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POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA 
OBČINE ZREČE ZA LETO 2016  

 

 
 

Prihodki 
 
Skupni realizirani prihodki vključno z lastnimi prihodki krajevnih skupnosti za obdobje januar-junij 2016 
znašajo 3.004.706,04 EUR, kar predstavlja 42,87% planiranih prihodkov za letošnje leto. 

 
DOHODNINA (skupina 1) je prihodek občine, ki se razporeja med državo in občino in predstavlja precejšen 

del skupnih prihodkov. Za leto 2016 je dohodnina predvidena v višini 3.422.554,00 EUR, dejanska realizacija 
za obdobje prvega polletja pa je 50,00%. 

 
PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI (skupina 2) so prihodki, ki jih je zelo težko predvideti, saj so odvisni 

od nekih trenutnih situacij in niso konstantnega značaja, kar je razvidno iz realizacije. Postavke v tej skupini 
so ob polletju realizirane zelo različno, od 15% - povprečnine na podlagi zakona o prekrških, 23,81% - davek 
na dediščine in darila, 25,34% - davek na dobitke od iger na srečo, 57,27% - davek na promet nepremičnin 
do 113,75% - upravne takse.  

 
DAVKI IN DRUGE DAJATVE 
Nerazporejena sredstva so sredstva, ki se stekajo na račune pri Finančni upravi RS, kasneje pa jih 
razporedijo na pravilne račune. Ob polletju je teh sredstev za 18.604,71 EUR, v planu pa niso bila 
predvidena. 
Davki od premoženja, realizacija v višini 8,55% je odraz poravnanih obveznosti iz leta 2015, določbe za leto 
2016 še niso bile izdane. Prihodek bo realiziran do konca leta. 
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč polletna realizacija je 30,16%. Prvi obrok za je zapadel 20.6.2016, 
zato načrtujemo, da bodo vsi načrtovani prihodki realizirani v skladu s planom za leto 2016. 
Krajevna turistična taksa, višina nakazane turistične takse med letom precej niha, a je ob polletju le ta že 
realizirana v višini 74,24%, torej skladno s planom (zlasti upoštevaje zimsko sezono). 
Pavšalna turistična taksa, realizacija je že v prvi polovici leta presega planirana sredstva (uspešno 
realizirana izvršba), postavka bo korigirana z rebalansom proračuna. 
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ni konstantni prihodek, ki pa bo do konca leta realiziran v celoti. V 
prvi polovici leta je realizacija 56,60%. 
Odškodnina in nadomestilo za degradacijo in onesnaževanje okolja: Postavka je planirana glede na prihodke 
prejšnjih let. Prihodek je odvisen od izdanih odločb o odmeri višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 
prostora. V prvi polovici leta je postavka realizirana 17%. 
Sredstva požarnega sklada; postavka je ob polletju realizirana le 41,31%. Pričakujemo, da bo realizacija 
konec leta 2016 skladna s planom za leto 2016. 
Iz naslova komunalnih taks je v prvem polletju 2016 realizacija 0,0%. Ker so odločbe izšle v mesecu juliju 
2016, načrtujemo prihodke v drugi polovici leta. 
Prihodki od podeljenih koncesij so v prvem polletju že precej presegli predviden plan 7.000,00 EUR, saj so 
realizirani 277,44%. Ob sprejemanju plana namreč ne moremo predvideti koncesnino za posekan les, saj ne 
vemo koliko le-tega bo. V letu 2016 je ta koncesnina 5.746,45 EUR in koncesnina za kamnolom Stranice 
12.175,17 EUR.  
Denarne kazni, so realizirane v prvi polovici leta v višini 107,52 % oz. v znesku 5.376,00 EUR. Postavka 
zajema sredstva od pobranih glob za prometne prekrške. 
 

PRIHODKI OD PREMOŽENJA 
Najemnine za stanovanja so realizirane v skladu s planom v višini 51,27%. 
Kupnine od prodanih stanovanj izvedeno je bilo zbiranje ponudb za prodajo dveh stanovanj (v Vitanju in v 
Slov. Konjicah), a ni bilo resnih interesentov. Glede na to, da sta stanovanji izven naše občine, ju bomo še 
naprej skušali prodati.  
Realizacija na postavki Prihodki od poslovnih prostorov in občinskega premoženja v višini 20,72% 
predstavlja plačila iz naslova najemnin, odplačnih služnosti, najemnine za počitniške kapacitete na Rogli ter 
kupnine od prodanih zemljišč. V teku je pet javnih zbiranj ponudb za prodajo, zato načrtujemo realizacijo 
preostanka prihodkov iz naslova do konca leta v celoti. 
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Menjava zemljišč Unior  - Občina - prihodek na tej postavki je načrtovan v višini 600.000,00 EUR, zaradi 
računovodske izravnave na prihodkovni strani. Postavka še ni bila realizira. 
 

DOPOLNILNA SREDSTVA 
Prihodki iz naslova dopolnilnih sredstev iz raznih skladov in ministrstev so bili v prvi polovici letošnjega leta 
realizirani le delno (15,01%), glavnina le-teh bo realizirana v drugi polovici leta. 
Ministrstvo za okolje in prostor (strategija), realizacije na tej postavki v prvi polovici leta ni bilo anpak bo proti 
koncu leta ob zaključeni 2. fazi izvedbe CPS za Občino Zreče v višini 24.862,50 EUR, katero izdeluje ZUM 
d.o.o.. 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve so sredstva za obnovo spominskega parka sto frankolovskih 
žrtev v kolikor nas bodo uvrstili v svoj finančni plan. 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (OŠ Zreče/Stranice in vrtec) so sredstva za energetsko sanacijo 
podružnične osnovne šole na Stranicah in sicer v višini 38.600,00 EUR.  
Ministrstvo za kmetijstvo-gozdne ceste, zahtevek običajno oddamo proti koncu leta, tako tudi v letošnjem 
letu predvidevamo realizacijo do konca leta. 
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je v prvem polletju letošnjega leta nakazalo drugi del 
odobrenih sredstev za skupne občinske uprave za leto 2014 ter prvi del sredstev za stroške le-teh v letu 
2015. Realizacija je nekoliko presegla predviden plan. Postavka bo usklajena z rebalansom. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v skladu z pogodbo v drugi polovici leta realiziralo 
odobrena sredstva za leto 2016 za investicijo rekonstrukcija LC 440261 Brezje in Koroška vas  
Sanacija in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče sredstva kanalščine na zgrajenem 
kanalizacijskem omrežju se morajo knjižiti na to postavko še naslednjih 21 let, do takrat ko EU spremlja 
dosežene cilje projekta. Pri polletni realizaciji je realizacija 49,69% in je skladna s planom. 
Sanaciji sekundarne kanalizacije Nova Dobrava zaradi spremljanja doseženih ciljev projekta, se zaračunana 
kanalščina priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem knjiži kot prihodek navedenega projekta. Pri 
polletni realizaciji je realizacija 49,84% in je skladna s planom. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo-SUPORT, postavka je realizirana v višini 24,87%. Sredstva 
so financirana iz naslova Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, ki pa še po 
oddaji 3 in 4-končnega poročila niso bila nakazana. Projekt se je zaključil 30.4.2016. Sofinancerka sredstva 
s tega naslova pa pričakujemo do konca leta 2016. 
 
