REBALANS 3/2017
obrazložitve, december 2017

SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
50 zadolževanje
1%
74 - Transferni
prihodki
4%
73 - Prejete
donacije
0%
71 - Nedavčni
prihodki
24%

PRIHODKI 2017 (reb.3)
stanje
na
TRR
31.12.
pretekl
o leto
7%

70 - Davčni prihodki
71 - Nedavčni prihodki

70 - Davčni
prihodki
66%

72- Kapitalski prihodki
73 - Prejete donacije
74 - Transferni prihodki

72- Kapitalski
prihodki
5%

50 - zadolževanje
stanje na TRR 31.12.
preteklo leto

70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 4.618.167,00
Davčne prihodke z rebalansom zmanjšujemo za dobrih 37 tisoč EUR. Glavni razlog za zmanjšanje so
nižji davki na blago in storitve kot so bili prvotno predvideni.

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Vrednost: 3.602.167,00
Dohodnina kot odstopljeni vir občinam se z rebalansom ne spreminja.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE
Vrednost: 602.5800,00
V povezavi z realizacijo do konca meseca oktobra in predvidevanji do konca leta zvišujemo davke na
premoženje. Razlika je predvsem pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in davku na promet
nepremičnin.
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704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Vrednost: 393.500,00
Davki na blago in storitve so zmanjšani za 45.500 EUR. Ob planiranju proračuna za leto 2018, v letu
2016, ni bilo znano kakšna bo dejanska akontacija za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda.

706 - DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI
Vrednost: 20.000,00
Ti davki ostajajo kot so bili predvideni.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 1.180.652,11
Nedavčne prihodke z rebalansom zmanjšujemo za slabih 150 tisoč EUR. Glavni razlog za navedeno je
zmanjšanje prihodkov od komunalnih prispevkov.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
Vrednost: 264.780,96
Dohodke od premoženja z rebalansom zmanjšujemo za 6.290 EUR. Na podlagi realizacije je jasno, da
najemnine in drugi prihodki od premoženja ne bodo dosegli predvidenega plana.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE
Vrednost: 4.000,00
Takse in pristojbine zvišujemo za 1.000 EUR. Tekom leta se je izkazalo, da bo v letošnjem letu plačanih
nekaj več upravnih taks kot je bilo planirano.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
Vrednost: 8.323,73
Na podlagi realizacije zvišujemo denarne kazni iz 7.200 EUR na 8.324 EUR.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Vrednost: 791.132,06
Prihodki od prodaje blaga in storitev so povečani za 58.767 EUR. Za dobrih 20 tisoč EUR bo več
prihodkov od vstopnin oz. od kart za kopanje. Za cca 30 tisoč EUR pa bo več prihodkov od prodaje
(prihodki od vodarine, odpadnih voda, itd).

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 112.415,36
Drugi nedavčni prihodki so zmanjšani za 205 tisoč EUR. Bistvena razlika je pri prihodkih od komunalnih
prispevkov, kjer je bilo planiranih 282 tisoč EUR realiziranih pa bo do konca leta cca 60 tisoč EUR. Pri
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pripravi proračuna smo za leto 2017 predvideli prodajo komunalno opremljenih parcel, vendar bo
realizacija v letu 2018.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 354.430,00
Kapitalske prihodke zmanjšujemo za 708.570 tisoč EUR. Največja razlika oz. zmanjšanje v rebalansu
je prav sprememba prihodkov od prodaje zemljišč.

720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Vrednost: 69.700,00
Pri prihodkih od prodaje osnovnih sredstev smo predvideli menjavo stanovanja in samskih sob med
Občino Zreče in Uniorjem d.d.. Pravni posli v letošnjem letu ne bodo izpeljani, zaradi tega je postavka
zmanjšana za 73 tisoč EUR.

722 – PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
Vrednost: 284.730,00
Prihodki od prodaje zemljišč so zmanjšani za 635 tisoč EUR. V letošnjem letu smo planirali menjave
zemljišč zemljišč med Občino Zreče in Uniorjem d.d. v višini 600 tisoč EUR. Zaradi dolgotrajnih
postopkov in usklajevanj posli ne bodo realizirani.
73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 22.650,00
Prejete donacije so prispevki krajanov KS Gorenje za cesto na Bezovju in za cesto na Padeškem vrhu.

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
Vrednost: 22.650,00
Donacije od fizičnih oseb pri pripravi proračuna niso bile predvidene. Tekom letošnjega leta pa so pričeli
zbirati sredstva v KS Gorenje za cesto na Bezovju in Padeškem vrhu.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 264.896,31
Transferne prihodke z rebalansom zmanjšujemo za 49.727 EUR. Sredstva iz državnega proračuna za
obnovo železniške postaje so prenesena v leto 2018.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
Vrednost: 253.022,80
V planu je bila za letošnje leto predvidena ureditev oz. obnova železniške postaje. Z rebalansom ta
sredstva in investicijo prenašamo v prihodnje leto.
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741 - PREJETA SRED.IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED.EU IN DRUGIH
DRŽAV
Vrednost: 11.873,51
Prejeta sredstva iz proračuna EU za celostno prometno strategijo v planu 2017 niso bila predvidena. Z
rebalansom zadevo usklajujem z realizacijo.

Odhodki proračuna
ODHODKI 2017 (reb.3)
55 Odplačila
43 - Investicijski domačega
40 - Tekoči
transferi; 2,09 dolga; 3,72
odhodki; 37,88
40 - Tekoči odhodki
41 - Tekoči transferi

42 - Investicijski
odhodki; 21,38

42 - Investicijski odhodki

41 - Tekoči
transferi; 34,92

43 - Investicijski transferi
55 - Odplačila domačega
dolga

40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 2.613.683,87
Tekoče odhodke zmanjšujemo za 203.214 EUR. Največja razlika je pri izdatkih za blago in storitve.

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Vrednost: 549.967,00
Pri plačah in izdatkih zaposlenim je razlika minimalna oz. gre za uskladitev plana z realizacijo.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Vrednost: 86.112,00
Tudi pri prispevkih delodajalcev gre zgolj za uskladitev z realizacijo.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Vrednost: 1.841.875,47
Izdatki za blago in storitve so spremenjeni za 193 tisoč EUR. Delno so zmanjšani, glavnina pa je
prerazporejena na druge skupine kontov.
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403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Vrednost: 65.229,40
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so usklajena z realizacijo in predvidevanji do konca leta.

409 - REZERVE
Vrednost: 70.500,00
Splošno proračunsko rezervacijo smo z rebalansom povečali za 2.500 EUR, za sicer v proračunu
nepredvidene izdatke.

41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 2.409.654,07
Za tekoče transfere zagotavljamo dodatnih 48.804 EUR, predvsem za transfere posameznikom in
gospodinjstvom.

410 - SUBVENCIJE
Vrednost: 104.396,83
Subvencije ne bodo realizirane v celoti zaradi tega jih zmanjšujemo za 8.503 EUR.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Vrednost: 1.577.193,00
Za transfere posameznikom in gospodinjstvom z rebalansom zagotavljamo dodatnih 74 tisoč EUR.
Dodatna sredstva so predvsem za šolske prevoze, razliko programov otroškega varstva in druge
transfere posameznikom.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Vrednost: 282.233,24
Dodatna sredstva za neprofitne organizacije in ustanove v višini 11 tisoč EUR so v bistvu prerazporejena
iz drugih skupin kontov oz. usklajena z realizacijo.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Vrednost: 445.831,00
Večina tekočih transferov, ki predstavlja zmanjšanje le-teh je prerazporejenih na investicijske transfere.
Pri realizaciji se namreč izkaže za kakšne vrste izdatkov gre.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 1.475.552,24
Investicijske odhodke zmanjšujemo zaradi menjav zemljišč z Uniorjem, ki jih prenašamo v naslednje
leto. Prav tako prenašamo eno od večjih investicij na Stranicah.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
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Vrednost: 1.475.552,24
Največja razlika je zaradi neizpeljanih poslov zamenjave zemljišč z Uniorjem. Za cca 58 tisoč EUR bo
manj nakupov opreme kot smo prvotno predvideli. Za cca 310 tisoč EUR pa bo manjša realizacija
novogradenj in rekonstrukcij (predvsem zaradi prenosa investicije na Stranicah v leto 2018).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 144.430,98
Investicijski transferi se spreminjajo za 88.127 EUR predvsem zaradi prerazporeditev iz drugih kontov
(npr. 413).

