SPREMEMBA PRORAČUNA 2018
obrazložitve, december 2017

SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
VRSTA PRIHODKA
1.
2.
3.
4.
5.

70 - Davčni prihodki
71 - Nedavčni prihodki
72- Kapitalski prihodki
73 - Prejete donacije
74 - Transferni prihodki

6.
7.

50 - Zadolževanje
Sredstva na računu 31.12.2017
SKUPAJ

ZNESEK
DELEŽ
4.839.299,00
64,11
1.264.836,00
16,76
689.000,00
9,13
0,00
0,00
559.259,84
7,41
75.679,00
1,00
120.000,00
1,59
7.548.073,84

100,00

70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 4.839.299,00
Davčne prihodke zvišujemo za 124.623 EUR predvsem zaradi spremembe povprečnine za leto 2018.

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Vrednost: 3.784.999,00
V letu 2018 bodo davki na dohodek in dobiček oz. dohodnina odstopljeni vir občinam za slabih 109 tisoč
EUR višji kot smo predvideli v planu konec lanskega leta.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE
Vrednost: 594.500,00
Davke na premoženje spreminjamo na podlagi realizacije v letošnjem letu. Za leto 2018 tako
predvidevamo za 15 tisoč EUR več nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
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704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Vrednost: 439.800,00
Domači davki na blago in storitve ostajajo nespremenjeni.

706 - DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI
Vrednost: 20.000,00
Tudi drugi davki se ne spreminjajo.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 1.264.836,00
Nedavčne prihodke zvišujemo za 178.231 EUR, predvsem zaradi povišanje prihodkov od prodaje blaga
in storitev.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
Vrednost: 230.171,00
Na podlagi realizacije v letošnjem letu zvišujemo prihodke od podeljenih koncesij in prihodke od
najemnin.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE
Vrednost: 3.000,00
Takse in pristojbine se ne spreminjajo.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
Vrednost: 6.200,00
Denarne kazni ostajajo na ravni prvotno predvidenega plana.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Vrednost: 787.465,00
Za dobrih 70 tisoč EUR zvišujemo prihodke od prodaje blaga in storitev. Predvidevamo 20 tisoč EUR
več prihodkov od prodaje kart za kopanje in 50 tisoč EUR več prihodkov od vodarine in ostalih
pripadajočih postavk.
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714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 238.000,00
Druge nedavčne prihodke zvišujemo za 97 tisoč EUR. Nastala razlika je predvidena pri prihodkih od
komunalnih prispevkov ( od prodaje zazidljivih parcel s komunalno opremo).

72 – KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 689.000,00
Največja razlika med planom in spremembo plana je prav pri kapitalskih prihodkih, kar za 650.000 EUR
(prihodkih od prodaje zemljišč).

720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Vrednost: 0,00
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev niso predvideni.

722 – PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
Vrednost: 689.000,00
V letu 2017 smo predvideli menjave zemljišč med Občino Zreče in Uniorjem d.d. v višini 600 tisoč EUR,
ki pa do konca leta ne bodo realizirane. Postavko v celoti prenašamo v leto 2018.

73 - PREJETE DONACIJE
Vrednost: 0,00
Prejete donacije za leto 2018 niso predvidene.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 559.259,84
Razlika med planom in spremembo plana za leto 2018 je povečanje transfernih prihodkov za 9.542
EUR.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
Vrednost: 338.202,23
Bistveno višje predvidevamo transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij. V povezavi s
predvidenimi projekti za leto 2018 predvidevamo 171.974 EUR več sredstev za investicije iz državnega
proračuna.
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741 - PREJETA SRED. IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. EU IN DRUGIH
DRŽAV
Vrednost: 221.057,61
Sredstva iz proračuna EU zmanjšujemo za 162.432 EUR, predvsem zaradi spremembe dinamike
projekta LAKENATOUR.
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Odhodki proračuna
1.
2.
3.
4.
5.

VRSTA ODHODKA

ZNESEK

DELEŽ

40 - Tekoči odhodki
41 - Tekoči transferi
42 - Investicijski odhodki
43 - Investicijski transferi
55 - Odplačila domačega dolga
SKUPAJ

2.595.946,50
2.408.950,00
2.190.390,34
87.500,00
265.287,00
7.548.073,84

34,39
31,91
29,02
1,16
3,51
100,00

40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 2.595.946,50
Predvidevamo 19 tisoč EUR manj tekočih odhodkov, predvsem zaradi zmanjšanja odhodkov za obresti.

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Vrednost: 548.358,50
Plače in drugi izdatki zaposlenim so zmanjšani za 715 EUR.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Vrednost: 85.210,50
Prispevki delodajalcev za socialno varnost ostajajo v bistvu v enaki višini.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Vrednost: 1.828.027,50
Izdatki za blago in storitve so skupno zmanjšani za 4 tisoč EUR. Znotraj skupine so ene vrste izdatkov
zmanjšane, druge pa povečane.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Vrednost: 66.350,00
Plačila domačih obresti za dolgoročne kredite smo glede na realizacijo v letošnjem letu zmanjšali za 14
tisoč EUR.

409 - REZERVE
Vrednost: 68.000,00
Izločena sredstva rezerv ostajajo nespremenjena.
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41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 2.408.950,00
Za 101.695 EUR predvidevamo višje tekoče transfere zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev za otroško
varstvo.

