REBALANS PRORAČUNA
OBČINE ZREČE 1-2018
SPLOŠNI DEL
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70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 4.815.499,00
Davčne prihodke z rebalansom znižujemo za 23.800 EUR.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE
Vrednost: 592.500,00
Predvidevamo, da bomo v letošnjem letu imeli 2.000,00 EUR manj prihodkov od premoženja kot smo prvotno
predvideli.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Vrednost: 418.000,00
Vzrok za zmanjšanje davkov na blago in storitve je povečanje prihodkov za turistično takso zaradi spremembe
zakonodaje za 30 tisoč EUR in zmanjšanje prihodkov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda za 50 tisoč EUR glede na realizacijo v letu 2017.
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 1.283.159,09
Nedavčne prihodke zvišujemo za 18.323 EUR.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
Vrednost: 313.894,09
Z rebalansom smo predvideli za dobrih 80 tisoč EUR več prihodkov od premoženja in sicer odplačno stavbno
pravico za projekt Hoja med krošnjami na Rogli.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Vrednost: 782.165,00
Prihodke od prodaje blaga in storitev znižujemo za 5.300 EUR. Predvidevamo nekoliko manj prihodkov od
grobnin in komunalnih voda.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 178.000,00
Na podlagi izračunov predvidevamo manj komunalnih prispevkov pri prodaji novih parcel, kot smo jih
predvideli prvotno.

73 - PREJETE DONACIJE
Vrednost: 0,00
Donacije tudi z rebalansom ne predvidevamo.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 422.916,51
Zaradi sprememb pri nekaterih projektih je z rebalansom predvidenih 136 tisoč EUR manj transfernih prihodkov.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
Vrednost: 303.490,32
V proračunu za leto 2018 smo predvideli prihodke iz državnega proračuna za obnovo atletske steze. Sredstev ne
bomo dobili zaradi tega je z rebalansom predvidenih nekoliko manj prihodkov.

741 - PREJETA SRED.IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED.EU IN DRUGIH
DRŽAV
Vrednost: 119.426,19
V proračunu za letošnje leto smo predvideli prihodke od dveh mednarodnih projektov in sicer za Frankolovo in
Brinjevo goro. Z rebalansom navedene prihodke zaradi dolgotrajnih postopkov premikamo v leto 2019.
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Odhodki proračuna
ODHODKI 2018
55 - Odplačila
domačega
dolga; 3,25
43 - Investicijski
transferi; 0,58

40 - Tekoči odhodki

40 - Tekoči
odhodki; 33,99

41 - Tekoči transferi
42 - Investicijski odhodki
43 - Investicijski transferi

42 - Investicijski
odhodki; 31,94

55 - Odplačila domačega
dolga

41 - Tekoči
transferi; 30,23

40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 2.771.940,50
Za tekoče odhodke z rebalansom zagotavljamo dodatno 176 tisoč EUR.

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Vrednost: 562.358,50
Z rebalansom zgotavljamo dodatnih 14 tisoč EUR dodatnih sredstev za plače in druge izdatke za javna dela.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Vrednost: 84.210,50
Z rebalansom se bistveno ne spreminjajo.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Vrednost: 1.959.021,50
Glavni razlog za spremembo pri izdatkih za blago in storitve so bistveno višji stroški zimskega vzdrževanja
lokalnih in krajevnih cest ter javnih poti. Vremenske razmere pretekle zime so namreč povzročile precej višje
stroške kot smo predvideli v finančnih planih tako občine kot krajevnih skupnosti.

409 - REZERVE
Vrednost: 100.500,00
Zaradi projektov, ki so bili predvideni že v lanskem letu, pa niso bili realizirani zagotavljamo z rebalansom
dodatna sredstva za proračunsko rezervo v višini 32 tisoč EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI
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Vrednost: 2.465.100,00
Tekoči transferi so z rebalansom povečani za 57 tisoč EUR.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Vrednost: 1.582.130,00
Z rebalansom zagotavljamo dodatnih 28 tisoč EUR za transfere posameznikom in gospodinjstvom (za razliko
programov v Vrtcu Zreče in dodatnega družinskega pomočnika).

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Vrednost: 279.230,00
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se bistveno ne spreminjajo.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Vrednost: 479.840,00
22 tisoč EUR je predvidenih več sredstev kot je bilo v planu. Dodatna sredstva zagotavljamo za Večgeneracijski
center in skupne občinske uprave ter nekatere posredne proračunske uporabnike.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 2.604.545,79
Investicijske transfere z rebalansom zvišujemo za 414 tisoč EUR.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Vrednost: 2.604.545,79
Zaradi prerazporeditev med proračunskimi postavkami z rebalansom zagotavljamo za dobrih 400 tisoč EUR
dodatnih sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. V letošnjem letu bodo izpeljane menjave zemljišč in
stanovanjskih enot med Občino Zreče in Uniorjem oz. Uniturjem. Iz leta 2017 prenašamo v leto 2018 sredstva na
postavkah, ki niso bile realizirane v celoti (Komunalna oprema Stanojevič, Mini krožišče,...).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 47.500,00
Investicijske transfere z rebalansom zmanjšujemo za 40 tisoč EUR.

431 - INVEST.TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ.OSEBAM,KI NISO
PRORAČ.UPORABNIKI
Vrednost: 44.500,00
Sredstva za sanacijo atletske steze z rebalansom delno zmanjšujemo oz. prerazporejamo na drugo skupino
kontov.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
C - Račun financiranja
Zadolževanje
50 - ZADOLŽEVANJE
Vrednost: 116.519,00

Zadolževanje z rebalansom spreminjamo zaradi spremembe pripadajočih povratnih sredstev za investicije iz
državnega proračuna.