431 - INVEST.TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ.OSEBAM,KI NISO
PRORAČ.UPORABNIKI
Vrednost: 45.304,00
Ti transferi se ne spreminjajo.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
Vrednost: 99.126,98
Sprememba je zaradi prenosa iz drugih skupin kontov (CERO Pragersko).

B - Račun finančnih terjatev in naložb
Dana posojila
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
Vrednost: 0,00
Kapitalski deleži niso predvideni.

441 - POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
Vrednost: 0,00
Povečanje finančnih naložb ni predvideno.

C - Račun financiranja
Zadolževanje
50 - ZADOLŽEVANJE
Vrednost: 96.286,46
Z rebalansom zadolževanje zmanjšujemo na 96.286 EUR, oz. za 17.753 EUR.

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE
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Vrednost: 96.286,46
Domače zadolževanje so povratna sredstva za investicije po zakonu o financiranju občin. Občini Zreče
pripada 114.029 EUR. V planu smo ta sredstva predvideli za ureditev komunalne opreme pri
Stanojeviču. Do roka za oddajo zahtevka so bila opravljena dela v višini 96.286,46 EUR, kar je razlog
za zmanjšane zadolževanja.

Odplačilo dolga
55 - ODPLAČILO DOLGA
Vrednost: 256.747,40
Odplačila dolga so povečana za 397 EUR.

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
Vrednost: 256.747,40
Odplačila glavnic dolgoročnih kreditov so usklajena z realizacijo.

POSEBNI DEL
OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR
A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk
A - Bilanca odhodkov
PROGRAM
1000
2000
3000
4001
4002
5001
5002
5003
5004
5005
5006

OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
ŽUPAN
OBČINSKA UPRAVA
REŽIJSKI OBRAT
KS ZREČE
KS STRANICE
KS GORENJE
KS DOBROVLJE
KS SKOMARJE
KS RESNIK
SKUPAJ
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ZNESEK
26.450,00
3.000,00
88.140,00
3.943.261,71
2.380.436,85
174.200,00
82.250,00
103.550,00
29.300,00
33.300,00
36.180,00
6.900.068,56

%
0,38
0,04
1,28
57,15
34,50
2,52
1,19
1,50
0,42
0,48
0,52
100,00

1000 - OBČINSKI SVET
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
A0 - Občinski svet
Vrednost: 8.500,00
Sredstva na postavki A0 so bila v letu 2017 namenjena sejninam občinskih svetnikov ter za popravilo in
vzdrževanje računalniške in programske opreme, ki jo za nemoteno delovanje uporablja občinski svet.
Ker v letošnjem letu ni bilo večjih okvar na tej opremi, nismo porabili vsa sredstva na tej postavki, zato
predlagamo znižanje postavke na 8.500,00 EUR.

3000 - ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
A1 - Funkcionarji (župan in podžupan)
Vrednost: 63.540,00
Za leto 2017 so v tej podpostavki planirana sredstva za plačo župana, izplačila nadomestila za
nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in ostali stroški neposredno povezani z opravljanjem funkcije
župana in podžupana. Višina sredstev je vezana na spremembe zakonodaje in je posledica uveljavitve
Zakona za uravnoteženje javnih financ ter podpisan dogovor med sindikati in vlado. Z rebalansom se
postavka nekoliko dvigne in sicer za en odstotek. Dvig predstavlja uskladitev plače župana in podžupana
glede na realizacijo in drugih stroškov povezanih z njunim delovanjem (službena potovanja v tujino,
službena oblačila, uskladitev višine regresa glede na dogovor in zakon o ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju - ZUPPJS17).
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
A21 - Stroški za proslave
Vrednost: 5.600,00
Postavka se nekoliko zvišuje, saj smo iz nje pokrili stroške otvoritve Večgeneracijskega centra, stroške
treh komemoracij, in stroške silvestrovanja 2016 pred Občino.

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: 650,00
Postavka je zmanjšana v skladu z dosedanjo realizacijo in predvidevanji do konca leta.

R19 - Stroški revizije
Vrednost: 3.540,00
Postavka je usklajena z realizacijo.

R20 - Obresti (negativne)
Vrednost: 4.410,00
Negativne obresti so zaračunane obresti na stanje na transakcijskih računih proračunskih uporabnikov
Občine Zreče. V povezavi z dosedanjo realizacijo postavko precej povečujemo.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
J3 - Mednarodno sodelovanje
Vrednost: 10.250,07
Občino Zreče je letos ponovno obiskala skupina iz Sedbergha, vključno z nekaterimi člani, ki že od
začeta pobratenja sodelujejo v tem projektu. Zato jim je Turistično društvo Zreče pripravilo veliko
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aktivnosti, ki smo jih dodatno finančno podprli (ustvarjalne delavnice, promocijski material...), zato
sredstva na postavki zvišujemo za 2.250,07 EUR (prerazporedili iz postavke turistična infrastruktura).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0402 - Informatizacija uprave
04029002 - Elektronske storitve
R24 - Ureditev e-točk
Vrednost: 1.676,00
Postavka je povečana na dejanske stroške nastale pri vzdrževanju E-točk.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
R05 - Informiranje javnosti
Vrednost: 22.000,00
Postavka Informiranje javnosti se zmanjša za 4.000 EUR, ker bo porabljenih manj sredstev od
planiranih.

R11 - Objave občinskih predpisov
Vrednost: 3.650,00
Postavka ni bila realizirana v celoti, saj je bilo letu 2017 manj objav občinskih predpisov v Uradnem
glasilu slovenskih občin kakor tudi manj objav v Katalogu informacij javnega značaja kot smo to
načrtovali, zato predlagamo znižanje postavke na 3.650,00 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
R12 - Občinski praznik
Vrednost: 5.180,00
Za celotno organizacijo svečane seje občinskega sveta smo v letošnjem letu porabili nekoliko manj
sredstev od načrtovanih, zato predlagamo znižanje postavke na 5.180,00 EUR.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
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0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost
H4 - Sofinanciranje diplomskih nalog
Vrednost: 500,00
V letošnjem letu se na razpis za sofinanciranje diplomskih nalog ni prijavil noben kandidat, zato ni bilo
sklenjene pogodbe o tem sofinanciranju. Stroški pa ostajajo iz naslova sklenjenih pogodb v preteklem
letu.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - Delovanje na področju lokalne samoup. ter koordinacija vlad.in lokal. ra
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter
strokovna
R26 - Daljinski energetski management
Vrednost: 2.373,00
Postavka je zmanjšana na dejanske stroške.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
A12 - Skupna občinska uprava-inšpekcija
Vrednost: 25.000,00
V tej postavki so planirana sredstva za delovanje Medoobčinskega inšpektorata in redarstva (stroški
plač, regresa, materialni stroški, stroški najema prostorov, redni vzdrževalni stroški, ...) Postavka se
zmanjša za 2.500 EUR, kar je v skladu s pričakovano realizacijo do konca leta 2017.

A5 - Plače delavcev
Vrednost: 259.150,00

Postavka zajema plače desetih javnih uslužbencev in direktorice občinske uprave. V postavko so všteti:
bruto osnovne plače delavcev, splošni dodatki (minulo delo), invalidnina, boleznine, sredstva za delovno
uspešnost iz naslova projektov in premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje uslužbencev.
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Postavka se z rebalansom nekoliko znižuje in sicer za štiri odstotke, saj je bilo konec leta 2016 težko
planirati koliko bodo prinesle spremembe dogovorov in zakonodaje na tem področju.

A6 - Drugi osebni prejemki
Vrednost: 22.774,00
To so sredstva za izplačilo stroškov prehrane med delovnim časom, prevoza na delo, regres za letni
dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, kilometrina in dnevnice za službena potovanja. Višina
posameznih izplačil je določena v kolektivni pogodbi za javni sektor ter Aneksih, Zakonu o uravnoteženju
javnih financ in Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2017. Postavka se z rebalansom zniža za 13 %
in sicer zaradi manjših stroškov prehrane in prevoza na delo, kot je bilo planirano ter nižje realizacije na
delu za jubilejne nagrade.