Kanalizacija Nova Dobrava 2 (polletna realizacija 50,05%) in Kanalizacija Nova Dobrava 3 (polletna 
realizacija 49,53%) sredstva kanalščine na zgrajenem kanalizacijskem omrežju se morajo knjižiti na to 
postavko. 
 

DRUGI PRIHODKI 
Obresti so odvisne od višine sredstev na transakcijskem računu Občine Zreče, krajevnih skupnosti in 
posrednih proračunskih uporabnikov (osnovna šola in vrtec). V prvem poletju je odstotek negativen v višini  
-133,38%. V letu 2015 je bila sprejeta pravna podlaga za negativno obrestovanje sredstev na transakcijskih 
računih proračunskih uporabnikov. 
Refundacija skupnih stroškov, realizacija je ob polletju 54,72%, kar je v skladu s planom.  
Okoljska dajatev – odpadne vode, je ob polletju realizirana le 34,76%. Višina te dajatve je vezana na 
napovedano porabo pitne vode. Postavka bo korigirana z rebalansom. 
Komunalni prispevki; polletna realizacija je 105,23% in se nanaša na izdane odločbe v prvi polovici leta za 
izdane odločbe po uradni dolžnosti za priključitev na čistilno napravo, investitorje individualnih stanovanjskih 
ter poslovnih gradenj. Realizacija do konca leta pa je odvisna od izdanih odločb, kar je v naprej nemogoče 
točno predvideti.  
Prispevki pravnih in fizičnih oseb, je postavka na kateri je v prvi polovici letošnjega leta realizacija le 4,59%. 
Predvidevamo, da bo postavka realizirana v celoti v drugi polovici leta. 
Kanalščine, priključnine (7F), planirani prihodki so odvisni od predvidevanja o številu novih priključkov na 
javni vodovod in javni kanalizacijski sistem. Višina realiziranih prihodkov je nižja zaradi manjšega števila 
novih priključkov na kanalizacijski sistem, kar bo potrebno upoštevati pri pripravi rebalansa proračuna za 
letošnje leto. Pri polletni realizaciji je realizacija 0%. 
Sofinanciranje ČN Nune (7I), na podlagi sklepa Občinskega sveta smo pričeli s 1. 1. 2013 zaračunavati 
čiščenje odpadne vode v počitniškem naselju NUNE. Dejanska realizacija je nad planom, plačani so tudi 
zaostanki za nazaj. Pri polletni realizaciji je realizacija 123,49%. 
Okoljska dajatev – odpadne vode (7C) je ob polletju realizirana v skladu z akontacijami predvidene porabe 
vode. Pri polletni realizaciji je realizacija 34,76%. Prihodki so proti prejšnjemu obdobju nižji, nižji izračun je 
ob upoštevanju zakonodaje znižal akontacije, posledično bo z okolijsko dajatvijo prihodek manjši za približno 
25%. 
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Komunalna odpadna voda (7O) prihodki od komunalne odpadne vode so realizirani v višini 48,90%. Višina 
prihodkov je odvisna od porabe vode, ki se meri preko vodomerov in je v skladu s predvidevanji. 
Čiščenje komunalne odpadne vode (7T) prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode so realizirani v višini 
70,58%. Višina prihodkov je odvisna od porabe vode, ki se meri preko vodomerov in ostalih vod ki se 
dovajajo na čiščenje, je v skladu s predvidevanji. 
Pobrana vodarina je odvisna od porabljene vode, kar posledično vpliva tudi na priliv teh sredstev. Znesek 
pobrane vodarine v letu 2016 je v prvi polovici leta v višini 47,61% kar je malo manj od  planiranega. V drugi 
polovici leta pričakujemo višjo realizacijo. 
Pokopališče, fakture za vzdrževanje novega pokopališča  za leto 2016 bodo izdane v mesecu avgustu 2016, 
kar pomeni, da bodo dejanska plačila v drugi polovici leta. Polletna realizacija je 1,81%. 
Prihodki od prodanih kart za bazen, so dejanski prihodki od prodanih kart za kopanje v Termah Zreče. V prvi 
polovici letošnjega leta je realizacija nekoliko manj kot 30%. Glede na to, da je glavna sezona v drugi 
polovici leta bo postavka do konca leta verjetno v celoti realizirana. 
Vodno povračilo realizacija znaša 35,71%. Realizacija postavke je odvisna od porabljene vode, ki je v prvi 
polovici malo manjša, v drugi polovici leta pričakujemo večjo porabo vode. To je dajatev, ki jo občina v bistvu 
pobira za državo. Prihaja do manjšega odstopanja zaradi razlike med porabo, ko jo plačujejo neposredni 
zavezanci. Akontacije za vodno povračilo določi ARSO, zato povsem popolna uskladitev ni mogoča. 
 

PRENOS PRIHODKOV 
Prenos prihodkov-TRR predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu Občine Zreče na 
dan 31.12.2015 in sicer v višini 55.104,32 EUR. 
Zadolževanje – sredstva v višini 107.430,00 EUR so predvidena povratna sredstva po 23. členu Zakona o 
financiranju občin. Sredstva so namenjena za sanacijo ceste LC Padeški vrh – Gorenje - Zg. Zreče, na 
odseku »rida« v dolžini  450m in bodo realizirana konec leta po izvedbi vseh del in poslanem zahtevku na 
MGRT. 

 
LASTNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
Iz tabele po stroškovnih mestih so razvidni lastni prihodki posameznih krajevnih skupnosti v prvi polovici 
letošnjega leta. Skupni prihodki vseh šestih krajevnih skupnosti v tem obdobju znašajo 30.322,72 EUR 
oziroma 22,08% predvidenega plana za leto 2016. V kolikor se bo izkazalo, da plan ni realen, bodo postavke 
korigirane z rebalansom. 
 

 

 

Odhodki 
 

1000  OBČINSKI SVET 

  01  POLITIČNI SISTEM 
  0101  Politični sistem 
  01019001 Dejavnost občinskega sveta 

    A0 –Občinski svet 
    Sredstva na tej postavki so namenjena izplačilu sejnin za udeležbo na rednih in izrednih sejah 

občinskega sveta ter za stroške povezane z delovanjem občinskega sveta. Do konca junija 2016 so 
bila sredstva porabljena v višini 5.725,09 EUR, kar predstavlja 47,71 % realizacijo glede na plan za leto 
2016.   

    A4 – Nadomestila članom komisij in odborov 
   Izplačilo sejnin članom komisij in odborov je v prvi polovici letošnjega leta v višini 6.644,96 EUR kar je 

55,37 % v primerjavi s planom. 
    R09 -  Financiranje političnih strank                                                   
   

 
Odhodki iz naslova financiranja političnih strank so bili do konca meseca junija 2016 realizirani v višini 
2.971,92 EUR. Financiranje se izvaja skladno s Sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev 
proračuna Občine Zreče (Uradni list RS, št. 137/06) ter na podlagi odločb o financiranju političnih 
strank, izdanih v začetku leta 2016. Polletna realizacija je do konca meseca junija 2016 znašala 47,17 
%, saj se letna sredstva, ki pripadajo posameznim političnim strankam, nakazujejo v dvanajstinah. 