Odplačilo dolga
55 - ODPLAČILO DOLGA
Vrednost: 265.287,00
Odplačila dolga za leto 2018 se z rebalansom ne spreminjajo.
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POSEBNI DEL
OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR
A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk
A - Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
A4 - Nadom. članom komis. in odborov
Vrednost: 13.000,00
Postavka je glede na lansko realizacijo in predvideno število sej v letu 2018 povišana za 1.000,00 EUR na
13.000,00

3000 - ŽUPAN
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
A21 - Stroški za proslave
Vrednost: 6.000,00
Postavka se nekoliko zvišuje, saj smo v letošnjem letu nekoliko več sredstev namenili za izvedbo prireditev v
okviru veselega decembra - zreška pravljica pred Večgeneracijskim centrom Zreče, otroško silvestrovane ter
silvestrovanje za odrasle z ansamblom Original Pohorci.

A81 - Protokol
Vrednost: 7.000,00
Občina Zreče je predvidela odhodek v višini 4.000,00 eur. Zaradi zamika plačila obveznosti v letošnje leto, dveh
nenačrtovanih protokolarnih obiskov ter spominske svečanosti, je potrebno proračunsko postavko zvišati na
7.000,00 eur.
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4001 - OBČINSKA UPRAVA
00 - NEZNANI
0000 - Neznani
00000000 - Neznani
2B - Davek na dediščine in darila
Vrednost: 3.000,00

Postavko z rebalansom glede na lansko realizacijo znižujemo za 40%.

2C - Dav.na dobit. od iger na srečo
Vrednost: 1.000,00
V povezavi z realizacijo v letu 2017 postavko znižujemo za 50%.

2D - Povprečnine na podlagi zakona o prekrških
Vrednost: 100,00
Tudi to proračunsko postavko v povezavi z realizacijo v preteklosti znižujemo za polovico.

3C - Krajevne takse (turist. taksa)
Vrednost: 230.000,00
V februarju je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, na njegovi podlagi smo pripravili predlog
Odloka o turistični taksi v Občini Zreče, ki predvideva dvig turistične takse za cca 27% od julija 2018 dalje. Od
januarja 2019 dalje zakon nalaga tudi pobiranje t.i. promocijske takse v višini 25% turistične takse, a le ta ne bo
prihodek občinskega proračuna, ampak Slovenske turistične organizacije. Skladno z novo zakonodajo smo
korigirali tudi planirane prihodke iz naslova turistične takse.

3G - Sredstva požarnega sklada
Vrednost: 10.000,00
Glede na realizacijo iz preteklega leta je postavka povečana.

3H1 - Komunalne takse
Vrednost: 7.000,00
Postavka se zmanjša za dobrih 10%, zaradi nekoliko manj izdanih odločb za komunalno takso.

3H2 - Prihodki od podeljenih koncesij
Vrednost: 18.000,00
Prihodke od podeljenih koncesij z rebalansom zvišujemo za 3.000,00 EUR na podlagi veljavnih pogodb o
podeljenih koncesijah.
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5B - Kupnine od prodanih stanovanj
Vrednost: 80.000,00
Predlog rebalansa zajema prihodke iz naslova predvidene zamenjave 4 bivalnih enot na naslovu Cesta na Roglo
17b, ki so že vrsto let oddane v najem Uniorju oz. zdaj Uniturju, z enim stanovanjem na naslovu Cesta na Roglo
11h, katerega pa imamo mi v najemu od Uniorja. Postopki za izvedbo zamenjav so se začeli že v lanskem letu
(sredstva predvidena v lanskem proračunu), a bodo realizirani predvidoma v letošnjem letu.

5D - Prih. od posl.prost.in obč. premoženja
Vrednost: 200.000,00

Občina Zreče je predvidela prihodek v višini 120.000,00 EUR. V višino ni bila vštet prihodek od podelitve
stavbne pravice za projekt »Hoja med krošnjami«. Ker se predvideva, da bo v tekočem letu izbran investitor kot
imetnik stavbne pravice, se postavka zvišuje na 200.000,00 EUR.

61 - INTERREG SI-HR Dediščina s kolesom
Vrednost: 23.679,16
Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2018 na tej postavki ni sprememb.

62 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport(atletska steza)
Vrednost: 0,00
Prvotno predvidenih sredstev za sanacijo atletske steze v letošnjem letu ne bomo dobili s strani ministrstva.

63 - Min.za okolje in prostor (Vizija Pohorja 2030)
Vrednost: 0,00
Postavka se ukinja, ker projekt še ni odobren s strani MOP. Ko bo, če bo projekt odobren se sredstva zagotovijo
z rebalansom.

65 - Razpis Eko sklada - polnilnice za el. vozila
Vrednost: 14.955,00
Postavka se zaradi nerealizacije v letu 2017 prenaša v leto 2018. Občina Zreče se je na razpis prijavila konec leta
2016, odločbe so bile izdane februarja leta 2017. Občina Zreče je pri dobavitelju el. polnilnic Zavod Zadihaj
naročila 3 DC polnilnice v vrednosti 14.955,00 EUR - t.i. hitre polnilnice. Na podlagi odločbe o sofinanciranju je
bilo s strani Eko sklada odobreno financiranje el. polnilnic v višini 100%. Do roka za dokončanje oz. postavitve
polnilnic, 17.11.2017 je dobavitelj el. polnilnice sicer fizično postavil - postavljeno je ohišje, vendar pa
polnilnice ne delujejo. Zaradi tega smo podali reklamacijo in zadržali sredstva za v izplačilo dobavitelju. Rok za
predložitev dokumentacije o zaključku postavitve el. polnilnice smo na Eko skladu podaljšali do 30.10.2018. V
kolikor bo dobavitelj polnilnice vzpostavil v delovanje se za ta namen zagotovijo sredstva na postavki v višini
14.955,00 EUR.