A7 - Prispevki delodajalca
Vrednost: 40.250,00
Postavka zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno
zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in za starševsko varstvo. Višina
sredstev je vezana na višino plač in uskladitev s spremembami zakonodaje. Ravno zaradi te odvisnosti
višine postavke od višine postavke za plače delavcev se postavka Prispevki delodajalca z rebalansom
znižuje za približno 9 odstotkov.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
R06 - Javna dela
Vrednost: 88.000,00
Postavka se bistveno zvišuje, saj imamo preko programa javnih del zaposlenih 6 delavcev katerim iz
te postavke v celoti zagotavljamo plačo (sicer dobimo sofinancirano s strani Zavoda za zaposlovanje),
kakor tudi sofinanciramo razliko za zaposlitev 7 delavcev v OŠ Zreče, Vrtcu Zreče, CSD in RK.

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: 4.000,00
Preko javnega razpisa se nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v občini Zreče dodelijo po shemi državnih pomoči skladno s pravilnikom. Glede na prejete vloge smo
razpisana sredstva (25.000EUR) prerazporedili na postavki ID 1 in ID 4, na tej postavki ostanejo le
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sredstva za delovanje društev s področja kmetijstva in sredstva za porabo koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

ID1 - Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proiz.
Vrednost: 17.012,35
Preko javnega razpisa smo glede na prejete vloge del razpisanih sredstev (17.012,35 EUR)
prerazporedili na postavko ID 1. Za tovrstne naložbe smo odobrili izplačilo na podlagi 13-ih prejetih vlog.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
ID4 - Naložbe za opr. dopolnilne dejavnosti
Vrednost: 2.884,48
Na podlagi javnega razpisa smo glede na prejete vloge del razpisanih sredstev (2.884,48 EUR)
prerazporedili na postavko ID 4. Za tovrstne naložbe smo odobrili izplačilo na podlagi 3 prejetih vlog.

IF - Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD)
Vrednost: 4.570,00
Sredstva na tej postavki se znižujejo, ker izvajanje projektov prijavljenih na prvi in na drugi razpis
Lokalne akcijske skupine še ni možno. Počakati je namreč potrebno na potrditev posredovanih vlog še
s strani Ministrstva oz. Agencije za kmetijske trge.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
I3 - Oskrba živali
Vrednost: 3.500,00
Za oskrbo zapuščenih živali bodo glede na trenutno realizacijo zadoščala sredstva v višini 3.500,00
EUR, zato postavko ustrezno 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: 0,00
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Postavka Širokopasovno omrežje - OŠO 3 v letu 2017 ni bila realizirana, ker ni bilo objavljenega razpisa
za izgradnjo širokopasovnega omrežja, za kar so bila planirana sredstva.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029003 - Izboljšanje stanja okolja
O21 - Naravovarstveni programi
Vrednost: 3.700,00
Postavka se zvišuje za 200 EUR, zaradi nekoliko večje porabe sredstev na tej postavki.

O26 - Polnilnica za električna vozila
Vrednost: 16.100,00
Za potrebe razpisa je potrebno za polnilnico za električna vozila zagotoviti tudi vertikalno in horizontalno
signalizacijo. Sredstva na tej postavki se zvišujejo za ta namen.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
O39 - Naravovarstveni informacijski center Rogla
Vrednost: 12.076,64
Sredstva se rebalansirajo na realizacijo. Sredstva so bila porabljena za izdelavo IDZ za NIC Rogla.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
K3 - Peskolom Stranice (ureditev lastništva)
Vrednost: 0,00
Ker v letošnjem letu niso predvidene nobene aktivnosti, se planirana sredstva na tej postavki brišejo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 - Prostorsko načrtovanje
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O11 - Strokovne podlage za spremembe OPN
Vrednost: 25.000,00
Postavka se z rebalansom proračuna zmanjšuje za 5.000 EUR, saj se bodo določene strokovne podlage
za OPN izdelovale v letu 2018.

O15 - OPPN poslovna zazidava Zg .Zreče
Vrednost: 2.163,06
Postavka se z rebalansom proračuna zmanjšuje na realizacijo .Postopek OPPN še ni končan, zaradi
smernic DRSV in VVO na območju OPPN.
Sredstva so se prenesla z rebalansom v leto 2018, ko bomo postopek nadaljevali v kolikor bo rešen
VVO.

O17 - OPPN ob Ilirski poti
Vrednost: 5.636,40
Sredstva na postavki se zmanjšujejo na realizacijo. Postopek OPPN je zaključen do 5 faze. 6 zadnjo
fazo pričakujemo da zaključimo do spomladi 2017. Sredstva za plačilo zadnje faze izdelave OPPN smo
rebalansirali v leto 2018.

O27 - Spremembe in dopolnitve OPN (skrajšan postopek)
Vrednost: 6.100,00
Zaradi usklajevanj sprememb in dopolnitev OPN-skrajšan postopek z MKGP in CPVO le-ta še ni
zaključen. Zaključen bo v letu 2018, zato se sredstva na tej postavki zmanjšujejo na trenutno realizacijo
(račun za izdelavo prikaza stanja prostora). Preostala sredstva pa se prenesejo v leto 2018.

O30 - UN1/0035 obrtno-poslovna cona Zreče
Vrednost: 509,98
Postopka OPPN v letu 2018 še nismo pričeli.
Na območju, ki se ureja z OPPN se je pojavil nov lastnik zemljišč, s katerim usklajujemo ureditev na
območju.
Predvidoma se bo postopek uradno pričel v letu 2018, sredstva se v ta namen rebalansirajo v naslednje
leto.

O41 - Študija fasad + SID ZN Nova Dobrava in ZN Centra Zreč
Vrednost: 2.426,57
Izdelana je bila študija fasad na večstanovanjskih objektih v Zrečah za kar so bila porabljena sredstva
na tej postavki v višini 2.426,57 EUR. Določila glede oblikovanja je potrebno vnesti v SD ZN Nova
Dobrava in ZN center Zreč. Sočasno v isti ZN pade tudi prizidek Vrtcu Zreče. Čakamo IDZ za prizidek,
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potem pa v eni spremembi ZN urejamo oboje - fasade in prizidek. Okvirna najnižja ponudba RC
planiranje Celje - cca 6.000 EUR - dano v proračun 2018

O7 - Mreža postajališč za avtodome
Vrednost: 1.474,00
Sredstva se rebalansirajo na realizacijo, skladno s aneksom k pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekta
Mreža postajališč za avtodome, ki ga vodi Občina Mirna.

O8 - Programi opremljanja
Vrednost: 6.797,69
Postavka se zmanjša na 6.797,69 zaradi prestavitve planiranih programov opremljanja v leto 2018.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
J93 - Turistična infrastruktura
Vrednost: 7.500,00
Del sredstev iz te postavke smo prerazporedili na postavko J3 za financiranje promocijskih aktivnosti za
"Angleže" (goste iz Sedbergha).

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
N9 - Pridobivanje neprofitnih stanovanj
Vrednost: 0,00
V tej postavki je bila predvidena menjava Uniorjevega stanovanja z našimi bivalnimi enotami
(samskimi sobami), ki pa še ni bila realizirana.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
N0 - Upravljanje stanovanj
Vrednost: 12.000,00
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Upoštevaje trenutno realizacijo ugotavljamo, da bodo za strošek upravljanja stanovanj zadoščala
sredstva v višini 12.000,00EUR.

N1 - Invest. vzdrževanje stanovanj
Vrednost: 85.000,00
Ker se nekatera večja vzdrževalna dela (fasada na večstanovanjskem objektu Cesta na Roglo 17b)
izvajajo v poznem jesenskem času, bodo računi zapadli v plačilo v začetku prihodnjega leta, zato letos
postavko ustrezno korigiramo.