2000  NADZORNI ODBOR 
  02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

  0203  Fiskalni nadzor 
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  02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
    A10 -  Dejavnost nadzornega odbora                                                      

    Za dejavnost nadzornega odbora so bile v obdobju od januarja do junija 2016 izplačane sejnine članom 
Nadzornega odbora Občine Zreče v višini 571,50 EUR, kar je 14,29%. Glavnina realizacije bo 
predvidoma v drugi polovici leta, ko bodo opravljeni pregledi poslovanja. 

3000  ŽUPAN 
  01  POLITIČNI SISTEM 

  0101  Politični sistem 

  01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

    A1 -  Funkcionarji( župan in podžupan)                                                    

    Polletna realizacija postavke Funkcionarji je v skladu s planom, saj je do sedaj realiziranih nekaj manj 
kot 49 odstotkov.   

  04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
  0403  Druge skupne administrativne službe 

  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

    A2 – Stroški za proslave in pokroviteljstva 

    Postavka je ob poletju realizirana na 76,88 %, ostala razlika pa bo izplačana v drugi polovici leta, saj so 
bila sredstva v višini 8.000,00 EUR razdeljena na javnem razpisu za sofinanciranje pokroviteljstva v 
Občini Zreče. 

  A21 – Stroški za proslave 

  Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo občinskih proslav. Na postavki so bila za leto 2016 
zagotovljena sredstva v višini 5.000,00 EUR in so bila v polletnem obdobju v celoti porabljena oziroma 
celo presežena (114,47%). Ta sredstva so bila porabljena za Zreški veseli december (v decembru 
2015), kakor tudi za žalne komemoracije (100 Frankolovskih žrtev smo bili v letu 2016 organizator!), 
ozvočenje za komemoracijah, skupna proslava ob 25-letnici samostojne Slovenije. 

  A81 – Protokol 

  Sredstva na postavki so za leto 2016 zagotovljena v višini 4.000,00 EUR. V polletnem obdobju je bilo 
porabljenih 133,24 % sredstev za namen protokolarnih dogodkov in sprejemov, kot so darila občanom 
ob 90-letnici, darilo prvemu rojenemu v letu, pogostitve sprejemov pri županu, protokolarni material, 
razna priznanja. 

  0603  Dejavnost občinske uprave 

  06039001 Administracija občinske uprave 

  A80 - Reprezentanca 

  Postavka je realizirana v višini 3.616,59 EUR oz. 60,28%. Predstavlja porabo iz naslova 
reprezentančnih in promocijskih daril ter pogostitev. Odstotek realizacije je nekoliko višji zaradi tega, 
ker se za decembrske pogostitve ter reprezentančna darila, plačilo računov prenese v mesec januar. 

4001 OBČINSKA UPRAVA 
 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

  0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
  02029001 Urejanje na področju fiskalne politike                  

   R10 -Provizija (UJP, Banke)                                                      

  Provizija je konstanten strošek Uprave za javna plačila RS in Banke Slovenije, za posredovanje 
plačilnih navodil. V prvi polovici letošnjega leta je realizacija v višini 366,68 EUR, kar je 18,33%.  

   R19 – Stroški revizije zaključnega računa 
  Stroški revizije zaključnega računa je postavka, ki je realizirana 87,14%. Revizija za leto 2014 je bila 

opravljena v zadnjem četrtletju lanskega leta, plačilo pa je bilo realizirano v začetku letošnjega leta. 
  03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba     
  03029002 Mednarodno sodelovanje občin 

  J3 – Mednarodno sodelovanje 
  Za sredstva te postavke je bil objavljen javni razpis, prejeli smo eno prijavo, postavka bo realizirana v 

drugi polovici leta. 
  04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

  0402 Informatizacija uprave 
  04029002 Elektronske storitve 

   R24 – Ureditev e-točk 
  S strani Ministrstva za gospodarstvo smo v letu 2007 pridobili sredstva za postavitve javnih e-točk z 

brezžičnim dostopom do interneta na lokacijah Skomarje, Resnik in Gorenje pri Zrečah Realizacija v 



 5 

prvi polovici leta je manjša zaradi manj poškodb. 
  0403 Druge skupne administrativne službe 

  04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
   R05 - Mediji 
  Postavka mediji je realizirana v višini  39,99 %, v višini 10.397,91 EUR. Zajeti so stroški sklenjenih 

pogodb z  Radio Štajerski val in Radio Rogla, stroški snemanja, stroški klippinga, stroški portala Moja 
občina.si ter mesečni stroški KUD Vladko Mohorič za upravljanje z INFO kanalom.  

  R11 – Objave v Uradnem listu RS 
  Sredstva iz te postavke so zagotovljena za plačilo objav v Uradnem glasilu slovenskih občin, Uradnem 

listu Republike Slovenije ter za vzdrževanje in objavo aktov v Katalogu informacij javnega značaja 
Občine Zreče. Do konca junija 2016 so bila planirana sredstva že skoraj v celoti porabljena, saj smo 
sprva predvidevali objavo in plačilo za objavo Odloka o občinskem prostorskem načrtu v višini 3.377,06 
EUR še iz proračuna za leto 2015, a je zaradi kasnejše objave račun zapadel v plačilo v proračun za 
leto 2016.  Zaradi navedenega bomo predlagali povišanje sredstev na navedeni postavki. 

  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
   R12 – Občinski praznik 
  Postavko smo do konca junija realizirali v višini 49,33 %, saj je večina stroškov za organizacijo svečane 

seje nastala konec maja 2016, računi pa so prispeli v začetku junija 2016 in zapadli v plačilo v mesecu 
juliju 2016. Postavka bo realizirana v okviru planiranih sredstev za leto 2016. 

  04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
   R01 – Str. poslovnih prostorov in občinskega premoženja                       
  Postavka je porabljena v višini 33,36%. Po plačilu vseh naročenih storitev ter fiksnih stroškov 

načrtujemo porabo postavke skladno z načrtovanim. 
  05  ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

  0502  Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
  05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

   H4 – Sofinanciranje diplomskih nalog  
  Razpis za sofinanciranje diplomske naloge je bil objavljen konec leta 2015, zato smo del sredstev za 

sofinanciranje 3 diplomskih nalog nakazali v letu 2016. Postavka je realizirana v višini 31,29%. 
  06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

  0601  Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlad. In lok. ravni 

  06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave 
  R26 – Daljinski energetski management 
  Realizacija presega plan 2016, ker je bil plačan lanski račun za energetski pregled OŠ Stranice v 

začetku leta  v višini 8.564,40EUR. Prav tako bo potrebno še zagotoviti sredstva za pogodbene 
obveznosti energetskega menadžmenta in izdelave LEK, kar se bo zagotovilo z rebalansom proračuna 
v jeseni 2016.  

  0603  Dejavnost občinske uprave 

  06039001 Administracija občinske uprave 
  A12 – Skupna občinska uprava - inšpekcija 
  Do 30.6.2016 je postavka realizirana v višini  33,93 %, oz. v višini 8.685,99 EUR, zaradi zamikov plačil 

zahtevkov za skupno občinsko upravo. Do konca leta pa bodo stroški realizirani v celoti kot je bilo 
planirano. 