66 - ESRR-Interreg SI-HR (Prehistory adventure)
Vrednost: 0,00
Glede na to, da projekt še vedno ni odobren, ni realno pričakovati prihodkov iz tega naslova v letošnjem letu,
zato smo jih prestavili v plan proračuna prihodnjega leta.
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68 - INTERREG SI-AVSTRIJA Frankolovo
Vrednost: 0,00
S prijavo mednarodnega projekta za Frankolovo žal nismo bili uspešni, zaradi tega so prvotno planirana sredstva
z rebalansom izločena iz proračuna.

6I - Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
Vrednost: 16.000,00
V povezavi s spremembo zakonodaje o financiranju skupnih občinskih uprav prihodke na tej postavki z
rebalansom nekoliko zmanjšujemo.

6L - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vrednost: 116.519,00
Postavka je povečana na osnovi aneksa s katerim je država zagotovila sredstva občinam.

7B - Refundacija skupnih stroškov
Vrednost: 51.336,77
Na tej postavki so evidentirani redni in izredni prihodki. Redni prihodki so refundacije za javna dela in vračila za
družinske pomočnike. Izredne pa je mogoče predvideti le delno, zaradi tega postavko z rebalansom nekoliko
znižujemo.

7C - Okoljska dajatev-odpadne vode
Vrednost: 130.000,00
Okoljska dajatev - odpadne vode (7C) je rebalansirana v skladu z akontacijami predvidene porabe vode. Prihodki
so proti prejšnjemu obdobju nižji. Plan postavke je bil v višini 180.000,00EUR. Predlog rebalansa je na višino
130.000,00EUR.

7D - Komunalni prispevki
Vrednost: 150.000,00
Sredstva na tej postavki se zmanjšajo zaradi planiranega manjšega zneska prihodkov iz naslova komunalnega
prispevka.

7E - Prispevki pravnih in fizič. oseb
Vrednost: 10.000,00
Za letošnje leto predvidevamo le 10.000,00 EUR teh prihodkov. Gre za prihodke, ki jih je težko predvideti oz.
niso ponavljajoči.

7I - Sofinanciranje ČN Nune
Vrednost: 1.000,00
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Sofinanciranje ČN Nune (7I), na podlagi sklepa Občinskega sveta smo pričeli s 01. 01. 2013 zaračunavati
čiščenje odpadne vode v počitniškem naselju NUNE. Dejanska realizacija je nad planom, plačani so tudi
zaostanki za nazaj. Prihodki so bili planirani v višini 500,00EUR. Zaradi zapisanih ugotovitev bomo postavko z
rebalansom povišali na 1.000,00EUR.

7L - Okoljska dajatev-odpadki
Vrednost: 0,00

7M - Pobrana vodarina
Vrednost: 320.000,00
Postavka se poveča za 10.000 EUR zaradi planirane večje prodane količine vode.

7O - Prihodki od komunalne odpadne vode
Vrednost: 145.000,00
Komunalna odpadna voda (7O) prihodki od komunalne odpadne vode so planirani v višini 140.00,00EUR.
Višina prihodkov je odvisna od porabe vode, ki se meri preko vodomerov in je v primerjavi s predhodnim
obdobjem povečana. Z rebalansom postavko povečujemo na višino 145.000,00EUR.

7P - Pokopališče
Vrednost: 12.700,00
Postavka se zmanjša za 6%, glede na plan 2018, ter glede na realizacijo 2017.

7T - Prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode
Vrednost: 170.000,00
Čiščenje komunalne odpadne vode (7T) prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode so bili planirani v višini
190.000,00EUR. Višina prihodkov je odvisna od porabe vode, ki se meri preko vodomerov in ostalih vod ki se
dovajajo na čiščenje ter pripeljane gošče od MKČN in greznic na čiščenje na CČN Zreče. Zaradi malo manjše
količine smo postavko z rebalansom znižali na 170.000,00EUR.

8A - TRR - 31.12.2017
Vrednost: 555.671,78
V predlogu rebalansa je na tej postavki dejanski ostanek sredstev na računu Občine Zreče konec leta 2017 in
sicer v višini 555.671,78 EUR.

8B - ZADOLŽEVANJE
Vrednost: 116.519,00
Zaradi spremembe deležev povratnih sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2018 postavko zadolževanje z
rebalansom zvišujemo na 116.519,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
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A12 - Skupna občinska uprava-inšpekcija
Vrednost: 30.000,00
Postavka se zvišuje za 2.500 EUR, zaradi spremembe Zakona o financiranju občin, ki je spremenil sistem
financiranju skupnih občinskih uprav.

A13 - Skupna občinska uprava Slov. Konjice
Vrednost: 22.000,00
Postavka se zvišuje za 3.000 EUR, zaradi spremembe Zakona o financiranju občin, ki je spremenil sistem
financiranju skupnih občinskih uprav.

R13 - Razno (počit. delo)
Vrednost: 8.000,00
Postavka se zvišuje za 1.000 EUR, zaradi spremembe Odredbe MDDSZEM , ki določa da je s 1. 4. 2018,
minimalna urna postavka 4,73 EUR bruto.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
A9 - Vlaganje v osnovna sredstva
Vrednost: 35.000,00
Postavka se dviguje za 5.000 EUR, zaradi zamenjave dotrajanega osebnega vozila iz občinskega voznega parka.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
P2 - Zaščita in reševanje
Vrednost: 32.500,00
Sredstva na tej postavki so povečana zaradi prenosa iz preteklega leta.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
R06 - Javna dela
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Vrednost: 80.000,00
Postavka se zvišuje saj smo dobili odobrenih 5 javnih del. Poleg tega pokrivamo še dl zaposlitve v Vrtcu Zreče
(4 zaposlitve), OŠ Zreče (1 zaposlitev), CSD in RK Slov. Konjice (1 delna zaposlitev). Ker moramo pokriti tudi
v celoti regres tem zaposlenim, kateri se v letošnjem letu zvišuje se temu ustrezno zvišuje tudi ta postavka.

