredstva so se razporedila na postavko L13 - 
Investicije v cest. 
  

5006 - KS RESNIK 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

L13RE - Investicije v ceste Resnik 

Vrednost:  20.715,63  

Prenos prihodkov iz preteklega leta predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu 
na dan 31.12.2016 in sicer v višini 11.815,63 EUR. Sredstva so se razporedila na postavko L13 - 
Investicije v ceste. 
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