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: 0,00
Občina Zreče in Unior d.d. sta novembra 2013 podpisali pismo o nameri na podlagi katerega želita
pristopiti k menjavi zemljišč v centru Zreč in na Rogli. Predvidena je zamenjav zemljišč, ki jih je potrebno
finančno ovrednotiti tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani proračuna. Za ta namen so bila v letu
2017 tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani načrtovana sredstva v višini 600.000,00 EUR. Sredi
leta sta obe stranki sklenili dogovor o izvedbi po sklopih (medsebojni najemi in služnosti, menjava
stanovanj in samskih sob ter menjava zemljišč). Izveden je bil prvi sklop (najemi in služnosti), drugi in
tretji sklop sta predvidena za realizacijo v letu 2018, zato se z rebalansom postavka znižuje na 0,00
EUR.

O4 - Nakup zemljišč
Vrednost: 99.000,00
Realizacija postavke je bila predvidena v višini 171.000,00 EUR in se z rebalansom znižuje na 99.000,00
EUR, saj so bila na postavki zagotovljena sredstva za nakup zemljišča v Zrečah (za gradnjo
večstanovanjskega bloka), vendar nakup ni bil realiziran.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
17079002 - Mrliško ogledna služba
G2 - Stroški mrliške ogledne službe
Vrednost: 7.700,00
Postavka se zvišuje, saj smo v letu 2017 pokrili stroške sanitarne obdukcije 6 umrlim osebam, ravno
tako pa se je povečalo število mrliških ogledov glede na leto 2016.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
E17 - Obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev
Vrednost: 55.000,00
V okviru te postavke smo pristopili k 3 fazi obnove spominskega območja, in sicer smo obnovili pešpot
ter osrednjo spominsko ploščad. Del sredstev sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
E1 - Knjižnica
Vrednost: 43.000,00
Postavka se nekoliko znižuje, saj so v letu 2017 nastali nekoliko nižji obratovalni stroški za prostore
knjižnice kot so bili planirani.

E7 - Založniška dejavnost
Vrednost: 4.290,00
Postavka se nekoliko znižuje, saj del sredstev prenašamo na postavko E71 za izdajo knjige likovnikov
o ustvarjanju na Skumavčevih dnevih na Resniku.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039003 - Ljubiteljska kultura
E3 - Prireditve in gostovanja
Vrednost: 3.390,00
Postavka se nekoliko zmanjšuje, saj smo iz nje pokrili stroške organizacije oziroma izvedbe prireditve
ob kulturnem prazniku, skupaj z nagradami.

E71 - Skumavčevi dnevi na Resniku
Vrednost: 4.710,00
Postavka se zvišuje saj bomo poleg same izvedbe Skumavčevih dnevov na Resniku sofinancirali tudi
izdajo knjige likovnikov o njihovem ustvarjanju na Resniku.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
E10 - Lokalni časopis
Vrednost: 4.772,13
Stroški izdaje naslednje številke lokalnega časopisa bodo zapadli v prihodnjem letu, zato postavko
usklajujemo s trenutno realizacijo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039005 - Drugi programi v kulturi
E14 - Forma viva
Vrednost: 24.000,00
Postavka se nekoliko znižuje, saj je bilo pri prenovi forma viv ugotovljeno, da ene forma vive ne moremo
obnoviti, saj jo je že najedel zob časa, zato se je postavka znižala.

EH - Ureditev (obnova) železniške postaje
Vrednost: 2.350,00
Postavka se bistveno znižuje, saj s strani Ministrstva za tehnologijo in gospodarski razvoj še nismo
prejeli potrditev prijave nadstreška oziroma pogodbo o sofinanciranju. Glede na to izvedbo prenašamo
v leto 2018, v letošnjem letu pa smo pokrili zgolj stroške izdelave dokumentacije.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804 - Podpora posebnim skupinam
18049001 - Programi veteranskih organizacij
R04 - Vzdrževanje grobov borcev NOB
Vrednost: 3.340,00
Postavka se nekoliko zvišuje saj smo iz je poleg sofinanciranja vzdrževanja 100 frankolovskih žrtev
pokrili še stroške pogostitve ob komemoraciji na Osankarici ter obnovo črk na spomeniku pri stopnicah
(talci Zreč).

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
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F3 - Dotacije
Vrednost: 8.850,00
Postavka se nekoliko znižuje saj v letu 2017 nismo prejeli vlog za sofinanciranje športa posameznikov
iz občine Zreče, ki trenirajo v drugih občinah.

R07 - Sofinanciranje kart za kopanje
Vrednost: 109.135,00
Znesek planiranih sredstev v letu 2017 je bil planiran glede na realizacijo preteklih let, kakšna pa bo
dejanska realizacija na tej podpostavki, pa je odvisno od povpraševanja občanov po teh kartah in se bo
korigirala z rebalansom. Na strani prihodkov so predvideni prihodki od prodanih kart za kopanje v višini
55.000,00 EUR. Do konca oktobra je realizacija na tej postavki precej velika in sicer okrog 101.000,00
EUR, zato se z rebalansom dvigne za nekaj več kot 45 %. Prav tako se postavka na strani prihodkov
dvigne za približno 36 %.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
C1 - Plačilo programov-Vrtec Zreče
Vrednost: 835.000,00
Postava se nekoliko dviguje, saj imamo od 1.11.2017 dalje določene nove, višje cene programov
predšolske vzgoje. Glede na to in dejstvo da Občina po zakonu plačuje razliko v ceni programa se
postavka ustrezno korigira. Na povečanje postavke pa vpliva tudi nove izdane odločbe staršem,
večinoma v mesecu oktobru, ki prinesejo spremembe v plačilu razlike predšolske vzgoje (povečanje
doplačila občine).

C4 - Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba)
Vrednost: 4.820,00
Iz postavke bomo pokrili stroške izdelave projektne dokumentacije (IDZ) za izgradnjo kuhinje v Vrtcu
Zreče.
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19 - IZOBRAŽEVANJE
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 - Osnovno šolstvo
B1 - Dodatni program
Vrednost: 27.574,00
Postavka se zvišuje za 59,00 EUR za pokritje dela stroške plače nadomeščanja kuharice v OŠ Zreče v
času bolniške.

BB - Osnovna šola v Parku
Vrednost: 11.000,00
Posavka se nekoliko zmanjšuje saj zaposlitev spremljevalke otroku s posebnimi potrebami ni bila celo
leto, ampak zgolj od meseca marca naprej.

BH - OŠ Zreče (ureditev okolice, kritina in ostalo)
Vrednost: 81.000,00
Postavka se zvišuje, saj bomo v letošnjem letu uredili še pešpoti med igrišči pri OŠ Zreče, kakor tudi
pas oziroma pot ob fasadi športne dvorane.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1906 - Pomoči šolajočim
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
B4 - Šolski prevozi
Vrednost: 280.000,00
Postavka se zvišuje za 20.000,00 EUR. Od meseca septembra 2017 dalje OŠ V parku obiskuje 5 otrok
iz Zreč, katerim je sedaj organiziran prevoz s kombijem, kar je prevoz podražilo za okoli 700,00 EUR na
mesec. Ravno tako od septembra obiskuje dodatno 1 otrok OŠ Glazija v Celju, kar dodatno prinese
strošek okoli 130,00 EUR na mesec.

B6 - Ostalo
Vrednost: 5.300,00
Postavka se nekoliko dviguje saj smo iz nje poleg planiranih stroškov pokrili stroške spremljevalce trem
otrokom s posebnimi potrebami, ki so se udeležili Vrtca v naravi.

Stran 21 od 45

19 - IZOBRAŽEVANJE
1906 - Pomoči šolajočim
19069003 - Štipendije
H5 - Štipendije
Vrednost: 1.422,00
Iz postavke bomo pokrili strošek sofinanciranja zgolj en štipendije Razvojne agencije savinjske regije štipendijska shema.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - Varstvo otrok in družine
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
R15 - Obdaritev novorojencev
Vrednost: 9.000,00
Postavka se zvišuje saj smo v letu 2017 odobrili pomoč ob rojstvu otroka 60 vlagateljem, od tega jih je
bilo 28 prvorojencev, 29 drugorojencev in trije tretjerojenci.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049003 - Socialno varstvo starih
D12 - Starosti prijazna občina
Vrednost: 50,00
Ker bomo Pogodbo o vstopu Občine Zreče v slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin podpisali
v začetku decembra 2017, bo pristojbina za dejavnosti Inštituta v zvezi z včlanjenostjo zapadla v plačilo
v proračun za leto 2018, zato predlagamo znižanje postavke na 50,00 EUR.