410 - SUBVENCIJE
Vrednost: 122.900,00
V letu 2018 predvidevamo dodatnih 10 tisoč EUR subvencij za male komunalne čistilne naprave.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Vrednost: 1.554.130,00
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so povečani za 71 tisoč EUR. Zaradi spremembe cene
programov v Vrtcu Zreče in odprave plačnih anomalij bodo stroški za otroško varstvo večji kot so bili
predvideni. V povezavi z realizacijo v letošnjem letu pa predvidevamo več sredstev tudi za karte za
kopanje naših občanov.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Vrednost: 274.580,00
V letu 2018 zagotavljamo nekaj več sredstev za društva (kulturna, športna in gasilska), skupaj za 28
tisoč EUR.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Vrednost: 457.340,00
Za cca 7 tisoč EUR zmanjšujemo izdatke za blago in storitve javnih zavodov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 2.190.390,34
Največje povečanje na strani odhodkov je pri investicijskih odhodkih, kar za 989.335 EUR.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Vrednost: 2.190.390,34
Zaradi prenosa menjave zemljišč med Občino Zreče in Uniorjem d.d. iz leta 2017 smo precej povečali
odhodke za nakup zemljišč. Precej več sredstev pa predvidevamo tudi za investicijsko vzdrževanje in
obnove ter novogradnje in rekonstrukcije.
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 87.500,00
Zaradi prenosa menjave zemljišč med Občino Zreče in Uniorjem d.d. iz leta 2017 smo precej povečali
odhodke za nakup zemljišč. Precej več sredstev pa predvidevamo tudi za investicijsko vzdrževanje in
obnove ter novogradnje in rekonstrukcije.

431 - INVEST. TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ. OSEBAM, NISO PRORAČ.
UPORABNIK
Vrednost: 84.500,00
S spremembo proračuna zagotavljamo dodatna sredstva za cerkev Sv. Jakoba na Resniku v višini 2
tisoč EUR.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
Vrednost: 3.000,00
Predvidenih je manj sredstev za preureditev podstrešja Glasbene šole Slov. Konjice.

B - Račun finančnih terjatev in naložb
C - Račun financiranja
Zadolževanje
50 - ZADOLŽEVANJE
Vrednost: 75.679,00
Zadolževanje se zmanjšuje za 31.751 EUR.

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE
Vrednost: 75.679,00
Za leto 2018 je po podatkih Ministrstva za finance RS predvidenih nekoliko več nepovratnih sredstev po
zakonu o financiranju občin in nekoliko manj povratnih. Le-ta predstavljajo zadolževanje do državnega
proračuna za 5.679 EUR, kar je za 31.751 EUR manj kot je bilo prvotno predvideno.
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Odplačilo dolga
55 - ODPLAČILO DOLGA
Vrednost: 265.287,00
Za odplačila domačega dolga predvidevamo 11.937 EUR več odplačil glavnic.

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
Vrednost: 265.287,00
Odplačila domačim kreditojemalcem se spreminjajo zaradi vračila povratnih sredstev za investicije iz
državnega proračuna v letu 2016.
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POSEBNI DEL
OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR
PROGRAM
1000
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4001
4002
5001
5002
5003
5004
5005
5006

OBČINSKI SVET
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OBČINSKA UPRAVA
REŽIJSKI OBRAT
KS ZREČE
KS STRANICE
KS GORENJE
KS DOBROVLJE
KS SKOMARJE
KS RESNIK
SKUPAJ

ZNESEK
66.950,00
3.000,00
85.030,00
4.746.750,00
2.286.294,84
144.205,00
81.100,00
54.918,00
16.630,00
39.000,00
24.196,00
7.548.073,84

%
0,89
0,04
1,13
62,89
30,29
1,91
1,07
0,73
0,22
0,52
0,32
100,00
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A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk
A - Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
A80 - Reprezentanca
Vrednost: 7.000,00
Postavka se spremni v višini 1.000 EUR, zaradi več protokolarnih dogodkov in obiskov, ki jih je bilo
izvedenih v tem letu kot smo planirali in s tem povezanimi višjimi stroški pogostitev.

4001 - OBČINSKA UPRAVA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
R10 - Provizija(UJP, Banke)
Vrednost: 700,00
V letu 2017 so se stroški provizije prepolovili. Tudi za leto 2018 postavko zmanjšujemo na 700,00 EUR.

R20 - Obresti (negativne)
Vrednost: 2.000,00
Negativne obresti za stanje sredstev na računih smo predvideli v višini 2.000,00 EUR.
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03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
J99 - Entente florale Europa 2018
Vrednost: 22.000,00
Ocenjevanje mednarodne komisije bo izvedeno v juniju. V sklopu priprav je bila oblikovana projektna
skupina, ki je pripravila plan aktivnosti - le te so v prvi vrsti namenjene občanom (sanacije pločnikov,
vozišč, stopnic, barvanje ograj, kandelabrov, klopi, obrezovanje dreves, obnov forma vive, ureditev
okolice osnovne šole...).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
R05 - Informiranje javnosti
Vrednost: 24.000,00
Postavka se zmanjšuje za 2.000 EUR ker bomo porabili manj sredstev kot smo planirali.

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. prem
Vrednost: 90.000,00
Postavka se zvišuje na 90.000,00 eur, saj je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za zavarovalne
premije zavarovanja, obratovalne stroške ter manjša investicijska in vzdrževalna dela.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
A12 - Skupna občinska uprava-inšpekcija
Vrednost: 27.500,00
Postavka se dviguje za 1.500 EUR. Razliko predstavlja odprava plačnih anomalij, ki je bila realizirana v
drugi polovici leta 2017.

R13 - Razno (počit. delo)
Vrednost: 7.000,00
Postavka se zvišuje za 2.000 EUR, zaradi zagotovitve dela dijakom in študentom čez počitnice ter
možnosti opravljanja obvezne prakse vsem prosilcem. Razlog za dvig postavke pa je tudi povišanje
urne postavke študentskega dela in stroškov študentskega servisa.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
P1C - invest.na podr. požarne varnosti
Vrednost: 60.000,00
Zaradi investicije e povečajo sredstva na postavki.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
R06 - Javna dela
Vrednost: 60.000,00
Postavka se znižuje za 10.000,00 EUR saj v letu 2018 ne planiramo več zaposlitve preko javnih del v
Večgeneracijskem centru Zreče, ravno tako ne več za CSD ter Rdeči križ.
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
I3 - Oskrba živali
Vrednost: 4.000,00
Predvidevamo, da bodo tudi v prihodnjem letu stroški oskrbe živali na letošnjem nivoju, zato postavko
nekoliko znižujemo.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1306 - Telekomunikacije in pošta
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
R25 - Širokopasovno omrežje v občini Zreče OŠO 3
Vrednost: 15.000,00
Postavka se znižuje za 5.000 EUR, ker predvidevamo, da je 15.000 EUR zadosti planiranih sredstev za
sodelovanje na razpisu za širokopasovno omrežje.