  A13 – Skupna občinska uprava Slov. Konjice 

  Ob polletju je realizacija 35,83 % oz. v višini 6.707,07 EUR, realizacija je nekoliko nižja v skladu s 
planom, zaradi zamikov plačil zahtevkov za skupno občinsko upravo. Do konca leta pa bodo stroški 
realizirani v celoti kot je bilo planirano.  

    A5 – Plače delavcev 
    Postavka je ob polletju realizirana skoraj 47 odstotno in je v skladu s planom. 

    A6 – Drugi osebni prejemki                     
    Postavka je ob polletju realizirana 56,49% in je v skladu s planom. 

    A7 – Prispevki delodajalca                
    Realizacija postavke je konec junija nekaj več kot 48 odstotna in je v skladu s planom leta 2016. 

  A8 - Materialni stroški  
    Postavka Materialni stroški je ob polletju realizirana v višini 51,01 % oz. v višini 61.206,03 EUR. 

Realizacija je v skladu s planom. 
    R13 – Razno (počitniško delo)                                                    
  Iz te postavke je bilo do konca junija porabljenih 27,23 % načrtovanih sredstev. Pri polletni realizaciji  

so zajeti stroški izplačila nagrad dijakov in študentov za obvezno prakso do konca  meseca junija.  V 
preostalem delu bo postavka realizirana do jeseni, ko bodo poravnani vsi stroški počitniškega dela, ki 
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je predvideno v juliju, avgustu in septembru.  

    R22 – Brezplačna pravna pomoč občanom                                                           
  V skladu s sprejetim načrtom porabe za leto 2016 se izvaja tudi ta postavka. Brezplačna pravna pomoč 

občanom je bila v prvi polovici leta porabljena v višini 41,67%. Do konca leta se planira realizacija v 
skladu s planiranimi sredstvi. 

  06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
    A9 - Amortizacija                                           
    Ta postavka je bila v prvi polovici leta realizirana v višini 80,28 %. Realizacija je višja v prvem polletju, 

zaradi menjave strežnika, katerega plačilo je bilo izvedeno v prvi polovici leta, drugi obrok pa bo v 
januarju 2017. Sredstva, iz te postavke so namenjena še za delno zamenjavo dotrajane strojne 
računalniške opreme, nabavo pisarniškega pohištva (stoli, omare) in drugih sredstev potrebnih za delo 
občinske uprave. 

  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                                                             
    Realizacija 40,62% zajema tekoče stroške najemnine za skladišče CZ , del plačila za agregat, katerega 

smo nabavili v lanskem letu. Ostala razlika bo realizirana do konca leta.  
  07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

    P1A – Gasilska društva 
    Podpostavka je realizirana v višini 50,73%. Realizacija se nanaša na pogodbene obveznosti PGD v 

Občini. Do konca leta se planira realizacija podpostavke v skladu s planiranimi sredstvi. 
    P1B – Gasilska zveza 
  Podpostavka je realizirana v višini 49,98%. Realizacija se nanaša na pogodbene obveznosti GZ Zreče 

Vitanje. Do konca leta se planira realizacija podpostavke v skladu s planiranimi sredstvi. 
  P1C – Investicije na področju požarne varnosti 
  Podpostavka je realizirana v višini 50,00. Realizacija se nanaša na pogodbene obveznosti PGD v 

občini. Do konca leta se planira realizacija podpostavke v skladu s planiranimi sredstvi. 
  P1D – Oprema za hidrantno omrežje 

  Podpostavka ni realizirana. Do konca leta se namerava sofinancirati hidrant. 

  P1E – Požarna taksa 
  Podpostavka je realizirana v višini 50,00. Realizacija se nanaša na pogodbene obveznosti PGD v 

Občini. Do konca leta se planira realizacija podpostavke v skladu s planiranimi sredstvi. 
  10  TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

  1003  Aktivna politika zaposlovanja 
  10039001 Povečanje zaposljivosti 

    R06 -  Javna  dela                                                                       
    Sredstva na tej postavki so porabljena 40,85%. Sofinanciramo javna dela za Vrtec Zreče (4 delavci), 

Osnovno šolo Zreče (1 delavec), OZ RK Slov. Konjice (1 delavec), CSD Slov. Konjice (1 delavec), OŠ 
Pod goro (1 delavec) in Občina Zreče (5 delavcev).  

  11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
  1102  Program reforme kmetijstva in živilstva 
 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
  ID – Razno – kompleksne subvencije v kmetijstvu 

  Sredstva iz te postavke bodo porabljena v drugi polovici leta, na podlagi javnih razpisov (JR) za 
sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče za 
leto 2016 in JR za podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini 
Zreče za leto 2016, objavljenih v mesecu maju. 

  11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
    IF - Regionalni program podeželja (LEADER, Bioregija)                                     
    Iz te postavke so bila nakazana sredstva za delovanje LAS, projekti se zaradi prehoda na novo 

finančno perspektivo v prvi polovici letošnjega leta še ne izvajajo. Naslednji razpis LAS je predviden v 
jesenskem času.  

 1103  Splošne storitve v kmetijstvu 
  11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

    I3 -  Oskrba živali                                           
    Realizacija na tej postavki je v okviru planiranih sredstev – 38,93%. Zajema pa aktivnosti vezane na 

oskrbo in namestitev zapuščenih živali (skladno s pogodbo z zavetiščem in Veterinarsko postajo 
Konjice). 
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 13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
  1302  Cestni promet in infrastruktura 
  13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

  J4 – Urejanje in obnova kolesarskih poti, pešpoti                                           
  Predvidevamo realizacijo do konca leta. 

  1306  Telekomunikacije in pošta 
  13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

  R25  - Širokopasovno omrežje v občini Zreče                                           
  Sredstva na tej postavki so namenjena za pripravo projektne dokumentacije, ki je potrebna za 

prijavo na javni razpis za evropska sredstva, za izgradnjo širokopasovnega omrežja. Razpis je 
predviden v drugi polovici leta 2016 oz. v začetku leta 2017. Razpisna dokumentacija bo narejena v 
drugi polovici leta, zato bo postavka realizirana takrat. 

 14  GOSPODARSTVO 
  1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
  14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

    K1 – Sklad za razvoj                                                
    Ta postavka zajema plačilo zahtevkov za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja RRA 

Celje. V drugi polovici leta pa bodo realizirane tudi pogodbe iz naslova prijav na razpis za dodelitev 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva. 

  1403  Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
  14039001 Promocija občine 

    J94 – Promocija turizma                                                    
  Iz te postavke smo v prvem polletju poleg članarine društvu Entente florale in manjših promocijskih 

aktivnosti sofinancirali obsežnejši oglas v na POP TV in Kanalu A ter izvedbo likovne delavnice 
zreškega Art kluba - kolonije z naslovom »Bilo je nekoč, danes, jutri«. 

  14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
    J1 – Projekt razvoj turizma 
  Postavka je realizirana v višini 60%. Zajema pa sofinanciranje aktivnosti v okviru destinacijskega 

managementa za turistično območje »Dežela Celjska«, na podlagi pogodbe o partnerskem 
sodelovanju.  