D3 - Socialni transferji za oskrbnine
Vrednost: 90.000,00
Postavka se nekoliko znižuje, saj imamo od druge polovice leta zaradi smrti manj občanov v
institucionalnem varstvu.

DA - Pomoč družini na domu
Vrednost: 90.000,00
Postavka se nekoliko zvišuje saj se je povečalo število uporabnikov storitve pomoč družini na domu (31
uporabnikov).
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20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
D10 - Družbeno koristno delo
Vrednost: 0,00
Postavka v letu 2017 ni bila realizirana, saj s strani CSD nismo prejeli nobenega kandidata za
opravljanje družbeno koristnega dela.

D4 - Pogrebni stroški
Vrednost: 7.004,00
Postavka se bistveno zvišuje saj smo v letu 2017 pokrili pogrebne stroške za 7 pokojnih občanov, ki
niso imeli svojcev (partnerja ali otrok). Pogrebni stroški so za posameznika v višini okoli 1.000,00 EUR

D8 - Druge socialne storitve
Vrednost: 57.000,00
Postavka se nekoliko zvišuje saj smo v letu 2017 odobrili denarno socialno pomoč 24 vlagateljem, ravno
tako pa je bila subvencija najemnine odobrena občanom v višini okoli 4.200,00 EUR na mesec.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
D1 - Občinski odbor RK
Vrednost: 9.934,00
Postavka se povečuje, saj smo v letu 2017 Rdečemu križu, OE Slov. Konjice sofinancirali nakup
avtomobila v višini 2.804,00 EUR.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
N5 - 20 stanovanjski blok-kredit
Vrednost: 20.000,00
Rebalans te postavke je posledica gibanja obrestnih mer tekom leta.

N7 - Nakup stanovanj
Vrednost: 1.685,00
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Rebalans te postavke je posledica gibanja obrestnih mer tekom leta.

N8 - Preureditev podstrešja CR 11A
Vrednost: 1.491,80
Kredit je v celoti odplačan, zato temu primerno korigiramo postavko.

R14 - Okvirni kredit - obresti in provizija banke
Vrednost: 0,00
V letošnjem letu nismo potrebovali likvidnostnega kredita, zaradi tega niso nastali stroški na tej postavki.

T5 - Vrtec in adaptacija OŠ Stranice
Vrednost: 38.500,00
Na podlagi realizacije v letošnjem letu in predvidevanj do konca leta postavko zvišujemo za 500,00
EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2303 - Splošna proračunska rezervacija
23039001 - Splošna proračunska rezervacija
S2 - Splošna proračun. rezervacija
Vrednost: 10.500,00
Postavka se nekoliko zvišuje saj smo iz nje pokrivali stroške obiska delegacij v Zrečah, pokrivali projekte
društvom, šolam, vrtcem.

4002 - REŽIJSKI OBRAT
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
M16 - Vodno povračilo
Vrednost: 23.200,00
Postavka M16 Vodno povračilo je vezana na prodano količino vode v preteklem letu. Glede na količine
so določene akontacije za plačilo vodnega povračila. glede na to je določena skupna višina postavke.
Postavka se prilagodi ustrezno še neplačanim akontacijam in to znaša 23.200 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
Stran 24 od 45

M13 - Stroški režije
Vrednost: 207.000,00
V letošnjem letu smo na tej postavki koristili le sredstva za plače. Drugih večjih materialnih stroškov
povezanih z režijskim obratom ni bilo, zato smo nekoliko zmanjšali to postavko in sicer za 3.000EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 - Prometna varnost
L5 - Stroški prom.varno.in preventive
Vrednost: 8.900,00
Stroški za prometno varnost in preventivo se zmanjšajo na 5.272,28 zaradi manj stroškov, ki so nastali
tekom leta za nakup preventivnega materiala za vrtce, šole, pomoč ZŠAM ter drugim neposredno
udeleženim, ki skrbijo za varnost v cestnem prometu.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1104 - Gozdarstvo
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
L4 - Gozdne ceste-Zavod za gozdove
Vrednost: 23.801,00
Postavka je povečana na dejanska sredstva, katera so bila nakazana iz naslova koncesij na prihodkovni
strani in bila v celoti porabljena za vzdrževanje gozdnih cest.

L40 - Gozdne ceste-redno vzdrževanje
Vrednost: 3.700,00
Sredstva so zmanjšana na dejansko porabo oz. izvedena dela.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
L11 - Letno vzdrževanje
Vrednost: 160.000,00
Sredstva na tej postavki se povišajo na 160.000EUR zaradi več nepredvidenih del, ki smo jih tekom
letnega vzdrževanja izvajali na lokalnih cestah.

L12 - Zimsko vzdrževanje
Vrednost: 120.000,00
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Sredstva na postavki zimskega vzdrževanja ostanejo skladno s planiranimi oz. realizacijo v letu 2017.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
L135 - Sanacija LC Padeški vrh-Gorenje-Zg. Zreče
Vrednost: 37.512,12
Planirana sredstva se nekoliko povečajo v skladu s končno realizacijo, ko so bila izplačana še zadržana
sredstva do odprave napak iz zapisnika o kvalitetnem pregledu del.

L137 - Pločnik Stranice (krožišče-odcep Marovt)
Vrednost: 0,00
Kot državni projekt, na njem v letošnjem letu ni bilo aktivnosti, kater bi imeli finančne posledice za
Občino.

L138 - Pločnik Zreče (Mladinska ulica-kapela Orož)
Vrednost: 500,00
Na tej postavki so v letošnjem letu nastali stroški za potrebe posnetka za kanalizacijo, zato je postavka
zmanjšana.

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Vrednost: 112.572,05
Sredstva na tej postavki se povečajo na 112.572,05EUR zaradi več del na področju investicijskega
vzdrževanja lokalnih cest od predvidenih in sprva načrtovanih.

L14N - Kolesarsko območje-RASR
Vrednost: 0,00
Ker je DRSI šele v jeseni pristopila k izdelavi projektne dokumentacije, s strani občine ni nastalo nobenih
stroškov.

L14O - Dediščina s kolesom SI-HR
Vrednost: 0,00
Glede na dejstvo, da smo se ponovno prijavili na javni poziv, na katerega odločitev še čakamo, v
letošnjem letu ne bo prišlo do začetka izvajanja projekta in s tem posledično do nastanka stroškov.
Zaradi navedenega se postavka za leto 2017 zniža na vrednost nič.

L14R - Pločnik Stranice-Korošec
Vrednost: 450,00
Zaradi potrebne dopolnitve projektne dokumentacije s strani projektanta po naročilu DRSI in
predhodnem usklajevanju z nami v letošnjem letu ni prišlo do začetke izvedbe projekta. Zaradi
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navedenega se postavka zniža na vrednost stroška izdelava projektne dokumentacije za izvedbo
fekalne kanalizacije pod pločnikom, kateri bo tudi naš investicijski strošek v naslednjem letu 2018.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029003 - Urejanje cestnega prometa
L13J - Ureditev prometa pri OŠ Zreče
Vrednost: 0,00
Zaradi razpisa kateri je v teku, je v postopku prijava za ureditev prometa v okolici šole. Zadeva je
projektno rešena drugače, in v izvedbo bo šla druga varianta.

L14F - Turistična signalizacija
Vrednost: 3.000,00
Sredstva na tej postavki se zmanjšajo na 3.000,00 zaradi prestavitve načrtovane izvedbe v letu 2017 t.
j. nakupa in postavitve turistične signalizacije v naselju Stranice in v Resniku ob državnih cestah. Prav
tako se v leto 2018 prestavi za leto 2017 planirana menjava turistične signalizacije v naselju Zreče na
podlagi soglasja, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo.

L3 - Signalizacija in označevanje
Vrednost: 19.600,00
V letu 2017 smo postavili na novo več prometne signalizacije od planirane zaradi sklepov na sestankih
in tudi sklepov na ogledih, ki so jih opravljali tekom leta imenovani člani. Dodatne postavitve so se
izvedle predvsem zaradi zagotovitve večje varnosti vseh udeležencev v prometu.