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: 12.000,00
Postavka se znižuje za 3.000 EUR, ker se je spremenil koncept financiranja izgradnje širokopasovnega omrežja.
Sedaj se na JR lahko prijavijo zgolj operaterji, ki so registrirani

R30 - WIFI 4EU
Vrednost: 15.000,00
Občina Zreče se prijavlja na razpis za nove informacijske točke. Predvidevamo sredstva v višini 15.000,00 EUR,
ki bodo v celoti povrnjena.

14 - GOSPODARSTVO
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
J9 - Strategija turizma
Vrednost: 15.000,00
Tudi za letošnje leto je bila podpisana pogodba o financiranju aktivnosti iz skupne Strategije turizma turistične
destinacije Rogla-Pohorje v višini 14.000,00EUR. Ker pa je v letošnjem letu poravnan tudi del obveznosti iz
lanskega ogleda dobre prakse - hoja med krošnjami v Bavarskem gozdu, smo morali postavko ustrezno povišati.

J90 - LTO Rogla-Zreče
Vrednost: 98.000,00
Postavko zvišujemo za 1.000,00EUR in sicer zaradi razlike pri nabavni ceni naprave za zasneževanje. V lanskem
letu smo namreč zagotovili 12.000,00 EUR, enako je bilo predvideno letos, nabavna cena pa je bila
25.000,00EUR).

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029003 - Izboljšanje stanja okolja
O26 - Polnilnica za električna vozila
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Vrednost: 14.955,00
Da bi uporabnikom električnih vozil in drugih naprav omogočili polnjenje svojih vozil oziroma premikal tudi na
našem območju smo na parkirišču pred Občino Zreče postavili polnilno enoto tipa »Epd-TTE03 (16A), ki je
primerna za zunanjo javno uporabo in omogoča neomejeno 24 urno uporabo in komunikacijo z uporabnikom
preko sms obveščanja. Konec leta 2016 se je odprl razpis Eko sklada za namen sofinanciranja nakupa polnilnih
enot za polnjenje električnih vozil. Občina Zreče se je na razpis prijavila konec leta 2016, odločbe so bile izdane
februarja leta 2017. Občina Zreče je pri dobavitelju el. polnilnic Zavod Zadihaj naročila 3 DC polnilnice v
vrednosti 14.955,00 EUR - t.i. hitre polnilnice. Na podlagi odločbe o sofinanciranju je bilo s strani Eko sklada
odobreno financiranje el. polnilnic v višini 100%. Do roka za dokončanje oz. postavitve polnilnic, 17.11.2017 je
dobavitelj el. polnilnice sicer fizično postavil - postavljeno je ohišje, vendar pa polnilnice ne delujejo. Zaradi
tega smo podali reklamacijo in zadržali sredstva za v izplačilo dobavitelju. Rok za predložitev dokumentacije o
zaključku postavitve el. polnilnice smo na Eko skladu podaljšali do 30.4.2018. V kolikor bo dobavitelj polnilnice
vzpostavil v delovanje se za ta namen zagotovijo sredstva na postavki v višini 14.955,00 EUR.

O40 - Vizija Pohorja 2030-POHORKA
Vrednost: 10.000,00
Sredstva se sicer povečujejo za 50%, vendar pa smo prejeli dopis ZGS, da odstopajo od projekta. Predviden je
sestanek na to temo 10.5.2018. Določitev vrednosti postavke v tej fazi ni mogoča.

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: 6.000,00
Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi odločitve, da se novogradnja objekta t.i. NIC Rogla ne izvede, ampak
se poskuša prostore zagotoviti v delu objekta Hotela Natura. V letu 2018 se izdela projektna naloga in idejna
zasnova preureditve podstrešja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
R28 - Obnova nevzdrževanih objektov
Vrednost: 10.000,00
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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: 10.000,00
Postopek sprememb in dopolnitev OPN (v nadaljevanju: SID OPN) se je začel s sklepom o začetku postopka
priprave, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 13/18 z dne 23.3.2018. V letu 2018 smo
pristopili k izdelavi strokovnih podlag za potrebe SID OPN. Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi
prerazporeditve na postavko O11 - Strokovne podlage za spremembo OPN.

O11 - Strokovne podlage za spremembe OPN
Vrednost: 25.000,00
Sredstva na postavki so namenjena strokovnim podlagam za SID OPN. V letu 2017 je že bila naročena
hidrološka hidravlična študija za reko Dravinjo, katere strošek je zapadel v leto 2018. Prav tako smo v marcu
naročili izdelavo strokovne podlage za ažuriranje obstoječih stavbnih zemljišč in strokovne podlage za širitve
naselij. Strokovni podlagi sta podlaga za pripravo SID OPN Občine Zreče.

O27 - Spremembe in dopolnitve OPN (skrajšan postopek)
Vrednost: 3.750,00
Sredstva so namenjena izvedbi sprememb in dopolnitev OPN po skrajšanem postopku, ki ga vodimo zaradi
prejetega nadzora nad zakonitostjo OPN s strani MOP in MKGP. Postopek smo do konca leta 2017 izvedli do

O30 - UN1/0035 obrtno-poslovna cona Zreče
Vrednost: 4.500,00
Sredstva na postavki so namenjena izdelavi OPPN poslovno obrtna cona Zreče. Ker smo pridobili soinvestitorja
na tem območju, si strošek izdelave OPPN delimo pol pol. Tako se sredstva iz tega naslova za polovico
ponudbene cene, ki jo je posla izdelovalec OPPN zmanjšujejo.

O32 - OPPN za območje PTC Tržnica Zreče
Vrednost: 0,00
Na postavki se sredstva ne zagotovijo. Postopek se ne bo pričel v letu 2018.