    J7 – Turistična društva 
  Izveden je bil razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev. Financiranje bo izvedeno v drugi 

polovici leta.  
  J9 – Strategija turizma 
  Na podlagi Sporazuma o izdelavi strateškega dokumenta destinacije Rogla-Pohorje z naslovom »Načrt 

razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021« se že od novembra 2015 (do oktobra 
2016) izvajajo številne aktivnosti za pridobitev dokumenta, ki bi sistematično opredelil načrtovanje 
razvoja in trženje turistične ponudbe v naslednjih petih letih. 

  J90 – LTO Rogla-Zreče  
  Postavka je realizirana skladno s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, skladno s planom.  

  15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
  1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
  15029003 Izboljšanje stanja okolja 

    O21 – Naravovarstveni programi 
  Postavka je v polletju realizirana v višini 30,5%. V mesecu juliju bo izveden 6. mladinski 

interdisciplinarni raziskovalni tabor Rogla in monitoring borovničevega mnogooka na Pohorju ter 4. 
Košnja pohorskih planj na star način, kateri računi bodo v plačilo zapadli v drugi polovici leta 2016, tako 
bodo sredstva na tej postavki porabljena v ta namen.  

  O25  - Trajnostno upravljanje Pohorja - SUPORT 
  Projekt SUPORT je sofinanciran iz naslova Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega 

mehanizma in se je 30.4.2016 zaključil. Do tega datuma so bili plačani tudi vsi računi tega projekta. 
Tako znaša poraba na tej postavk 3.694,80 EUR, ki se bo ob rebalansu proračuna uskladila glede na 
plan. 

  O26 – Polnilnica za električna vozila 

  Postavka v prvem polletju še nima realizacije. V kolikor bo aktivnost izvedena v drugi polovici leta 2016 
bodo sredstva namensko porabljena. 

  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) 
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  V letošnjem letu še ni bilo nikakršnih aktivnosti na tej postavki. Do konca leta pa se bo še videlo, če 
bodo potrebne še kakšne aktivnosti. V nasprotnem bomo konec leta z rebalansom to postavko črtali. 

  R28 – Obnova nevzdrževanih objektov 
  Postavka je namenjena za obnovo ne vzdrževanih objektov v Občini Zreče, na podlagi sprejetega 

odloka. Za leto 2016 se planira 7.000,00 EUR, predvsem za obnovo objekta na Kovaški cesti, 
(nekdanje gostišče JELKA). Do polletja je bilo porabljeno 6,10% sredstev, za elaborat obnove.  

  16029003 Prostorsko načrtovanje 
    O1 – Prostorska dokumentacija (OPN)                                                            
    Pri izdelavi OPN v letu 2015 je zadnji račun za izdelavo bil poravnan 29.1.2016. Zato se sredstva v tej 

višini z rebalansom zagotovijo na tej postavki v letu 2016. 
  O11 – Strokovne  podlage za OPN 
  Sredstva na postavki so realizirana v višini 34,4%. Sredstva so bila namenjena za strokovno,  tehnično-

informacijsko podporo na podlagi sprejetega OPN. V letu 2016 smo pristopili k spremembam in 
dopolnitvam OPN – sredstva na postavki bodo namensko porabljena v tem postopku v drugi polovici 
leta. 

  O15 – OPPN poslovna zazidava– Zg. Zreče 
  Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 17,6%. Na podlagi pogodbe s 

Savaprojekt d.d.  za izdelavo OPPN poslovna zazidava center zg. Zreč, ki je bila podpisana 27.6.2016, 
bodo sredstva na postavki namensko porabljena v drugi polovici leta. 

  O17 – OPPN ob Ilirski poti 

  Postavka še nima realizacije, saj je bil postopek izdelave OPPN začasno ustavljen na podlagi smernic 
ARSO, ki je v postopku OPPN zahteval odprtje kanaliziranega vodotoka Gregorčev graben. V letu 
2016 smo na podlagi dogovora z DRSVN (bivši ARSO) izdelali hidrološko hidravlično študijo vodotoka 
Gregorčev graben. Naročiti pa moramo še strokovne podlage eklektičnega napajanja območja. Nato 
bomo postopek OPPN lahko nadaljevali v fazo dopolnjenega osnutka.  

  O27 - Spremembe in dopolnitve OPN 

  Sredstva so namenjena izvedbi sprememb in dopolnitev OPN, katerega postopek je občina pričela v 
letu 2016. Občina zbira pobude za spremembo namenske rabe do cca sredine julija 2016. V prvi 
polovici leta postavka še nima realizacije. 

  O28 - UN1/093 OPPN stanovanjsko naselje SN2 Zreče 

  Plan na postavki znaša 6.000,00 EUR. Na postavki je porabljenih 540,00 EUR in sicer za izdelavo 
geodetskega načrta območja. 18.5.2016 je bila podpisana pogodba z izdelovalcem OPPN v višini 
7.015,00 EUR z DDV. Izdelava OPPN je predvidena v 6 fazah na katere je vezano tudi plačilo računov 
izdelave OPPN – sredstva na postavki bodo namensko porabljena glede na tek postopka v drugi 
polovici leta 2016 oziroma se bodo po potrebi rebalansirala še v leto 2017. 

  O29 - Urbanistična zasnova centra Zreč (variantne rešitve) 

  V letu 2015 je Občina pristopila k izdelave variantnih rešitev revitalizacije in razširitev centralnega 
območja v izvedbi študentov pod mentorskim vodstvom pedagoških delavcev in sodelavcev Fakultete 
za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM. Na podlagi podpisane pogodbe je bil projekt 
zaključen marca 2016 in v aprilu izvedena razstava del. Tako so bila porabljena sredstva v višini 
4.041,20 EUR, ki se bo ob rebalansu proračuna uskladila glede na plan. 

  O30 - UN1/0035 obrtno - poslovna cona Zreče 

  Sredstva na podatki so realizirana v višini 540,00 EUR in sicer za namen izdelave geodetskega 
posnetka območja. V drugi polovici leta 2016 bomo postopek OPPN šele začeli, tako da se na postavki 
za leto 2016 predvideva zmanjšanje postavke na 5.000 EUR, preostala sredstva (10.000,00 EUR) pa 
bodo prenesena v leto 2017. 

  O31 - OP8/008 OPPN kamnolom Gračič 

  Postavka v prvem polletju še nima realizacije. V kolikor bo aktivnost izvedena v drugi polovici leta 2016 
bodo sredstva namensko porabljena. 

  O7 – Mreža postajališč za avtodome 

  Postavka še nima realizacije je pa namenjena izvajanju projekta MPZA, katerega nosilec je Občina 
Mirna. V sklopu projekta je v mesecu juliju 2016 predviden obisk predstavnikov nosilne Občine, ki bodo 
predstavili predlog sodelovanja in vizije projekta po 1. januarju 2017. O predvidenih stroških tega 
projekta v letu 2016 še nismo seznanjeni in pričakujemo, da se bo finančni plan oblikoval po 
opravljenem sestanku z predstavniki nosilne občine, ki naj bi bil v mesecu juliju 2017 (napoved Petra 
Krnc, po elektronski pošti dne 17.6.2016). 