14 - GOSPODARSTVO
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
J9 - Strategija turizma
Vrednost: 14.000,00
Sredstva za izvajanje aktivnosti iz strategije turizma na podlagi pripravljenih poročil centrov o izvedenih
aktivnostih in planu aktivnosti za prihodnje letu, ohranjamo tudi za leto 2018 v višini 14.000,00 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029003 - Izboljšanje stanja okolja
O40 - Vizija Pohorja 2030-POHORKA
Vrednost: 5.000,00
Dogovori glede projekta še potekajo. Gre za projekt z neposredno prijavo na MOP. Za zdaj se še
podrobne finančne konstrukcije ne ve, zato se sredstva v letu 2018 zmanjšujejo iz predvidenih 10.000
EUR na 5.000 EUR. Ko bo projekt potrjen na MOP se bodo lahko načrtovala potrebna finančna sredstva.
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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
K3 - Peskolom Stranice (ureditev lastništva)
Vrednost: 300,00

R28 - Obnova nevzdrževanih objektov
Vrednost: 10.000,00
Postavka se poveča za 100%, zaradi odkupa propadajočega objekta na Skomarju, v lasti podjetja Palma
iz Celja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 - Prostorsko načrtovanje
O1 - Prostorska dokumentacija (spremembe OPN-redni postopek)
Vrednost: 15.000,00
V letu 2018 predvidevamo izvesti javno naročilo za izbor izdelovalca Sprememb in dopolnitev OPN redni postopek. Sredstva v ta namen načrtujemo v letu 2018. Po izvedenem javnem naročilu pa se bodo
sredstva ustrezno rebalansirala.

O15 - OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče
Vrednost: 5.050,00
Sredstva se zaradi nedokončanega postopka v letu 2017 prenašajo v leto 2018. Postopek OPPN se še
ni končan in zato sredstva v letu 2017 niso bila porabljena.

O17 - OPPN ob Ilirski poti
Vrednost: 1.350,00
Postopek OPPN se še ni zaključil. Dokončana je 4 faza. Zadnja faza dokončanja se predvideva do
februarja 2018, zato se sredstva iz leta 2017 prenesejo v leto 2018.

O27 - Spremembe in dopolnitve OPN (skrajšan postopek)
Vrednost: 0,00
V letu 2017 smo pričeli postopek sprememb in dopolnitev OPN po skrajšanem postopku.
Predvideva se da bo postopek končan še v letu 2017, kar pa je odvisno od pridobitve mnenj nosilcev

Stran 14 od 34

urejanja prostora. V kolikor postopek ne bo zaključen bodo sredstva s rebalansom proračuna 2018
prenešena v naslednjem letu.

O30 - UN1/0035 obrtno-poslovna cona Zreče
Vrednost: 8.400,00
Postopek OPPN se v letu 2017 še ni začel. Postopek se bo začel v naslednjem letu, zato sredstva
prenašajo v leto 2018.

O32 - OPPN za območje PTC Tržnica Zreče
Vrednost: 6.000,00
Ker s postopkom OPPN v letu 2017 še nismo pričeli se sredstva za ta namen prenašajo v leto 2018.

O33 - UNI/111 OPPN stan .zazidava-lastništvo Orož, Mernik
Vrednost: 0,00
Ker še ni dogovora glede morebitnega odkupa zemljišč na območju OPPN, se postopek OPPN načrtuje
v naslednjih letih in ne v letu 2018. Zato se sredstva predvidena za namen izdelave OPPN v letu 2018
ne načrtujejo.

O34 - OP7/028 OPPN širitev naselja Stranice (last. Kovše, Korošec)
Vrednost: 6.000,00
V letu 2018 nameravamo pričeti s postopkom OPPN za širitev novega naselja na Stranicah. Sredstva
na postavi so zagotovljena za ta namen.

O41 - Študija fasad + SID ZN Nova Dobrava in ZN Centra Zreč
Vrednost: 6.000,00
V letu 2017 smo načrtovali spremembe in dopolnitve ZN Nova Dobrava in ZN centra Zreč za enotno
oblikovanje večstanovanjskih objektov v Zrečah. Ker se je pojavila potreba po izgradnji prizidka k JZ
Vrtec Zreče, ki je na območju istega ZN bomo obe spremembi združili v en postopek, saj ga s tem
racionaliziramo. Postopek sprememb in dopolnitev ZN se bo lahko pričel po pridobljeni idejni zasnovi
prizidka - predvidoma v začetku leta 2018. Sredstva za postopek sprememb in dopolnitev ZN
načrtujemo v letu 2018.

O7 - Mreža postajališč za avtodome
Vrednost: 2.000,00
Na podlagi podpisanega Aneksa h pogodbi za projekt Mreža postajališč za avtodome, katerega vodilni
partner je Občina Mirna iz naslova tega projekta načrtujemo (na podlagi preteklih let) porabo sredstev
v višini 2.000 EUR.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
J10 - Zreško jezero-projekt LAKENATOUR SI-HR
Vrednost: 94.996,50
Postavka se občutno zmanjšuje zaradi ponovne prijave projekta LAKENATOUR v letu 2017, ker v
preteklem pozivu nismo bili uspešni. Trajanje projekta bo 30 mesecev. V prijavi je predviden začetek
projekta 1.7.2018 - zaključek projekta 31.12.2020. Celotna vrednost projekta znaša 2.079.286,60 EUR.
Vrednost investicije Občine Zreče znaša 583.525,00 EUR.EU - 495.996,25 EUR, lastna sredstva 87.528,75 EUR. V letu 2018 se planira odhodek v višini 94.996,50 EUR.