L84 - Evropski teden mobilnosti
Vrednost: 1.748,55
Sredstva na tej postavki se zmanjšajo na 1.748,55. Vsa sredstva so bila v letu 2017 namenjena za
organizacijo Evropskega tedna mobilnosti, ki ga vsako leto organiziramo v mesecu septembru.

L85 - Izvedba ukrepov CPS
Vrednost: 5.100,00
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za geodetski posnetek in projektno dokumentacijo za
prometno ureditev v okolici Osnovne šole Zreče s katero bomo kandidirali na razpisu Ministrstva za
infrastruktur in se povečajo za 100,00 EUR.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029004 - Cestna razsvetljava
M3 - Najem oporišč za javno razsvetljavo
Vrednost: 1.300,00
Predvideva se da bodo planirana sredstva zadoščala za stroške najema za letošnje leto.

M4 - Tokovina za javno razsvetljavo
Vrednost: 39.000,00
Postavka e povečana zaradi letošnjega prevzema odjemnega mesta Ulipi na katerega je vezana JR na
Dobravi in katerega je do sedaj plačevala Občina Slovenske Konjice.

M5 - Vzdrževanje javne razsvetljave
Vrednost: 12.000,00
Postavka je povečana zaradi večjih kvar na kablovodih javne razsvetljave.

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: 4.808,15
Žal v letošnjem letu ni prišlo do začetke izvedbe del na tej cesti, zaradi finančnih težav izbranega
ponudnika. zaradi navedenega smo bili primorani prekiniti pogodbo in vnovčiti bančno garancijo. Prav
tako pa smo že začeli postopke javnega naročila za izbiro novega izvajalca, ki bo dela izvedel v letu
2018. Realizacija postavke se nanaša le na stroške geodetskih storitev in projektne dokumentacije v
letošnjem letu.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1306 - Telekomunikacije in pošta
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
M49 - Dograditev optičnega omrežja
Vrednost: 7.298,00
Postavka je usklajena z realizacijo.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
M36 - Kamnolom Zreče Gračič
Vrednost: 1.200,00
Postavka se zmanjša za 40%. Izdatki so bili namenjeni za izdelavo projekta za opustitev in končno
sanacijo kamnoloma Gračič. Z samo končno sanacijo v letu 2017 nismo pričeli.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
M44 - Zg. Zreče 1-projekt.dokumen.za fekalno kanalizacijo
Vrednost: 0,00
Sredstva, ki so bila rezervirana za letošnje leto za izdelavo projektne dokumentacije smo prenesli v
naslednje leto 2018 in že v tem letu naročili izdelavo 5 sklopov projektne dokumentacije za sekundarno
kanalizacijo na levem bregu Dravinje.

M48 - Čistilna naprava Zreče
Vrednost: 130.000,00
Postavka M48 - Čistilna naprava Zreče je z rebalansom povečana iz 110.000,00EUR na
130.000,00EUR, indeks 118,18%. Sprememba je potrebna zaradi nepredvidenega potrebnega velikega
servisa strojne opreme (grobih grabelj).

M52 - Komunalna oprema Stanojevič
Vrednost: 173.000,00
Postavka se zaradi manjših gradbenih količin, kot so predvidene v projektu zmanjša za 20.000,00 EUR.
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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: 415,00
V letošnjem letu ni bilo večjih del na urejanju vodotokov, zato je postavka zmanjšana na dejanske
stroške.

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: 10.500,00
Postavka je povečana zaradi dejanskih stroškov izvedbe odmer cest v letošnjem letu.

M7 - Geodetske storitve
Vrednost: 4.000,00
Postavka se zaradi manjše letne realizacije zmanjša na 4.000,00 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
M11 - Vodooskrba
Vrednost: 255.000,00
Postavka se ne spreminja.

M32 - Magistralni vodovod
Vrednost: 0,00
Postavko se zaradi neaktivnosti zmanjša na 0 EUR.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
J91 - Urejanje okolja
Vrednost: 28.000,00
Postavka se nekoliko poveča, zaradi dodatnih del pri urejanju okolja, predvsem za nabavo dodatne
urbane opreme.

J95 - Košnja zelenic
Vrednost: 19.000,00
Postavka se z rebalansom nekoliko poveča, zaradi večje količine košenj, kot preteklo leto, posledično
je tudi večja poraba potrošnega materiala.

J96 - Zbirni center
Vrednost: 8.000,00
Postavka se nekoliko zmanjša, glede na plan 2017. Stroški na tej postavki predstavljajo najemnino za
ZC, ter stroški za izvedbo elektro napeljave do zbirnega centra.

J98 - Novoletna okrasitev
Vrednost: 6.800,00
Z rebalansom se postavka zmanjša, glede na plan, zaradi zmanjšanja nabave novoletnih okraskov.

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: 48.000,00
Z rebalansom smo postavko zmanjšali za 2.000 EUR, v skladu z dosedanjo realizacijo.

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000)
Vrednost: 18.000,00
Postavka je zmanjšana za 1.000 EUR, v skladu z realizacijo.

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000)
Vrednost: 120.000,00
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Postavka je zmanjšana v skladu z realizacijo in predvidevanji do konca leta.

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000,00 EUR)
Vrednost: 43.000,00
Postavka je zmanjšana v skladu z realizacijo.

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 EUR)
Vrednost: 31.300,00
Postavka je zmanjšana v skladu z realizacijo.

5001 - KS ZREČE
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
R12Z - Občinski in krajevni praznik-Zreče
Vrednost: 14.300,00
Sredstva so namenjena za proslavo ob krajevnem prazniku KS Zreče - »Mesto Zreče«, ki je letos
praznovalo 30 let. Zato smo praznovanje, ki je potekalo skozi celo leto in dejansko prireditev pripravili
nekoliko bolj odmevno z več gosti in nastopajočimi. Postavka se z rebalansom dvigne.

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: 920,00
Sredstva so namenjena za dajatve prejetih odločb FURS. Glede na realizacijo planiramo na tej postavki
920,00 EUR, ki s planom niso bila planirana.

T8A1Z - Avtobusna postaja Zreče (sanitarije)-Zreče
Vrednost: 13.190,00
Krajevna skupnost je skupaj z Izletnikom Celje stopila v projekt sanacije sanitarij na AP Zreče. Sanitarije
so bile v zelo slabem stanju, zato smo pristopili k celoviti prenovi le-te (nova oprema, nove vodo
inštalacije, nova vrata, beljenje, ploščice,…). Začetni plan je bil okoli 25.000,00 EUR a je realizacija
pokazala, da se postavka zmanjša za cca 52%, glede na plan 2017.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
A8Z - Materialni stroški-Zreče
Vrednost: 6.000,00
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. Glede na
realizacijo in predvidevanja do konca lata z rebalansom postavko znižujemo za 25 odstotkov.

R11Z - Registracija,tehnični,vzdrževanje vozil,pranje
Vrednost: 1.400,00
KS Zreče ima v lasti osebni avto, za katerega je potrebno predvideti določene stroške, ki so vezani na
registracijo vozila in redne vzdrževalne stroške. Z rebalansom se postavka glede na realizacijo dvigne
za 40 %.

R13Z - Razno-Zreče
Vrednost: 860,00
Na tej postavki so planirana sredstva za stroške priključitve in uporabe čistilne naprave. Z rebalansom
se postavka dvigne iz 500,00 EUR na 860,00 EUR.

R14Z - Zavarovanje-Zreče
Vrednost: 690,00
Iz naslova zavarovanja se krijejo zavarovalne police nepremičnin, ki so v lasti KS Zreče in zavarovanje
avtomobila. Postavka se z rebalansom glede na realizacijo 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: 23.000,00
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. Glede na realizacijo postavko
znižujemo za 23 %.
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L12Z - Zimsko vzdrževanje cest-Zreče
Vrednost: 33.000,00
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
(pluženje, posipavanje, čiščenje pločnikov in parkirišč). Postavka se je glede na plan kar precej dvignila.