  O8 – Programi opremljanja 

  Postavka je v prvem polletju realizirana 11,94%.  Realizacija bo v celoti izvedena v skladu s planom do 
konca letošnjega leta. 
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 1603 Komunalna dejavnost  

  16039003 Objekti za rekreacijo 
  J10 – Zreško jezero-projekt LAKE TOUR SI-HR 
  Občina se je prijavila na razpis INTERREG SLOVENIJA-HRVAŠKA za izvedbo projekta Jezera kot  

sonaravna proaktivna razvojna jedra kontinentalnega turizma s kratico »LAKETOUR« . 
Ker je bila vloga nepopolna, jo bomo ponovno vložili v mesecu oktobru 2016. Ker tako nismo izvedli 
nobenih aktivnosti so ostala sredstva na postavki nerealizirana. 

  J11 – Jezerska območja-RASR 
  Realizacija se planira v drugi polovici letošnjega leta za izdelavo DIIP-a. 
  J93 – Turistična infrastruktura 
  Iz te postavke smo financirali izdelavo analize vzroka kalnosti jezera v Zrečah, vzpostavitev sistema 

elektronske prijave turistične takse za ponudnike, odvoz azbestnih  plošč iz igrišča v Skomarju, pomoč 
študentke pri izdaji odločb zavezancem za plačilo pavšalne turistične takse in namestitev štirih tabel 
»uporaba igrišča na lastno odgovornost«. 

  1605  Spodbujanje stanovanjske gradnje 
  16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

    N9 – Pridobivanje neprofitnih stanovanj 
  Razmišljali smo o nakupu manjšega stanovanja v enem izmed dveh »že dolgo praznih« novogradenj v 

Zrečah ali na Stranicah, a v prvi polovici leta nakup še ni bil izveden. 
  16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

  N0 – Upravljanje stanovanj 
    Upravljanje plačujemo mesečno, na podlagi izstavljenih računov upravnika. Ob polletju so sredstva 

porabljena v skladu s planom. 
  N1 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
  Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 44,76%. Med večjimi vzdrževalnimi deli, ki smo jih 

izvedli v prvi polovici letošnjega leta in konec prejšnjega so sanacija strehe večstanovanjskega objekta 
v Ločah in v Zrečah na naslovu Cesta na Roglo 11b in 11d, (glede na delež lastništva), zamenjava 
strešnih oken, strelovodi… 

  1606  Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
  16069002 Nakup zemljišč 

    M37 - Menjava zemljišč Unior  - Občina 
  V letu 2016 so s to postavko načrtovana sredstva za namen menjav nepremičnin med družbo UNIOR 

in Občino Zreče in sicer v višini 600.000,00 EUR. Postavka še ni bila realizirana. 
    O4 -   Nakup zemljišč                                                                   
    Realizacija 2,34% se nanaša na plačilo davkov za pridobitev zemljišča, namenjenih za gospodarsko 

javno infrastrukturo. V teku sta dva pravna posla za nakup nepremičnin, zato bo realizacija oziroma 
poraba postavke vidna do konca leta. Načrtujemo, da bo porabljena skladno z načrtovanim. 

  17  ZDRAVSTVENO VARSTVO 
  1707  Drugi programi na področju zdravstva 

 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
    G1 -  Zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov                                    
  Sredstva na tej postavki so v polletnem obdobju realizirana v višini 46,42% in teče po planu proračuna 

za leto 2016. 
  17079002 Mrliško ogledna služba 

    G2 – Stroški mrliške ogledne službe                                                           
    Sredstva so porabljena v višini 27,89% in so odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov oziroma 

prepeljanih oseb na sanitarno obdukcijo. Ker te postavke ob sprejetju proračuna ni mogoče optimalno 
zastaviti se po potrebi spreminja z rebalansom. 

  18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
  1802  Ohranjanje kulturne dediščine 

  18029001 Nepremična kulturna dediščina 

  E17 – Obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev 
  Postavka se bo realizirala v drugi polovici leta. 
  E5 – Naravna kulturna dediščina 
  Znotraj te postavke bomo v drugi polovici leta poravnavali nabavo ustreznega lesa za žlebove za 

Ošlakovo kovačijo. 
  1803  Programi v kulturi 

  18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
    E1 - Knjižnica 
    Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2016. V tej postavki so 



 10 

sredstva za obratovalne stroške knjižnice, kot tudi dejansko za njeno delovanje (plače zaposlenih,...) 

  E7 – Založniška dejavnost 

  Ob polletju je realizacija 104,70%. Sredstva so bila porabljena za pomoč pri izdaji zbornikov gasilcem, 
lovcem. Ravno tako smo financirali izdajo knjige Talci, kot tudi sofinancirali izdajo knjige Orgle.  

  E70 – 810 letnica prve pisne omembe Zreč 

  Postavka je realizirana v višini 25,02%. V celoti bo porabljena v drugi polovici leta, saj bo konec leta 
zaključna prireditev te obletnice. 

   18039002 Umetniški programi 
  E2 – Programi društev 
  Sredstva bodo v drugi polovici leta razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov 

s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in sklenjenih pogodb. 10% sredstev pa je namenjenih za 
stimulacijo izrednih dosežkov in izobraževanje, ki se razdeli ob koncu leta.  

  E9 – Javni sklad za kulturne dejavnosti 
  Postavka je 50,00% realizirana. Občina Zreče je v letu 2016 zagotovila sredstva Javnemu skladu za 

kulturne dejavnosti Slovenske Konjice za izvedbo prireditev in izobraževalnih oblik skupnega 
programa. 

  18039003 Ljubiteljska kultura 
    E3 – Prireditve in gostovanja 
    Sredstva na tej postavki so realizirana v višini 159,87%. Iz te postavke je bila financirana prireditev Ob 

kulturnem prazniku, skupaj z nagradami prejemnikom priznanj. Postavka bo z rebalansom ustrezno 
korigirana. 

  E71 – Skumavčevi dnevi na Resniku 

  Postavka je v celoti realizirana na podlagi pogodbe s TD Resnik – Rogla za izvedbo Skumavčevih 
dnevov (material za slikanje, prevozni stroški slikark, prehrana za slikarke, županov golaž ob zaključku) 

    EB – Godba na pihala - materialni stroški 
    Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Godbe na pihala Zreče. Postavka je 100% 

realizirana. 
  EF – Vodovnikova (leto) nagrada 
  Sredstva iz te postavke se porabijo za Vodovnikovo nagrado na podlagi sklepa župana. Ravno tako se 

porabijo za izdelavo Vodovnikove listine. Realizacija je v višini 90,45%. 
  18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

  E10 – Lokalni časopis  

 
 

 Sredstva na tej postavki so namenjena izdajanju občinskega glasila Pohorsko srce (strošek 
lektoriranja, oblikovanja, tiskanja, poštnine…). Letno izideta dve številki. Zaradi jubileja – 20 let Občine 
Zreče je bila trinajsti številki priložena zbirka izvedenih projektov v obdobju 1995-2015, zaradi česar so 
nastali stroški večji od planiranih in bo potrebno postavko korigirati z rebalansom. 