J93 - Turistična infrastruktura
Vrednost: 12.373,00
Postavko zvišujemo za 6.373,00 EUR, kolikor bo v primeru uspešne prijave projekta Prehistory
adventure (Brinjeva gora), znašal delež pripravljalca projekta. Ti stroški niso zajeti v projektni prijavi,
niso del projekta, zato jih ne izkazujemo v postavki J12.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
N0 - Upravljanje stanovanj
Vrednost: 15.000,00
Upoštevaje realizacijo v letošnjem letu predvidevamo, da bodo zadostovala sredstva v višini
15.000,00EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)
16069002 - Nakup zemljišč
M37 - Menjava zemljišč Unior-Občina
Vrednost: 600.000,00
Že v letu 2017 so bila s to postavko načrtovana sredstva za namen menjav nepremičnin med družbo
UNIOR in Občino Zreče in sicer v višini 600.000,00 EUR. Ker postavka še ni bila realizirana se sredstva
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prenašajo v naslednje leto.

O4 - Nakup zemljišč
Vrednost: 34.000,00
Višina postavke se znižuje iz 60.000,00 na 34.000,00 eur. V letu 2018 so načrtovani manjši pravni posli
v smeri pridobivanja zemljišč, namenjenih za gospodarsko javno infrastrukturo. Finančna sredstva za
nakup le-te so načrtovana tudi v okviru postavk po posameznih projektov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
E17 - Obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev
Vrednost: 0,00
Postavka se z letom 2018 ukinja, saj na spominskem območju 100 frankolovskih žrtev ne planiramo več
investicij.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
E18 - Drugi zreški zbornik
Vrednost: 0,00
Postavka se v letu 2018 umika saj v letu 2018 ne planiramo izdati knjige z naslovom Drugi zreški zbornik.

E7 - Založniška dejavnost
Vrednost: 12.000,00
Postavka se bistveno zvišuje saj v letu 2018 načrtujemo izdajo dveh knjig na temo Skumavčevih likovnih
del na Resniku, kakor tudi izdajo almanaha.
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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 zvišuje saj se Godbi na pihala tako kot v letu 2017 udi v letu 2018 dajejo sredstva za pokritje
obratovalnih stroškov prostorov godbe.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
E10 - Lokalni časopis
Vrednost: 5.000,00
Ker bodo stroški priprave naslednje številke lokalnega časopisa zapadli v plačilo v prihodnjem letu,
postavko usklajujemo s trenutno realizacijo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039005 - Drugi programi v kulturi
E14 - Forma viva
Vrednost: 20.000,00
Postavka se bistveno zvišuje, saj bomo v letu 2018 pristopili k ureditvi (peskanje in barvanje) še
preostalih forma viv v Zrečah - ob Kovaški cesti.

E16 - Interpretacija skupne zgodovine-Interreg SI-AT
Vrednost: 86.250,00
Postavka se bistveno zvišuje, saj želimo v letu 2018 pristopiti k dodatni, končni ureditvi spominskega
območja 100 frankolovskih žrtev. Tako želimo postaviti 3 informativne table, zasaditi jablane ter
posodobiti IKT opremo v samem muzeju. Realizacija projekta je odvisna od uspešnosti prijave na
Interreg Slovenija - Avstrija.
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E73 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov-Sv. Jakob
Vrednost: 2.000,00
V okviru te postavke bomo sofinancirali obnovo dveh stranskih oltarjev v cerkvi Svetega Jakoba na
Resniku.

EH - Ureditev (obnova) železniške postaje
Vrednost: 83.300,00
Postavka se bistveno zvišuje saj v letu 2018 planiramo izvedbo postavitve nastreška nad celotno
vlakovno kompozicijo z izvedbo določenih aktivnosti o tem nadstrešku. Del sredstev bi pokrili iz
evropskih skladov (LAS).

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
F10 - Pospeševanje teka na smučeh
Vrednost: 8.000,00
Sredstva na tej postavki so namenjena za pospeševanje izvajanja teka na smučeh na Rogli v okviru
pridobitve čim večjega števila tekačev.

F3 - Dotacije
Vrednost: 10.000,00
Postavka se z rebalansom dviguje na raven postavke v letu 2017.

F6 - Investicijsko vzdrževanje telovadnice Zreče
Vrednost: 0,00
Postavka v letu 2018 se ukinja, saj ni planiranih investicij v telovadnici Zreče.

R07 - Sofinanciranje kart za kopanje
Vrednost: 100.000,00
Na tej postavki so planirana sredstva, ki jih občina nameni kot sofinancerski delež za kopalne karte v
Termah Zreče. Na podlagi tega lahko občani občine Zreče kupijo karte za kopanje po nižji ceni. Glede
na realizacijo iz leta 2017 se postavka kar precej dvigne in sicer za približno 33 %. Prav tako se za
približno enak odstotek dvignejo prihodki.
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19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
C1 - Plačilo programov-Vrtec Zreče
Vrednost: 850.000,00
V letošnjem letu so se dvignile cene programov predšolske vzgoje JZ Vrtec Zreče. Sorazmerno temu
se dviguje ta postavka, saj Občina Zreče na podlagi Zakona doplačuje razliko do polne cene programa
Vrtca Zreče.

C4 - Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba)
Vrednost: 30.000,00
V letu 2018 želimo projekt izgradnje kuhinje za potrebe Vrtca Zreče prijaviti na razpis EKO sklada. Za
prijavo potrebujemo dokumentacijo, in sicer PGD in PZI. Strošek le-te bomo pokrili iz te postavke.