O35 - UN1/072,UN1/074 IDZ šport in rekreacija Zreč
Vrednost: 2.500,00
V letu 2018 pristopamo k natečaju Nogometne zveze Slovenije za izdelavo strokovnih podlag za nogometno
infrastrukturo - športni parki. V ta namen se zagotovijo sredstva na postavki.

O36 - RO2/026 Rogla, novo naselje počitniških hiš
Vrednost: 0,00
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Na postavki se sredstva ne zagotovijo. Postopek se ne bo pričel v letu 2018.

O8 - Programi opremljanja
Vrednost: 5.000,00
Na tej postavki so sredstva zmanjšana za polovico zaradi zmanjšana programov opremljanja, ki jih imamo
namen v letu 2018 izdelati.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
J93 - Turistična infrastruktura
Vrednost: 5.000,00
Postavka je zmanjšana za predvideno provizijo pripravljalca projektnega predloga Prehistori adventure.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
N9 - Pridobivanje neprofitnih stanovanj
Vrednost: 95.000,00
V postavko smo poleg nakupa manjšega stanovanja uvrstili tudi zamenjavo 4 bivalnih enot na naslovu Cesta na
Roglo 17b, ki so že vrsto let oddane v najem Uniorju oz. zdaj Uniturju, z enim stanovanjem na naslovu Cesta na
Roglo 11h, katerega pa imamo mi v najemu od Uniorja. Postopki za izvedbo zamenjav so se začeli že v lanskem
letu (sredstva predvidena v lanskem proračunu), a bodo realizirani predvidoma v letošnjem letu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
N0 - Upravljanje stanovanj
Vrednost: 13.000,00
Upoštevaje realizacijo na tej postavki v preteklem letu ugotavljamo, da bodo zadoščala sredstva v višini
13.000,00EUR, zato postavko ustrezno korigiramo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna
16069002 - Nakup zemljišč
M37 - Menjava zemljišč Unior-Občina
Vrednost: 600.000,00
Za namen izvedbe zamenjav zemljišč med Občino Zreče in družbo UNIOR d.d. je bilo načrtovanih 600.000,00
eur. Med letom je bilo del sredstev prerazporejen na postavki O4 in N9, saj je bilo potrebno hitro odreagirati
glede nakupa zemljišč v Zrečah, katera želimo naprej prodati za stanovanjsko gradnjo ter zaradi nakupa
stanovanja v pritličju stanovanjskega bloka v Zrečah. Z rebalansom postavko ponovno zvišujemo ma 600.000,00
eur.

O4 - Nakup zemljišč
Vrednost: 94.000,00
Realizacija postavke je bila predvidena v višini 82.000,00 EUR. Z rebalansom jo zvišujemo na 94.000. Dodatna
sredstva so bila potrebna zaradi nakupa zemljišč v Zrečah, katera želimo urediti in prodati za stanovanjsko
pozidavo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039003 - Ljubiteljska kultura
E3 - Prireditve in gostovanja
Vrednost: 3.000,00
Zaradi nekoliko višjih stroškov izvedbe prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku se postavka temu ustrezno
zvišuje.

E71 - Skumavčevi dnevi na Resniku
Vrednost: 3.000,00
Postavka se nekoliko zvišuje saj smo v letošnjem letu izdali knjigo "KS Resnik" v čast Skumavčevim likovnim
dnevom na Resniku in smo morali poleg same izvedbe Skumavčevih dnevov pokriti še honorar avtorju te knjige.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039005 - Drugi programi v kulturi
E14 - Forma viva
Vrednost: 32.000,00
Na podlagi prejetega predračuna za vodno peskanje in trikratno barvanje 8 forma viv ob Kovaški cesti v Zreče se
postavka temu ustrezno zvišuje.

E16 - Interpretacija skupne zgodovine-Interreg SI-AT
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Vrednost: 0,00
Na podlagi prejetega obvestila članov Odbora za spremljanje (OzS) Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Avstrija žal na razpisu s projektom Interpretacije skupne zgodovine nismo uspeli. Posledično temu k
izvedbi ne bomo pristopili zato se ta postavka v letu 2018 ukinja.

EH - Ureditev (obnova) železniške postaje
Vrednost: 83.275,00
Postavka se korigira z vrednostjo zaprošenih sredstev na javni razpis LAS za ureditev nadstreška nad vlakovno
kompozicijo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
F3 - Dotacije
Vrednost: 12.500,00
Zaradi nekoliko višjih stroškov ob prireditvi najboljši športnik Zreč 2017 in prejetih vlog za sofinanciranje
športnih priprav športnikov posameznikov, ki trenirajo v klubih izven Zreč, se postavka ustrezno zvišuje.

F6 - Investicijsko vzdrževanje telovadnice Zreče
Vrednost: 5.000,00
Ker se je pojavila potreba po ureditvi športne dvorane in vhoda v staro telovadnico pri OŠ Zreče proračunsko
postavko zvišujemo.

F7 - Sanacija atletske steze
Vrednost: 20.000,00
Zaradi slabih vremenskih razmer od novembra 2017 dalje so se dela - sanacija stadiona Zreče in z njim atletske
steze pričela šele v mesecu aprilu 2018, zato vsa plačila iz tega naslova zapadejo v leto 2018. Ker pa bodo to
edina plačila v letu 2018 in ne bo novih investicij pa se postavka zmanjšuje.

J8 - Deskanje-svetovni pokal na Rogli
Vrednost: 5.000,00
Zaradi velikih finančnih obveznosti organizatorja svetovnega pokala v deskanju na snegu in ker ocenjujemo, da
je organizacija pokala velikega pomena za celotno destinacijo, smo se odločili, da za ta namen zagotovimo
2.000,00 EUR več, kot je bilo planirano v lanskem letu.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 - Programi za mladino
J6 - Ropotanje v starih Zrečah
Vrednost: 7.000,00
Zaradi velikih finančnih obveznosti je za izvedbo največje prireditve, ki sovpada z občinskim praznikom
potrebno zagotoviti več sredstev od prvotno planiranega, zato postavko korigiramo za 1.000,00 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
C1 - Plačilo programov-Vrtec Zreče
Vrednost: 860.000,00
Postavka se nekoliko zvišuje zaradi zvišanja cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Zreče.