  18039005 Drugi programi v kulturi 

    E14 – Forma viva 
  Koroški pokrajinski muzej pripravlja načrt obnove Forma viv v Zrečah. Na podlagi tega načrta bi v drugi 

polovici leta pristopili k delni obnovi Forma viv skupaj s podjetjem Unior d.d. 
  E19 – Razstava Brinjeva gora in steklo 
  V začetku leta 2016 smo odprli novo postavljeno razstavo stekla na Rogli, ter prenešeno razstavo 

Brinjeve gore iz Rogle v Hotel Atrij Zreče. Tako je bilo v okviru le-ta potrebno naročiti nove vitrine za 
Hotel Atrij, pripraviti razstavne panoje za obe vitrini, izdelati zloženke za obe vitrini in jih prevesti v 3 
tuje jezike (italijanščino, nemščino, angleščino). 

  E4 – Vzdrževanje kulturnih domov in opreme 
    Na podlagi pogodbe o upravljanju večnamenske dvorane v Zrečah se zagotavljajo sredstva za 

pokrivanje stroškov vzdrževanja in uporabe večnamenske dvorane KUD Vladko Mohorič. Postavka bo 
na podlagi podpisanega aneksa realizirana v drugi polovici leta 2016. 

  E6 – Vzdrževanje kulturnih spomenikov Sv. Lambert 

  Postavka je v celoti porabljena za sofinanciranje nakupa orgel v cerkvi Sv. Lamberta na Skomarju 

  E72 – Trije zreški gradovi  

  Z Univerzo v Mariboru je bila podpisana pogodba o sodelovanju pri izvedbi študentskega projekta »Trije 
zreški gradovi: revitalizacija kulturne dediščine« v okviru katerih bodo študenti pripravili variantne rešitve 
kot idejne zasnove revitalizacije posameznih gradov.  

  1804  Podpora posebnim skupinam 

  18049001 Programi veteranskih organizacij 
    R03 – Vojni veterani 
    Sredstva so bila razdeljena prijavljenim vojnim društvom na javnem razpisu. Pogodbe so že podpisane, v 
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drugi polovici leta pa bodo izvedena tudi plačila. 

  R04 – Vzdrževanje grobov borcev NOB 
  Sredstva na tej postavki so namenjena čiščenju spominskih obeležij, vrtnarske storitve ter komemoracijo 

ob dnevu spomina na mrtve 1. novembra. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta 2016. 
  18049004 Programi drugih posebnih skupin 
  R02 –Dotacije društvom 
  Sredstva so bila upravičenim prijavljenim društvom razdeljena na podlagi javnega razpisa. Pogodbe so 

že podpisane, v drugi polovici leta pa bodo izvedena tudi plačila. 
 1805  Šport in prostočasne aktivnosti 

  18059001 Programi športa 
  F1 –Športni klubi 
    Sredstva so bila prijavljenim in uspešnim športnim društvom razdeljena na javnem razpisu. Na podlagi 

pogodb so bila tudi že izplačila v višini 95,08%. 
    F3 - Dotacije 
    Sredstva so porabljena v višini 79,59% in sicer za pomoč pri športnih udejstvovanjih športnikov 

posameznikom ter organizacijo prireditve Naj športnik.  
    F4 – Vzdrževanje športnih objektov – amortizacija 
    Sredstva so porabljena v višini 50,00% in se porabljajo v skladu z podpisanim aneksom z OŠ Zreče za 

leto 2016. 
    F5 – Vzdrževanje nogometnega igrišča 
    Postavka je 50% realizirana na podlagi podpisanega aneksa z NK Zreče za leto 2016. 
  F6 – investicijsko vzdrževanje telovadnice Zreče 
  Postavka še ni porabljena, saj so v večini namenjena za zamenjavo oken na športni dvorani Zreče, ter 

manjše investicije (popravilo pip v garderobah) katere se izvajajo v času poletnih počitnic. 
  F7 Sanacija atletske steze 
  Dela na atletski stezi se bodo pričela izvajati v mesecu avgustu 2016, zato bo postavka realizirana v 

drugi polovici leta. 
  J8 – Deskanje – svetovni pokal na Rogli 
  Postavka je v celoti realizirana, sredstva so bila namenjena podpori Svetovnemu pokalu v deskanju na 

snegu, ki je bil na Rogli 23.1.2016. 
    R07 – Sofinanciranje kart za kopanje 
   Realizacija je ob polletju letošnjega leta je 37,16% in je v skladu s planom za leto 2016. 

  18059002 Programi za mladino 
    H6 – Programi za mlade in otroke 
  Postavka bo realiziran v drugi polovici leta. 
    J6 – Ropotanje v Starih Zrečah 
  Sredstva so porabljena skladno s planom in sklenjeno pogodbo. 

 19  IZOBRAŽEVANJE 

  1902  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
  19029001 Vrtci 

    C1 – Plačilo programov – Vrtec Zreče 
    Postavka je realizirana v višini 43,70%. Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom 

proračuna in plana Vrtca Zreče za leto 2016. 
    C2 – Plačilo programov drugih vrtcev 
  Postavka je realizirana v višini 45,74%. Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila vpisanih otrok iz 

Zreč v programe Vrtcih v drugih občinah. 
    C3 – Investicijsko vzdrževanje 
  Postavka je bila realizirana v višini 16,00%. Višina porabljenih sredstev je v skladu s planom Vrtca Zreče. 

  C5 – Otroci s posebnimi potrebami 
  Postavka je realizirana v višini 53,11%. Znotraj te postavke pokrivamo stroške specialnega pedagoga 

otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Vrtec.  
    C6 – Materialni stroški za vrtec Gorenje 
  Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2016. 

  1903  Primarno in sekundarno izobraževanje 

  19039001 Osnovno šolstvo 

    B1 -  Dodatni program                                                                  

    Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2016. 

    B2 -  Materialni stroški                                                               
    Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2016. 
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    B3 -  Investicijsko vzdrževanje  

    Postavka je bila realizirana v višini 20,38%. Postopoma se pokrivajo stroški manjših investicij v OŠ 
Zreče. Večji delež teh stroškov bo nastal v času poletnih počitnic, ko bodo na OŠ Zreče potekala večja 
investicijska dela. 

    B5 – Prehrana delavcev 
    Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2016. 

    BB – Osnovna šola v Parku 
    Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2016. 

  BE – Osnovna šola Glazija in Waldorfska šola 
  Postavka je realizirana v višini 76,11%. Sredstva so namenjena za materialne stroške za šole, katere 

obiskujejo učenci iz naše Občine in smo na podlagi zakonodaje dolžni sofinancirati materialne stroške v 
enaki višini, kot bi jih za delovanje OŠ Zreče na učenca.  

  BH - Zamenjava kritine na OŠ Zreče 

  Postavka je realizirana 0,56%. Zamenjava kritina na OŠ Zreče poteka v času šolskih počitnic, zato bo 
postavka v celoti realizirana v drugi polovici leta 2016. 

  BK – Energetska sanacija POŠ Stranice 

  V mesecu juniju 2016 je bil skupaj z Občino Slov. Konjice objavljen javni poziv promotorjem k oddaji 
vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske sanacije OŠ Pod gor, POŠ Tepanje in POŠ 
Stranice.  Na podlagi prijave in njihovih izračunov oziroma ponudbe bo v drugi polovici leta 2016 znano, 
ali se bo k energetski sanaciji POŠ Stranice sploh pristopilo. Takrat bomo postavko z rebalansom 
ustrezno korigirali. 