C5 - Otroci s posebnimi potrebami
Vrednost: 30.000,00
Postavka se bistveno zvišuje, saj je iz le-te pokrit strošek stalnega spremljevalca otroka s posebnimi
potrebami (na podlagi izdane odločbe Komisije) ter specialnega pedagoga kar je zakonska dolžnost
Občine.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 - Osnovno šolstvo
B3 - Investicijsko vzdrževanje
Vrednost: 15.000,00
Proračunska postavka se zmanjšuje saj del sredstev v višini 20.000,00 EUR namenjamo za ureditev
okolice OŠ Zreče (tlakovci okoli šole, pešpoti,...).

BB - Osnovna šola v Parku
Vrednost: 15.000,00
Postavka se zvišuje za 7.800,00 EUR saj je za celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami v OŠ
V parku potrebno zaposliti dodatne profile: delovni terapevt, fizioterapevt in logoped. Strošek teh
zaposlitev si bomo Občine Slov. Konjice, Vitanje in Zreče med seboj delile po delitveni bilanci.

BH - OŠ Zreče (ureditev okolice, kritina in ostalo)
Vrednost: 40.000,00
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Postavka se zvišuje na 40.000,00 EUR, 20.000,00 EUR je prenesenih sredstev iz postavke B3. Sredstva
so v celoti namenjena novemu tlakovanju okoli OŠ Zreče, ureditvi pešpoti okoli šole, asfaltiranje dovoza
k OŠ Zreče,...

BK - Energetska sanacija POŠ Stranice
Vrednost: 0,00
Postavka se v letu 2018 nebo realizirala, saj zaenkrat v letu 2018 ni planiranih razpisov s strani države
za sofinanciranje tovrstnih investicij.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039002 - Glasbeno šolstvo
BF - Adaptacija podstrešja Glasbene šole Slov. Konjice
Vrednost: 3.000,00
Postavka se bistveno zmanjšuje saj bo Očina Slov. Konjice, kot nosilka projekta adaptacije podstrešja
Glasbene šole v letu 2018 pristopila zgolj k pridobitvi gradbene dokumentacije. Strošek je razdeljen med
Občine po delitveni bilanci.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1906 - Pomoči šolajočim
19069003 - Štipendije
H5 - Štipendije
Vrednost: 0,00
V letu 2018 te postavke ni več, saj v letu 2018 k regijski štipendijski shemi nismo pristopili.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - Varstvo otrok in družine
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
R15 - Obdaritev novorojencev
Vrednost: 10.000,00
Postavke se zvišuje, saj je bil sprejet nov Pravilnik o dodelitvi denarne pomoči ob rojstvu otroka, kateri
prinaša spremembo in sicer bo višina pomoči za vse otroke 200,00 EUR (prej 100,00 EUR, 150,00 EUR
oziroma200,00 EUR).
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20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049003 - Socialno varstvo starih
D12 - Starosti prijazna občina
Vrednost: 10.000,00
V mesecu oktobru 2017 je občinski svet sprejel odločitev o vstopu Občine Zreče v slovensko mrežo
starosti prijaznih mest in občin. Na tej podlagi bomo v mesecu decembru z Inštitutom Antona Trstenjaka,
ki je koordinator slovenske mreže starosti prijaznih mest in občin, podpisali pogodbo o vstopu Občine
Zreče v slovensko mrežo starosti prijaznih občin. V skladu s pogodbo bomo v prihodnjih petih letih
zavezani Inštitutu poravnati letno pristojbino, Inštitut pa nam bo v tem času nudil strokovno pomoč pri
pripravi strategije ter izvajanju aktivnosti za zdravo, aktivno in dostojanstveno staranje naših občanov.
Za pokritje letne pristojbine in stroškov povezanih z izvajanjem aktivnosti za sprejem strategije za
področje staranja, predlagamo uvrstitev nove postavke v proračun za leto 2018, in sicer D12 - Starosti
prijazna občina v višini 10.000,00 EUR.

DA - Pomoč družini na domu
Vrednost: 85.000,00
Postavka se zvišuje za okoli 5.000,00 EUR, saj se s sklepom zvišuje cena efektivne ure storitve pomoč
družini na domu.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
D10 - Družbeno koristno delo
Vrednost: 0,00
Postavka se v letu 2018 ne planira, saj je koncept družbeno koristnih del s strani države sedaj zastavljen
drugače - dela se ne opravljajo več na Občinah.
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
R14 - Okvirni kredit - obresti in provizija banke
Vrednost: 1.000,00
Glede na dejstvo, da v letošnjem letu nismo potrebovali likvidnostnega kredita, zmanjšujemo postavko
za leto 2018 iz 2 tisoč EUR na tisoč EUR.

4002 - REŽIJSKI OBRAT
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
L137 - Pločnik Stranice (krožišče-odcep Marovt)
Vrednost: 0,00
Predvideva se, da bo DRSI pričela z gradnjo, sredstva pa so namenjena kot občinski del sofinanciranja.

L138 - Pločnik Zreče (Mladinska ulica-kapela Orož)
Vrednost: 10.000,00
Predvideva se da bo DRSI pričela z gradnjo, sredstva pa so namenjena kot občinski del sofinanciranja.

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Vrednost: 80.000,00
Postavka se v primerjavi s planom za 2018 poveča zaradi planiranega investicijsko vzdrževalnega dela
na lokalnih cestah na več krajših odsekih, ki so nujno potrebni za sanacijo v letu 2018.

L14B - Cesta Božje
Vrednost: 80.000,00
Sredstva so namenjena rekonstrukciji ceste Božje.