C10 - Popusti pri plač. razlike med ceno programov in plačili staršev
Vrednost: 6.000,00
Postavka je na novo postavljena na podlagi določil zakona o vrtcih. V njej se ločeno vodijo podatki o obsegu
sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti staršem predšolskih otrok (daljša bolezen, počitniška rezervacija).

C4 - Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba)
Vrednost: 0,00
Sredstev v letošnjem letu na tej postavki ni, saj v letošnjem letu ne bomo uspeli pridobivati dokumentacije za
izgradnjo prizidka - kuhinje v Vrtcu Zreče, ravno tako se ne bomo prijavljali na razpis Eko sklada.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 - Osnovno šolstvo
BB - Osnovna šola v Parku
Vrednost: 17.000,00
Postavka se zvišuje, saj smo z OŠ V parku podpisali poleg pogodbe o rednem delovanju še aneks in se zavezali
za sofinanciranje zaposlitve delovnega terapevta in logopeda do junija 2018.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - Varstvo otrok in družine
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20029001 - Drugi programi v pomoč družini
R15 - Obdaritev novorojencev
Vrednost: 11.000,00
Od 1.1.2018 dalje na podlagi sprejetega pravilnika vsem staršem novorojenčkov plačamo 200,00 EUR.
Posledično temu se zvišuje proračunska postavka.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 - Socialno varstvo invalidov
D0 - Izplačilo družinskemu pomočniku
Vrednost: 44.000,00
V letošnjem letu imamo dodatno še enega družinskega pomočnika zaradi tega povečujemo sredstva na tej
postavki.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
D11 - Večgeneracijski center
Vrednost: 25.000,00
Postavka se zvišuje saj iz postavke poleg stroškov najemnine in obratovalnih stroškov za prostor VGC Zreče
pokrivamo še stroške zaposlitve ene delavke v VGC Zreče.

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: 500,00
Postavko z rebalansom znižujemo za 50%, saj v povezavi s trenutno likvidnostno situacijo ne predvidevamo
koriščenja likvidnostnega kredita.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 - Rezerva občine
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S1 - Proračunska rezerva-elementar
Vrednost: 92.500,00
Zaradi prenosa sredstev iz preteklega leta je postavka povečana.

4002 - REŽIJSKI OBRAT
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
M13 - Stroški režije
Vrednost: 203.000,00
Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2018 se ta postavka nekoliko zniža (za 7.000EUR) glede na realizacijo
lanskega leta 2017.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
L12 - Zimsko vzdrževanje
Vrednost: 175.600,00
Sredstva na tej postavki se povečajo na 175.600,00 zaradi povečanih stroškov iz naslova zimskega vzdrževanja
lokalnih cest v zimski sezoni 2017 in 2018.

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: 15.000,00
Sredstva so zagotovljena kot sofinancerski del DRSI .

L138 - Pločnik Zreče (Mladinska ulica-kapela Orož)
Vrednost: 0,00
Dela se bodo izvajala skupaj z rekonstrukcijo ceste .

L14B - Cesta Božje
Vrednost: 87.600,00
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Postavka je povečana saj predračunska vrednost izvedbe znaša 320.381,91 EUR in bo potrebno dvoletno
financiranje.

L14D - Mini krožišče na Kovaški cesti za novo ind. cono
Vrednost: 37.000,00
Zaradi zamude del (nizke temperature) v letu 2017 smo bili primorani dela lani ustaviti in jih bomo zaključili v
letu 2018. Zardi navedenega je bilo potrebno sredstva iz leta 2017 prenesti v leto 2018 za zaključek del.

L14M - Rekonstrukcija JP Pirš-Dom krajanov-Železinger z izgradnjo vodovoda in
kanalizacije
Vrednost: 120.000,00
Postavka je povečana zaradi nedokončanih del na I. fazi.

L14O - Dediščina s kolesom SI-HR
Vrednost: 27.857,84
Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2018 na tej postavki ni sprememb.

L14R - Pločnik Stranice-Korošec
Vrednost: 15.000,00
Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2018 na tej postavki ni sprememb.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029003 - Urejanje cestnega prometa
L13J - Prometna ureditev okolice Osnovne šole Zreče
Vrednost: 118.663,45
Sredstva na tej postavki se povečajo zaradi večje ocenjene vrednosti projekta.

L81 - Banka cestnih podatkov
Vrednost: 650,00
Stroški bodo v primerjavi s planiranimi sredstvi nekoliko manjši, saj imamo v letošnjem letu planirano samo
ažuriranje stanja banke cestnih podatkov.

L83 - Mobilnostni načrt za industrijo in šoli
Vrednost: 7.500,00
Na tej postavki so planirana sredstva v višini 7.500 EUR. Dokument je bil izdelan že v letu 2017, vendar je račun
zapadel v plačilo v leto 2018 zato je potrebno na tej postavki planirati še sredstva za znesek kot je predlog
rebalansa.
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L86 - Mobilnostni načrt za večstanovanjske objekte
Vrednost: 0,00
Sprva planirana sredstva za izdelavo mobilnostenga načrta za večstanovanjske objekte v letu 2018 se zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev ne bomo naročili in niti ne pristopili k izdelavi v letu 2018, zato sredstva na tej
postavki ostanejo 0,00EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029004 - Cestna razsvetljava
M3 - Najem oporišč za javno razsvetljavo
Vrednost: 1.250,00
Na osnovi lanske realizacije je postavka zmanjšana.

M38 - Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave
Vrednost: 10.000,00
Postavka je zmanjšan zaradi večje realizacije v lanskem letu.