L13ZR - Investicije v ceste-Zreče
Vrednost: 9.000,00
Skupna višina postavke predvidena v letu 2017 je 15.000,00 EUR, katerih poraba je predvidena za
morebitna vzdrževalna dela na vseh krajevnih cestah in manjša investicijska popravila naših cest.
Realizacija je pokazala znižanje in sicer za 60 %.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
T7A7Z - Cesta Sv. Martin II. del - Zreče
Vrednost: 0,00
Sredstva, ki so bila planirana na tej postavki smo prerazporedili na druge investicije.

T8A2Z - Rekonstrukcija ceste Osredek-Kumar (KS Zreče)
Vrednost: 2.890,00
Sredstva so bila namenjena za izdelavo projekta za izvedbo sanacije ceste. Ostanek sredstev se
prenese v leto 2018, ko se bodo pričela dela.

T8A3Z - Rekonstrukcija ceste Osredek-Šarlah (KS Zreče)
Vrednost: 10.000,00
Sredstva so namenjena za začetek zemeljskih del, na tem odseku in sicer za sanacijo plazu. Vse kar
bo ostalo neporabljenih sredstev na tej postavki, prenašamo v leto 2018 za dokončanje sanacije.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029004 - Cestna razsvetljava
M5Z - Komunala-vzdrževanje javne razsvetljave Zreče
Vrednost: 1.530,00
Sredstva so namenjena za izgradnjo javne razsvetljave Tajher - Gračič. Sredstva v planu niso bila
planirana zato smo jih zagotovili z rebalansom.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
M30Z - Komunala, vzdrževalna dela-Zreče
Vrednost: 510,00
Z rebalansom se postavka poveča predvsem za potrošni material pri urejanju okolja.

M33Z - Komunala-vzdrževanje stavb Zreče
Vrednost: 13.300,00
Krajevna skupnost ima v lasti nekaj stavb, za katere je potrebno redno vsakomesečno vzdrževanje in
urejanje. Glede na realizacijo se postavka dvigne za 33 odstotkov.

M6Z - Komunala-urejanje okolja Zreče
Vrednost: 6.000,00
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. Postavka se znižuje za polovico.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804 - Podpora posebnim skupinam
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
R02Z - Dotacije društvom-Zreče
Vrednost: 5.030,00
Ker želi Krajevna skupnost tudi pomagati delovanju društev, ki so odvisna od donacij, smo na tej
podpostavki planirali sredstva v ta namen. Dotacije se izplačujejo na podlagi predstavljenega programa
društev. Postavka ostaja skoraj na enaki ravni kot je bila planirana.

R03Z - Govori po pogodbi-Mrzdovnik
Vrednost: 610,00

Z g. Mrzdovnikom ima KS sklenjeno pogodbo za izplačilo bruto zneska za govore na pokopališču ob
pogrebih. Glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta se postavka nekoliko dvigne.
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5003 - KS GORENJE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
A8G - Materialni stroški-Gorenje
Vrednost: 3.140,00
V okviru te postavke namenjamo sredstva za delovanje KS - namen postavke ostane isti: pisarniški
material, reprezentanca, gostinske storitve ob pomembnih dogodkih, otvoritvah. V rebalansu je
planirana večja poraba na proračunski postavki, ker letos namenjamo več za pogostitve ob otvoritvah
in več za reprezentanco.

R13G - Razno - Gorenje
Vrednost: 2.000,00
Na tej postavki z rebalansom planiramo nekaj sredstva za morebitne nepredvidene odhodke, ki bi jih
KS lahko imela do konca leta.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele
12029001 - Oskrba z električno energijo
M10G - Komunala-električna energija Gorenje
Vrednost: 870,00
Sredstva iz tega naslova so namenjena za pokrivanje električne energije za objekte, ki so v lasti KS za enkrat le mrliška vežica. Glede na realizacijo se postavka z rebalansom dvigne za 74 odstotkov.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte
12049001 - Oskrba s plinom
M2G - Komunala (za ogrevanje)-Gorenje
Vrednost: 1.800,00
Iz tega naslova namenjamo sredstva za ogrevanje prostorov KS v sklopu CŠOD, ogrevanje in
vzdrževanje večnamenske dvorane in ogrevanje sanitarij pri pokopališču. Z rebalansom se postavka
dvigne za nekaj več kot 38 % glede na realizacijo.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
T4C9G - INVESTICIJE - Gorenje
Vrednost: 0,00
Sredstva bodo namenjena za pomoč pri investicijah v KS-kot so trenutni plani predvsem za dodatno
pomoč pri investicijah v lokalne cest KS kot tudi pomoč pri investicijskem vzdrževanju glavnih prometnih
žil naše KS, vodovodi. Sredstva so iz te postavke razdelili na investicije v cesto Padeški vrh in cesto
Bezovje.

T5C1G - Cesta Padeški vrh - Gorenje
Vrednost: 10.240,00
Cesta Padeški vrh ima pridobljen geodetski posnetek, v decembru pa smo dogovorjeni za naročilo
projektne dokumentacije 600 m. Sicer se začetek del planira za 2018. Z rebalansom namenjamo nekaj
sredstev na tej postavki. Kar ne bo realizirano letos bomo prenesli v leto 2018.

T5C2G - Cesta Bezovje - Gorenje
Vrednost: 53.950,00
Cesta Bezovje ima pridobljen geodetski posnetek, projektno dokumentacijo s popisom materialov in del,
soglasja lastnikov in izbranega izvajalca za osek 300m. Trenutno se na tem odseku začenjajo dela na
širitvah in odvodnjavanju. Na postavki smo zagotovili 53.950,00 EUR sredstev, razliko pa bomo
zagotovili v letu 2018.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
M12G - Komunala-kanalizacija Gorenje
Vrednost: 100,00
Letos smo imeli manjši poseg na kanalizaciji v Črešnovi v novembru tako da bo realna vrednost reda
velikosti 100 EUR.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
M11G - Komunala - vodooskrba Gorenje
Vrednost: 800,00
V KS Gorenje sodelujemo zlasti pri upravljanju vodovoda Gorenje. Letos smo kupili avtomatski merilec
klora in zamenjali 1 hidrant.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
M1G - Komunala-Pokopališče Gorenje
Vrednost: 4.240,00
Sredstva iz tega naslova so namenjena za odvoz smeti iz pokopališča, urejanje okolice, zavarovanje
vežice, čistilni material za čiščenje vežice in čiščenje vežice. Z rebalansom se postavka glede na
realizacijo nekoliko dvigne.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
J91G - Urejanje okolja turizem - Gorenje
Vrednost: 1.000,00
Glede urejanja okolja skrbimo v KS za svoj del zelenice ob CŠOD, urejamo pa tudi pokopališki del zelenice in živo mejo. Z rebalansom namenjamo nekaj sredstev na tej postavki.

M33G - Komunala-vzdrževanje stavb Gorenje
Vrednost: 335,00
Skrbimo za vzdrževanje CŠOD-del KS, mrliške veže in avtobusnih postaj. Ker na postavki ni bilo
planiranih sredstev, smo jih nekaj glede na realizacijo zagotovili z rebalansom.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
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18039003 - Ljubiteljska kultura
E3G - Prireditve in gostovanja-Gorenje
Vrednost: 200,00
Z rebalansom smo v letu 2017 nekaj sredstev namenili iz te postavke za prireditve, ki potekajo v našem
kraju.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804 - Podpora posebnim skupinam
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
R02G - Dotacije društvom-Gorenje
Vrednost: 1.000,00
S sredstvi iz te postavke pomagamo društvom za njihovo lažje delovanje. Z rebalansom dvigujemo
postavko za sto odstotkov.

5004 - KS DOBROVLJE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
A8D - Materialni stroški-Dobrovlje
Vrednost: 1.000,00
Materialni stroški so predvideni za nakup pisarniškega materiala, poštne storitve in tekočega
vzdrževanja, ter računalniške opreme. V ta namen namenjamo nekaj več sredstev.