L14M - Rekonstrukcija JP Pirš-Dom krajanov-Železinger z izgradnjo vodovoda
in kanalizacije
Vrednost: 110.000,00
Na osnovi podpisane pogodbe se je postavka povečana na dejansko vrednost potrebnih sredstev za
dokončanje rekonstrukcije.
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L14O - Dediščina s kolesom SI-HR
Vrednost: 27.857,84
Sprememba je skladna z novo dinamiko oz. terminskim planom izvedbe projekta, ki še čaka na pozitivno
odobritev s strani pristojnega ministrstva.

L14R - Pločnik Stranice-Korošec
Vrednost: 15.000,00
Izvedba pločnika z ureditvijo ukrepa umirjanja prometa s prehodom za pešce se bo izvedlo v letu 2018
v celoti. Trenutno je projektna dokumentacija v recenziji. Javno naročilo za izbiro izvajalca bo DRSI
izvedla po novem letu. Začetek del pa se predvideva spomladi 2018.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029003 - Urejanje cestnega prometa
L13J - Ureditev prometa pri OŠ Zreče
Vrednost: 87.000,00
Zaradi sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo predstavljajo planirana sredstva naš delež.

L14F - Turistična signalizacija
Vrednost: 12.000,00
Sredstva na tej postavki bodo namenjena za izdelavo in izvedbo turistične signalizacije v Stranicah in
Resniku ob državnih cestah po pridobljenem soglasju s strani Ministrstva za infrastrukturo.

L84 - Evropski teden mobilnosti
Vrednost: 2.000,00
Sredstva na tej postavki bomo namenili za organizacijo dogodkov in aktivnosti v sklop z Evropskega
tedna mobilnosti, ki vsako leto poteka v mesecu septembru na državnem nivoju.

L85 - Izvedba ukrepov CPS
Vrednost: 5.000,00
Skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo v letu 2017 bomo izvedli ukrepe skladno z Akcijskim
načrtom v višini 5.000,00 EUR.

L86 - Mobilnostni načrt za večstanovanjske objekte
Vrednost: 7.500,00
V rebalansu proračuna za 2018 se uvede novo postavka Mobilnostni načrt za večstanovanjske objekte
v višini 7.500,00. Ta sredstva so namenjena za izdelavo MN na območju večstanovanjskih objektov v
centru mesta.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029004 - Cestna razsvetljava
M38 - Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave
Vrednost: 30.000,00
Postavka se je povečala zaradi povečanega obsega rekonstrukcije infrastrukture javne razsvetljave.

M4 - Tokovina za javno razsvetljavo
Vrednost: 30.000,00
Predvideva se zmanjšanje porabe električne energije zaradi zamenjave svetilk z manj potrošnimi.

M5 - Vzdrževanje javne razsvetljave
Vrednost: 10.000,00
Predvideva se zmanjšanje sredstev zaradi obnove in garancijskega roka v katerem so zamenjane
svetilke.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
L13M - Krožišče SN1
Vrednost: 30.000,00
Krožišče SN1 se bo začelo izvajati predvidoma spomladi leta 2018. Zato se planirana sredstva iz leta
2017 prestavijo v leto 2018. Končna vrednost sofinancerskega dela Občine Zreče pa bo znana po izbiri
izvajalca in podpisu pogodbe o izvedbi del.

L72 - Obnova lokalne ceste LC 460044 Vodonik-Kumer
Vrednost: 20.000,00
V rebalansu proračuna za leto 2018 se uvede nova postavka L72 obnova lokalne ceste LC 460044
Vodonik-Kumer v višini 20.000.
Sredstva bodo v celoti namenjena za pridobitev projektne
dokumentacije za sanacijo dela LC Vodonik-Kumer.

L79 - Rekonstrukcija JP 985431 - Stranice center
Vrednost: 189.000,00
Izvedba rekonstrukcije JP 985431 Stranice center bo izvedena v letu 2018 v celoti. Prvotni plan je bila
izvedba v letu 2017, vendar zaradi finančnih težav izbranega izvajalca GP Lugariček smo bili primorani
prekiniti pogodbeno razmerje in izvesti novo javno naročilo, ki bo zaključeno predvidoma do konca leta
2017.
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
M14 - Okoljska dajatev-odpadki
Vrednost: 40.700,00
Za to postavko je predvidenih 40.700,00 EUR. Stroški so namenjeni za izvajanje aktivnosti na
odlagališču odpadkov CERO Slov. Konjice - novo odlagalno polje in starem odlagališču Graščak.

M36 - Kamnolom Zreče Gračič
Vrednost: 6.000,00
Postavka se nekoliko poveča, zaradi aktivnosti, ki bodo potrebna za sanacijo in dokončno ukinitev
rudarskih del v kamnolomu Gračič.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
M12 - Kanalizacija
Vrednost: 20.000,00
Sredstva na postavki M12 so namenjena za vzdrževanje kanalizacijskih vodov in za ureditev manjših
odsekov neurejene kanalizacije, ki so v upravljanju občine Zreče.

M30 - Čistilna naprava Nune
Vrednost: 5.000,00
Sredstva na postavki M30 so predvidena za redno vzdrževanje ČN Nune. Redno vzdrževanje obsega
potrebne servisne storitve na strojni opremi, odvoz gošče na čistilno napravo Zreče, ter monitoring
kvalitete očiščene odpadne vode.

M44 - Zg. Zreče 1-projekt.dokumen.za fekalno kanalizacijo
Vrednost: 20.000,00
Sredstva na tej postavki se zmanjšajo za 10.000EUR, ker predvidevamo, da bodo sredstva v višini
30.000EUR zadostovala za izdelavo projektne dokumentacije sekundarne kanalizacije, ki se planira
izvesti v letu 2018, glede na izkušnje v letu 2017.