M4 - Tokovina za javno razsvetljavo
Vrednost: 30.000,00

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
L13M - Krožišče SN1
Vrednost: 40.000,00
Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2018 smo to postavko povečali za 10.000EUR tako, da planiramo naša
sofinancerska sredstva za prestavitev naše komunalne infrastrukture, javne razsvetljave in pločnika v višini
40.000EUR.

L72 - Obnova lokalne ceste LC 460044 Vodonik-Kumer
Vrednost: 0,00
Planirana sredstva se iz leta 2018 prestavijo v leto 2019, zaradi večjih odhodkov na projektih, ki so v postopku
javnega naročila in bodo realizirani v letu 2018.

L79 - Rekonstrukcija JP 985431 - Stranice center
Vrednost: 189.000,00
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Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2018 na tej postavki ni sprememb.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1306 - Telekomunikacije in pošta
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
M49 - Dograditev optičnega omrežja
Vrednost: 7.000,00
Za potrebe polaganja cevne kanalizacije, ki bo kasneje služila za optiko ali daljinsko upravljanje JR vsako leto
zagotavljamo 7.000EUR za ta namen.

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
Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2018 na tej postavki ni sprememb.

M36 - Kamnolom Zreče Gračič
Vrednost: 1.100,00
Postavka se zmanjša za dobrih 80%, glede na plan 2018, ker v letu 2018 ne predvidevamo z sanacijskimi deli,
potrebnih za končno opustitev kamnoloma Gračič.

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: 35.000,00
Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2018 se ta postavka zviša (za 15.000EUR) za izdelavo projektne
dokumentacije sekundarne kanalizacije v skupni višini 35.000EUR. Pričakujemo, da bomo lahko izgradnjo
sekundarne kanalizacije prijavili na kohezijska sredstva v naslednjih letih iz naslova te finančne perspektive
2014-2020.

M45 - Investicije kanalizacija
Vrednost: 20.000,00
Investicija kanalizacija (M45) postavka je bila planirana v višini 60.000,00EUR. Planirane investicije v
kanalizacijsko omrežje do konca leta z rebalansom predvidevamo v višini 20.000,00EUR.
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M52 - Komunalna oprema Stanojevič
Vrednost: 74.000,00
Zaradi zamude del (nizke temperature, dodatna dela škarpe) v letu 2017 smo bili primorani dela lani ustaviti in
jih bomo zaključili v letu 2018. Zardi navedenega je bilo potrebno sredstva iz leta 2017 prenesti v leto 2018 za
zaključek del v višini 74.000EUR.

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: 20.000,00
Sredstva so povečana zaradi sofinansiranja del ns strugi Dravinje.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
J92 - Čistilna akcija
Vrednost: 2.200,00
Postavka se poveča za 10%, zaradi nekoliko večjih stroškov pri izvedbi čistilne akcije na območju Občine Zreče,
v spomladanskem delu 2018.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
M32 - Magistralni vodovod
Vrednost: 0,00
Postavka se zmanjša zaradi neaktivnosti na projektu in prerazporedi na druge projekte.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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M17 - Pokopališče
Vrednost: 27.500,00
Postavka se poveča za dobrih 30% zaradi potrebe po izgradnji novih prostorov za žarne pokope.

M2 - Razširitev pokopališča
Vrednost: 3.000,00
Z rebalansom se postavka poveča za 3.000,00 EUR, zaradi potrebe po izdelavi osmih grobnih prostorov za žarne
pokope.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
J95 - Košnja zelenic
Vrednost: 19.000,00
Postavka se z rebalansom poveča za cca 27%, zaradi nekoliko večjega obsega košnje zelenih površin, ter glede
na realizacijo 2017.

J96 - Zbirni center
Vrednost: 8.000,00
Postavka se zmanjša za 20%, glede na plan, zaradi predvidenih manj del, na sami posodobitvi zbirnega centra.

J98 - Novoletna okrasitev
Vrednost: 15.300,00
Postavka se z rebalansom poveča za 80%, zaradi nabave in montaže dodatnih novoletnih okraskov, predvsem za
izvedbo prireditve veseli december 2017.
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5001 - KS ZREČE
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
L11Z - Letno vzdrževanje cest-Zreče
Vrednost: 15.000,00
Letno vzdrževanje cest se z rebalansom zniža in sicer na 15.000,00 EUR.

L12Z - Zimsko vzdrževanje cest-Zreče
Vrednost: 76.515,00
Postavka zimsko vzdrževanje cest se z rebalansom precej poveča in znaša 76.515,00 EUR.

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: 0,00
Z rebalansom smo s postavke obnova ceste od kovinarske do Zimrajha sredstva v višini 10.000,00 EUR
prerazporedili na zimsko službo.

T8A2Z - Rekonstrukcija ceste Osredek-Kumar (KS Zreče)
Vrednost: 9.700,00
Postavka rekonstrukcija ceste Osredek-Kumar se z rebalansom poveča za 92,65 %.

T8A3Z - Rekonstrukcija ceste Osredek-Šarlah (KS Zreče)
Vrednost: 59.015,00
Postavka rekonstrukcija ceste Osredek-Šarlah se poveča za 195,08% in znaša 59.015,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029004 - Cestna razsvetljava
T4A8Z - Ureditev razsvetljave na Vinogradni cesti
Vrednost: 0,00
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Sredstva smo morali prerazporediti na zimsko službo iz postavke ureditev JR na Vinogradni cesti in sicer v višini
10.000,00 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
M6Z - Komunala-urejanje okolja Zreče
Vrednost: 5.000,00
Z rebalansom se postavka urejanje okolje zniža na 5.000,00 EUR.