R13D - Razno-Dobrovlje
Vrednost: 580,00
Sredstva za mobilne storitve so se povečala.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele
12029001 - Oskrba z električno energijo
M10D - Komunala-električna energija Dobrovlje
Vrednost: 750,00
Sredstva namenjamo za potrebe doma krajanov in razsvetljavo športnega igrišča, ki se povečujejo.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
L12D - Zimsko vzdrževanje cest-Dobrovlje
Vrednost: 5.670,00
Zimsko vzdrževanje v tej podstavki zajema pluženje in posipavanje krajevnih cest. Z rebalansom se
postavka dvigne za sto triindvajset odstotkov glede na realizacijo.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029004 - Cestna razsvetljava
M5D - Komunala-vzdrževanje javne razsvetljave Dobrovlje
Vrednost: 1.000,00
Določena sredstva prerazporejamo na druge podstavke.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
M1D - Komunala-odvoz smeti Dobrovlje
Vrednost: 350,00
Stroški odvoza smeti so se povečali. Zato postavko povečujemo glede na realizacijo in sicer za 75 %.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
T4D3D - Ureditev kanalizacijskega sistema-Dobrovlje
Vrednost: 11.000,00
Zgradil se je nov ločeni kanalizacijski sistem meteornih in fekalnih vod na Dobravi. V ta namen smo
namenili določena sredstva.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804 - Podpora posebnim skupinam
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18049004 - Programi drugih posebnih skupin
R02D - Dotacije društvom-Dobrovlje
Vrednost: 1.000,00
Glede na aktivnosti društev, ki delujejo na območju naše Krajevne skupnosti, bomo del sredstev
namenili za njihovo dejavnosti in pomoč pri financiranju stroškov in sponzoriranju, zato se sredstva
povečujejo.

5005 - KS SKOMARJE
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
R10SK - Provizija-Skomarje
Vrednost: 5,00
Postavka zajema plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in je odvisna od stanja
sredstev na računu Krajevne skupnosti. Glede na realizacijo smo postavko nekoliko znižali.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
R12SK - Občinski in krajevni praznik-Skomarje
Vrednost: 840,00
Ob krajevnem prazniku - Lepa nedelja na Skomarju Krajevna skupnost pomaga pri organizaciji prireditve
v obliki dotacije izvajalcem. Postavka se, glede na potrebe, dviga.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
A6SK - Drugi osebni prejemki-Skomarje
Vrednost: 1.205,00
Na tej postavki so zajeta sredstva za izplačilo nadomestila članom sveta krajevne skupnosti v skladu z
občinskim odlokom. In sredstva namenjena za izplačilo po pogodbi o delu za izvajalca, ki ureja
pokopališče in skrbi za urejenost grobov. Postavka se, glede na potrebe, zniža, saj v letu 2017 ne bomo
izplačali sejnin oz. enkratnih nagrad članom sveta, ki so le-to sprejeli kot sklep na julijski seji.
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A8SK - Materialni stroški-Skomarje
Vrednost: 500,00
Glede na potrebe, ki se pojavijo tekom leta, je del sredstev namenjen različnim materialnim stroškom,
za lažje delovanje krajevne skupnosti. Postavka se, glede na potrebe, zniža.

R13SK - Razno-Skomarje
Vrednost: 500,00
V tej postavki so planirana sredstva za morebitne nepredvidene stroške delovanja KS. Stroški se, glede
na dogodke v kraju, spreminjajo. Iz te postavke smo namenili nekaj sredstev kot pomoč kmetiji Jereb iz
Resnika.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
L11SK - Letno vzdrževanje cest-Skomarje
Vrednost: 5.120,00
Cesta Beškovnik (Zg. Videčnik) - Kotnik Štefan, je bila v decembru 2016 sanirana, stroški sanacije pa
so bili poravnani v letošnjem letu. Prav tako je predstavljala velik zalogaj sanacija dela ceste ČrešnarGaučuh, ki je bila za posledicami vremenskih razmer slabo prevozna. Sanacija je za posledicami hidih
nalivov bila potrebna še na nekaterih drugih odcepih.

L12SK - Zimsko vzdrževanje cest-Skomarje
Vrednost: 8.715,00
Postavka zajema predvidena sredstva za pluženje in posipavanje cest - tudi ta strošek je odvisen od
vremenskih razmer. Z rebalansom se postavka glede na realizacijo zniža za 10 %.

L13SK - Investicije v ceste-Skomarje
Vrednost: 13.400,00
Iz tega naslova so sredstva predvidena kot pomoč pri morebitnih večjih investicijah v ureditev naših
cest. Potrebe se, glede na dotrajanost nekaterih delov in vremenskih razmer, večajo. Postavka se z
rebalansom dviga.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
M1SK - Komunala-Pokopališče Skomarje
Vrednost: 1.665,00
Na tej postavki je zajet strošek odvoza smeti in odpadnih sveč iz pokopališča. Povečal se je strošek
vzdrževalnih del na pokopališču. Potrebna je bila sanacija glavne poti in popravilo podpornega zidu.
Postavka se z rebalansom dviga za približno 159 odstotkov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
M33SK - Komunala - vzdrževanje stavb Skomarje
Vrednost: 0,00
Z rebalansom smo postavko znižali za 100%, ker smo sredstva prerazporedili na druge postavke.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804 - Podpora posebnim skupinam
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
R02SK - Dotacije društvom-Skomarje
Vrednost: 1.350,00
Sredstva namenimo glede na potrebe društev, ki se spreminjajo glede na dogodke, ki jih le-ta
organizirajo med letom. Postavka se z rebalansom zniža glede na realizacijo in sicer za deset odstotkov.

5006 - KS RESNIK
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
A6R - Drugi osebni prejemki-Resnik
Vrednost: 545,00
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Na tej postavki so planirana sredstva za delovanje sveta Krajevne skupnosti Resnik. Za leto 2017 je bilo
predvidenih 511,00 EUR za izplačilo sejnin. Z rebalansom postavko zvišujemo na 545,00 EUR.

A8R - Materialni stroški-Resnik
Vrednost: 800,00
Postavka je namenjena za tekoče stroške za poslovanje krajevne skupnosti (pisarniški material,
reprezentanca in podobno). Planiranih je bilo 400,00 EUR, z rebalansom postavko zvišujemo na
800,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
L11R - Letno vzdrževanje cest-Resnik
Vrednost: 2.000,00
Sredstva so bila planirana za letno vzdrževanje makadamskih cest, čiščenje jarkov in nabavo gramoza.
Postavka se spreminja iz 4.000,00 EUR na 2.000,00 EUR.

L12R - Zimsko vzdrževanje cest-Resnik
Vrednost: 2.240,00
V postavko zimsko vzdrževanje so vključeni stroški nabave peska za posipavanje, plačila izvajalcem
zimske službe za pluženje snega in posipavanje. Sredstva na tej postavki z rebalansom znižujemo iz
2.939,70 EUR na 2.240,00 EUR.

L13RE - Investicije v ceste Resnik
Vrednost: 20.810,00
Za leto 2017 smo predvideli 20.715,63 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest. V letu
2017 nameravamo sanirati udore na cesti Vidmar-Koprivnik, zaradi tega postavka ostaja v višini
20.810,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
T4F1R - Ureditev avtobusne postaje in razsvetljave-Resnik
Vrednost: 3.750,00
Na tej postavki sredstva prvotno niso bila predvidena, z rebalansom postavko usklajujemo z realizacijo
v višini 3.750,00 EUR. Uredili smo temeljno ploščo in postavili leseno avtobusno postajo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Stran 44 od 45

1804 - Podpora posebnim skupinam
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
R02R - Dotacije društvom-Resnik
Vrednost: 2.700,00
Postavka je bila predvidena v višini 50,00 EUR. Z rebalansom jo spreminjamo na 2.700,00 EUR.
2.060,00 EUR je bilo sredstev za vzdrževanje šole na Resniku, ki jih KS Resnik dobi od Občine Zreče.
150 EUR pa je dotacij Društvu godbenikov Zreče.

ZA
DELOVANJE
KS
KS Zreče
KS Stranice
KS Gorenje
KS Skomarje
KS Resnik
KS Dobrovlje
SKUPAJ:
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sredstva za
investicije
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18.630,00
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11.700,00
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12.520,00

127.630,00

104.613,00
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18.100,00

5.000,00

23.100,00

1.550,00

16.580,00

8.000,00

275.863,00