M45 - Investicije kanalizacija
Vrednost: 60.000,00
Za leto 2018 predvidevamo začetek gradnje sekundarne kanalizacije ne levem bregu Dravinje in sicer
bomo poskušali pridobiti strukturna sredstva iz naslova Razvoja regij, kar bo še potrebno uskladiti na
nivoju Savinjske regije in naše sub regije Dravinjsko. Po zadnjih podatkih pristojnih ministrstev bi naj
bila tudi za področje odvajanja odpadnih voda nad 2000PE zagotovljena evropska sredstva iz naslova
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te finančne perspektive. Pripravljamo 5 sklopov projektne dokumentacije in sicer za Sklop 1; Dravinjska,
Tovarniška in Vinogradna cesta, Sklop 2; Ilirska pot - delno, Sklop 3; Zlakovška cesta in delno Ilirska
pot, Sklop 4; Cesta pod Hribom in Sklop 5; Brinjeva gora.

M48 - Čistilna naprava Zreče
Vrednost: 140.000,00
Sredstva postavke M48 so namenjena rednemu obratovanju ČN Zreče, za električno energijo, za odvoz
posušenega blata, za monitoring obratovanja, za PAC-sredstvo za posedanje blata in za potrebe rednih
sprotno potrebnih vzdrževalnih del.

M53 - Sofinanciranje MKČN
Vrednost: 10.000,00
V letu 2018 bomo zagotovili sredstva za sofinanciranje nakupa MKČN za območje izven aglomeracij,
kjer so predvidene skupne ČN. Za potrebe sofinanciranja bomo sprejeli Pravilnik o sofinanciranju
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Zreče. Predvidena višina
sofinanciranja za en stanovanjski objekt je do 40 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo male
komunalne čistilne naprave oziroma največ 1.200,00 EUR za postavitev ene male komunalne čistilne
naprave za en stanovanjski objekt. Za dva ali več stanovanjskih objektov pa je predvidena višina
sofinanciranja do 60 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo ene male komunalne čistilne naprave
do 50 PE, oziroma največ do 750,00 EUR na en stanovanjski objekt. DDV ni upravičen strošek.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
M11 - Vodooskrba
Vrednost: 120.000,00
Plan leta 2018 je bil 260.000,00 EUR za kompletno postavko vodooskrba. V rebalansu se postavka
vodooskrba razdeli na dva dela in sicer vodooskrbo redno vzdrževanje in na investicije z investicijskim
vzdrževanjem. Na postavki M11 kjer je zajeto redno vzdrževanje ostane 120.000,00 EUR.

M111 - Vodooskrba-investicije, invest. vzdrževanje
Vrednost: 140.000,00
Prerazporeditve iz postavke M11 na postavko M111 investicije in investicijsko vzdrževanje na področju
vodovoda. Postavka znaša 140.000,00 EUR kar skupaj z rednim vzdrževanjem tvori celoto.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
M17 - Pokopališče
Vrednost: 21.000,00
Sredstva se povečajo na 21.000,00 EUR, zaradi povečanega obsega vzdrževalnih in potrebnih del na
novem pokopališču, kot so košnja, obrezovanje živih mej, grabljenje listja, okopavanja, odvoza sveč in
ostalih odpadkov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
J91 - Urejanje okolja
Vrednost: 35.000,00
Postavka se poveča predvsem za predvidena dela, ter nabava opreme za urejanje okolja v letu 2018,
zaradi tekmovanja Entente Florale Europa. Predvidena so obrezovanja drevja, nove posaditve dreves,
nabava dodatnih košev za smeti in klopi, ter ostala ureditvena dela, v sklopu dogovora arborističnih del.

J98 - Novoletna okrasitev
Vrednost: 8.500,00
Sprememba se predvideva, za nekoliko večje okraševanje v okviru novoletnih praznikov, v samem
centru mesta Zreče, kakor tudi po krajevnih skupnostih.
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zado
M0 - Dolgoročni kredit 2011(800.000,00 EUR)
Vrednost: 48.000,00
V povezavi z realizacijo v letošnjem letu postavko za leto 2018 zmanjšujemo za 2 tisoč EUR.

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000)
Vrednost: 18.000,00
V povezavi z realizacijo v letošnjem letu postavko za leto 2018 zmanjšujemo za tisoč EUR.

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000)
Vrednost: 120.000,00
V povezavi z realizacijo v letošnjem letu postavko za leto 2018 zmanjšujemo za 7 tisoč EUR.

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000,00 EUR)
Vrednost: 42.500,00
V povezavi z realizacijo v letošnjem letu postavko za leto 2018 zmanjšujemo za 2.500 EUR.

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 EUR)
Vrednost: 31.400,00
V povezavi z realizacijo v letošnjem letu postavko za leto 2018 zmanjšujemo za 1.100 EUR.
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ZA
DELOVANJE
KS
KS Zreče
KS Stranice
KS Gorenje

ZA CESTE

ZA
INVESTICIJE

dodatna
sredstva za
investicije

ZA VZDRŽ.
DOMOV KS

SKUPAJ

5.313,00

48.000,00

48.842,00

0,00

0,00

102.155,00

2.178,00

24.400,00

19.537,00

20.000,00

2.040,00

68.155,00

1.701,00

19.700,00

16.487,00

10.000,00

1.550,00

49.438,00

KS
Skomarje
KS Resnik

1.062,00

18.630,00

6.597,00

10.000,00

1.000,00

37.289,00

991,00

11.700,00

4.595,00

5.000,00

1.860,00

24.146,00

KS
Dobrovlje
SKUPAJ:

1.275,00

5.200,00

8.555,00

0,00

1.550,00

16.580,00

12.520,00

127.630,00

104.613,00

45.000,00

8.000,00

297.763,00

LASTNA SREDSTVA
KS Zreče
KS Stranice
KS Gorenje
KS Skomarje
KS Resnik
KS Dobrovlje
SKUPAJ:

42.050,00
12.945,00
5.230,00
1.711,00
50,00
50,00
62.036,00
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5001 - KS ZREČE
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
R01Z - Stroški poslovnih objektov - Zreče
Vrednost: 1.000,00
Sredstva na tej podpostavki so planirana za plačilo davka na nepremičnine, ki so v lasti krajevne
skupnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
A8Z - Materialni stroški-Zreče
Vrednost: 5.000,00
Materialni stroški je postavka na kateri so planirana sredstva za pisarniški material, kamor sodijo tudi
sredstva za reprezentanco ter drugi morebitni nastali stroški v povezavi z delovanjem KS. Postavka se
s spremembo proračuna za leto 2018 nekoliko zniža.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
L11Z - Letno vzdrževanje cest-Zreče
Vrednost: 25.000,00
KS Zreče ima namenjena namenska sredstva z dotacijo s strani Občine Zreče, za letno vzdrževanje
krajevnih cest. Postavka zajema čiščenje jarkov, pometanje pločnikov, manjša popravila udarnih jam na
cestiščih, ki so posledice zime, košnja obcestnih brežin in drugo. Postavko smo glede na plan 2018 in
realizacijo 2017 nekoliko znižali.

L12Z - Zimsko vzdrževanje cest-Zreče
Vrednost: 20.000,00
Namenska sredstva so namenjena za zimsko vzdrževanje krajevnih cest KS Zreče, na podlagi dotacije
s strani Občine Zreče. S sredstvi KS skrbi za nemoten pretok prometa po krajevnih cestah v času zime
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(pluženje, posipavanje, čiščenje pločnikov in parkirišč). S spremembo proračuna 2018 postavko
zvišujemo za 50 odstotkov.

L13ZR - Investicije v ceste-Zreče
Vrednost: 5.000,00
Skupna višina postavke se s spremembo proračuna 2018 zniža in se predvideva v skupni višini 5.000,00
EUR, katerih poraba je predvidena za morebitna vzdrževalna dela na vseh krajevnih cestah in manjša
investicijska popravila naših cest.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
T7A4Z - Obnova ceste od Kovinarske šole do Zimrajha
Vrednost: 10.000,00
V letu 2018 se bodo sredstva na tej postavki namenila za pridobitev projektne dokumentacije.

T8A2Z - Rekonstrukcija ceste Osredek-Kumar (KS Zreče)
Vrednost: 5.035,00
Sredstva na tej postavki se s spremembo proračuna 2018 planirajo v višini 5.035,00 EUR, za pričetek
del.

T8A3Z - Rekonstrukcija ceste Osredek-Šarlah (KS Zreče)
Vrednost: 20.000,00
Sredstva na tej postavki se s spremembo proračuna 2018 planirajo v višini 20.000,00 EUR, za celotno
obnovo ceste.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029004 - Cestna razsvetljava
T4A8Z - Ureditev razsvetljave na Vinogradni cesti
Vrednost: 10.000,00
Sredstva so namenjena za izgradnjo nove javne razsvetljave v tej ulici.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
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M33Z - Komunala-vzdrževanje stavb Zreče
Vrednost: 12.000,00
Krajevna skupnost ima v lasti nekaj stavb, za katere je potrebno redno vsakomesečno vzdrževanje in
urejanje. Ker so stroški rednega vzdrževanja vedno večji, postavko nekoliko dvigujemo za leto 2018.

M6Z - Komunala-urejanje okolja Zreče
Vrednost: 8.000,00
Za lepši kraj smo v KS na tej podpostavki planirali sredstva, ki so namenjena za urejanje kraja, EKO
otokov, morebitna pleskarska dela, urejanje prostorov za odpadke, ter drugih projektov vezanih na
ureditev okolja. S spremembo proračuna 2018 postavko nekoliko znižujemo.

5002 - KS STRANICE
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
L13ST - Investic.vzdrž.in gradnja občinskih cest-Stranice
Vrednost: 2.600,00
Na tej postavki se planirajo sredstva za morebitne manjše investicije v krajevne ceste. Z rebalansom se
zagotovi nekaj sredstev v ta namen.

T4B5S - Sanacija ceste Gornja vas
Vrednost: 1.900,00
V letu 2018 smo nekaj sredstev namenili tudi za sanacijo ceste Gornja vas, ki je v zelo slabem stanju.

T4B9S - Pločnik in JR Wravor-Korošec D.-Stranice
Vrednost: 0,00
Ureditev in sanacija pločnika ter pripadajoče javne razsvetljave od Wravorja do Korošec Dušana. V letu
2017 planiramo sredstva na tej postavki za odkup zemljišč. V letu 2018 pa bo na tem delu investicija
potekala preko občine, zato sredstev z rebalansom ne planiramo.

T5B1S - JP Križišče Korošec D.-Center Stranic
Vrednost: 0,00
Sanacija te ceste se izvede na ravni občine, zato KS z rebalansom ne planira dodatnih sredstev na tej
postavki.
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14 - GOSPODARSTVO
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
J91ST - Turizem - Stranice
Vrednost: 1.000,00
Planirana sredstva so namenjena za promocijo turizma v kraju. S spremembo proračuna 2018 se
postavka nekoliko zniža.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
T5B2S - Obnova strehe in posodobitev mrliške vežice-Stranice
Vrednost: 30.000,00
Poslovilna vežica je potrebna celovite prenove in zato smo s spremembo proračuna 2018 namenili nekaj
sredstev za obnovo strehe in 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 - Gorenje
Vrednost: 7.523,00
S spremembo proračuna za leto 2018 se na tej postavki planira nekaj sredstev za pričetek del v letu
2018, z rebalansom pa bomo v letu 2018 planirali še dodatna sredstva, ki bodo konec leta 2017 ostala
na računu za celotno obnovo ceste.

T5C2G - Cesta Bezovje - Gorenje
Vrednost: 17.520,00
S spremembo proračuna za leto 2018 se na tej postavki planira nekaj sredstev za nadaljevanje obnove
te ceste, ki se je začela že v letu 2017.
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