5002 - KS STRANICE
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
R01S - Stroški poslovnih objektov - Stranice
Vrednost: 1.505,00
Z ureditvijo poslovnih prostorov so na tej postavki nastali stroški, ki niso bili predvidevani. Zato z rebalansom
prerazporejamo nekaj sredstev na to postavko.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
A8S - Materialni stroški-Stranice
Vrednost: 3.390,00
Glede na realizacijo smo z rebalansom zagotovili nekaj dodatnih sredstev na tej postavki.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
T5B2S - Obnova strehe in posodobitev mrliške vežice-Stranice
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Vrednost: 49.705,00
Večino sredstev, ki so nam ostala na računu konec leta 2017, smo razporedili na postavko T5B2S - Obnova
mrliške vežice in sicer se je postavka povečala za približno 65 odstotkov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
M33S - Komunala - vzdrževanje stavb Stranice
Vrednost: 6.300,00
Zaradi menjave pohištva in nakupa avdiovideo opreme za pisarne KS smo glede na realizacijo namenili nekaj
sredstev na tej postavki.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804 - Podpora posebnim skupinam
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
R02S - Dotacije društvom-Stranice
Vrednost: 1.500,00
V krajevni skupnosti namenjamo nekaj sredstev za delovanje društev, zato se postavka glede na predvidevanja
do konca leta nekoliko dvigne.

5003 - KS GORENJE
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
L12G - Zimsko vzdrževanje cest-Gorenje
Vrednost: 17.240,00
Dodatna sredstva, ki jih je KS prejela s strani občine so se razporedila na postavko L12 - zimsko vzdrževanje
cest in z rebalansom znaša postavka 17.240,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
T5C1G - Cesta Padeški vrh - Gorenje
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Vrednost: 30.335,00
Postavka Cesta Padeški vrh se z rebalansom poveča za nekaj več kot tristo odstotkov.

T5C2G - Cesta Bezovje - Gorenje
Vrednost: 61.000,00
Prav tako se z rebalansom za nekaj manj kot tristo odstotkov poveča tudi postavka Cesta Bezovje in znaša
61.000,00 EUR.

5004 - KS DOBROVLJE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
T4D2D - Investicije v KS-Dom krajanov
Vrednost: 0,00

Večjih investicij v domu krajanov ne bomo imeli, zato smo postavko znižali za 100 %.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
L11D - Letno vzdrževanje ceste-Dobrovlje
Vrednost: 4.500,00
Nekaj sredstev smo prerazporedili na postavke L11 - letno vzdrževanje cest in sicer 300,00 EUR.

L12D - Zimsko vzdrževanje cest-Dobrovlje
Vrednost: 3.388,00
Z rebalansom smo nekaj sredstev, glede na realizacijo, prerazporedili na zimsko vzdrževanje cest in sicer 940,00
EUR.

L13DO - Investicije v ceste-Dobrovlje
Vrednost: 21.210,00
Večino sredstev smo prenesli na postavko L13 - investicije v ceste in sicer se postavka z rebalansom poveča na
21.210,00 EUR, saj bomo uredili most čez Dravinjo, preplastili bomo del ceste, pokrpali bomo cesto proti Pasji
gorci, uredila se bo makadamska cesta proti Petelineku, postaviti je potrebno še eno luč Dobravi.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
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1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
T4D3D - Ureditev kanalizacijskega sistema-Dobrovlje
Vrednost: 0,00
Ker je kanalizacijski sistem že urejen, večjih investicij na njem ne predvidevamo, zato postavko znižujemo za
sto odstotkov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
T4D1D - Investicije v KS Dobrovlje-igrišče
Vrednost: 0,00
Z rebalansom smo postavko znižali za 100%.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
M7D - Komunala-kamnolom Dobrovlje
Vrednost: 0,00
Ker na tej postavki ne predvidevamo realizacije, smo sredstva prerazporedili na zimsko službo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804 - Podpora posebnim skupinam
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
R02D - Dotacije društvom-Dobrovlje
Vrednost: 600,00
Glede na realizacijo smo za 50 % povečali postavko dotacije društvom.

5005 - KS SKOMARJE
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
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1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
L12SK - Zimsko vzdrževanje cest-Skomarje
Vrednost: 11.250,00
Sredstva so se z rebalansom razporedila na postavko L12 - zimsko vzdrževanje cest, ki sedaj znaša 11.250,00
EUR.

L13SK - Investicije v ceste-Skomarje
Vrednost: 4.700,00
Glede na realizacijo smo morali za 5 % povečati postavko.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
T5E1SK - Obnova mrliške veže-KS Skomarje
Vrednost: 10.330,00
Z rebalansom se le nekaj sredstev prenese na postavko Obnova mrliške vežice in sicer 330,00 EUR in znaša
celotna postavka 10.330,00 EUR.

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
Nekaj sredstev smo glede na realizacijo preteklega leta razporedili na to postavko.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
L12R - Zimsko vzdrževanje cest-Resnik
Vrednost: 7.215,00
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Glede na realizacijo smo z rebalansom zagotovili nekaj dodatnih sredstev na tej postavki in sicer se postavka
poveča za 3 odstotke.

L13RE - Investicije v ceste Resnik
Vrednost: 31.115,00
Sredstva, ki so ostala na računu konec leta 2017 so se razporedila na postavko L13 - Investicije v ceste, saj se bo
obnovila JP Resnik (Vidmar-Koprivnik) in sicer z rebalansom znaša postavka 31.115,00 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
M33R - Komunala-vzdrževanje stavb Resnik
Vrednost: 2.720,00
Glede na to, da dom krajanov/šolo Resnik ureja in vzdržuje turistično društvo Resnik jim vsako leto namenimo
sredstva, ki jih KS prejme od občine za vzdrževanje doma. Postavka se poveča glede na realizacijo za 72 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804 - Podpora posebnim skupinam
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
R02R - Dotacije društvom-Resnik
Vrednost: 500,00
Z rebalansom povečujemo postavko, saj predvidevamo društvom nameniti nekaj več sredstev kot pa jih je bilo
planiranih.
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