  19039002 Glasbeno šolstvo 
    BA -  Glasbena šola Slov. Konjice                                                                    
  Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2016. 

  19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 
  BL – Prizidek s Srednji šoli Zreče 
  Postavka bo porabljena v drugi polovici leta 2016, ko bo Šolski center Slov. konjice – zreče pristopl k 

izdelavi projektov za izgradnjo prizidka k srednji šoli Zreče. 
  1904 Terciarno izobraževanje 

 19049001 Višješolsko izobraževanje 
    B8 – Regijsko študijsko središče Celje 
  Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2016. 

  1905  Drugi izobraževalni programi 

  19059001 Izobraževanje odraslih 
    B9 – Izobraževanje odraslih 
    S SIC Slov. Konjice je bila podpisana pogodba o izvajanju izobraževanja za odrasle v Občini Zreče 

(projekt vseživljenjsko učenje - programi usposabljanja, izobraževanja za prebivalstvo, razvoj podeželja 

za ohranjanje in izboljšanje kvalitete bivanja v letu 2016.) Sredstva bodo v celoti izplačana v drugi 

polovici leta 2016.  
  1906  Pomoči šolajočim 

  19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

    B4 – Šolski prevozi 

    Postavka je ob poletju realizirana v višini 159.269,71 EUR oz. 66,36%. V njej so zajeta plačila za šolske 
prevoze od meseca novembra 2015 do meseca maja 2016. Preostali šolski prevozi za šolske mesece 
bodo plačani v drugi polovici leta 2016 

    B6 - Ostalo 
  Sredstva so ob polletju porabljena 79,52%, za ogled predstave prve triade osnovnošolskih otrok, za 

obdarovanje otrok Vrtca Zreče ob prihodu Božička.  
  D7 -  Šola v naravi                                                                    
    Postavka je realizirana v višini 54,00% in sicer za stroške zimske šole v naravi. Stroški za poletno šolo v 

naravi se bodo pokrili v drugi polovici leta. 
  19069003 Štipendije 

  H5 - Štipendije 
  Ob poletju je bila postavka ni bila realizirana, plačilo štipendije za šolsko  leto 2015/2016 zapade v drugi 

polovici leta 2016. 
  20  SOCIALNO VARSTVO 

  2002  Varstvo otrok in družine 
  20029001 Drugi programi v pomoč družini 

    R15 - Obdaritev novorojencev                                                               
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    Sredstva na tej postavki so porabljena v višini 50,52%. Znesek porabljenih sredstev je odvisen od števila 
rojenih otrok v letu 2016, zato se bo znesek z rebalansom ustrezno korigiral. 

  2004  Izvajanje programov socialnega varstva 

  20049002 Socialno varstvo invalidov 

    D0 – Izplačilo družinskemu  pomočniku                                                               
  Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2016. 
  D2 – Občina po meri invalidov 
  Sredstva na postavki so namenjena izvajanju projekta Občina po meri invalidov. Akcijski načrt za 

izvajanje projekta se je v letu 2015 zaključil. Sredstva pa so namenjena za izvedbo posameznih 
aktivnosti za izboljšanje kvalitete življenja invalidov v kraju. Iz te postavke se tudi sofinancirajo socialne 
stiske invalidov, plačljive terapije in zdravstvene storitve ter druge potrebe povezane z invalidnostjo. V 
letu 2016 je na postavki bilo predvidenih 5.000,00 EUR. V prvi polovici leta na tej postavki ni bilo 
porabljenih sredstev. Ob rebalansu se predlaga zmanjšanje sredstev na postavki. 

  20049003 Socialno varstvo starih 
    D3 – Socialni transferji za oskrbnine 

    Sredstva so porabljena v višini 46,35%. CSD izdajajo odločbe za doplačilo institucionalnega varstva na 
podlagi ZUPJS in dohodkov upravičencev ter zavezancev za plačilo (Zakon o socialni varnosti). 

    DA -  Pomoč družini na domu                                                                    
    Sredstva so porabljena v višini 48,68% in potekajo v skladu s sprejetim planom za leto 2016. 

  DB – Pogostitev ostarelih 
  Postavka je porabljena v višini 25,35% saj so bili poravnani računi za pogostitve na Gorenju. Odprti so še 

računi za plačilo pogostitev na Stranicah in v Zrečah. 
  20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

    D10 -  Družbeno koristno delo 
  V pričetku leta 2011 je Občina Zreče podpisala dogovor in s tem postala izvajalska organizacija v Občini 

Zreče za opravljanje družbeno koristnega dela. V letu 2016 še ni bilo potreb za opravljanje družbeno 
koristnega dela na Občini Zreče, zato je postavka še 100%. V kolikor do konca leta teh potreb ne bo, 
bomo postavko ustrezno korigirali. 

    D4 -  Pogrebni stroški                                                                 

    V prvi polovici leta 2016 je postavka realizirana v višini 75,85% . Iz te postavke smo pokrili pogrebne 
stroške dvema svojcema umrlih. V kolikor bo potrebno se bo postavka z rebalansom ustrezno korigirala. 

    D6 – Letovanje šolskih otrok - kolonija 
  Občina Zreče je v letu 2016 zagotovila sredstva za počitniško letovanje otrok iz socialno ogroženih družin 

iz območja Občine Zreče ter bolnih otrok. Letovanje izvaja RK Slov. Konjice. Sredstva se izplačajo na 
podlagi podanega  poročila o izvedbi letovanja, predvidoma v mesecu avgustu 2015. 

  D8 -  Druge socialne storitve                                                          
  Sredstva iz te postavke so realizirana v višini 51,64%. Subvencioniranje stanarin prestavlja čez 70% 

realiziranih sredstev (nove odločbe CSD). Ostali del sredstev je bil porabljen za denarne socialne pomoči 
občanom in pomoč v obliki paketov prehrane.  

  20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
    D1 – Občinski odbor RK 
    Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2016. 
    D5 -  Dotacije humanitarnim društvom                                                   

    Sredstva so bila razdeljena prijavljenim in uspešnim društvom na javnem razpisu s sklepom. Pogodbe so 
že sklenjene, izplačila pa bodo v drugi polovici leta 2016. 

  22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

  2201  Servisiranje javnega dolga 

  22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

    N5 – 20 stanovanjski blok - kredit 
    Odplačilo kredita poteka v skladu s planom. 
  N7 – Nakup 2 stanovanj CR11L in CR 11M 
  Postavka zajema odplačilo dolgoročnega kredita - v skladu s planom. 
  N8 – Preureditev podstrešja CR 11A 
  Tudi ta postavka zajema le odplačilo dolgoročnega kredita in poteka v skladu s planom. 
  R14 – Okvirni kredit – obresti in provizija banke 
  Stroški okvirnega kredita pri Delavski hranilnici so v prvi polovici leta 2016 100,55 EUR.  
  T5 – Vrtec in adaptacija OŠ Stranice 

  Za vrtec in adaptacijo OŠ Stranice so bila sredstva v letošnjem letu prav tako kot pretekla leta porabljena 
za odplačilo dolgoročnih kreditov. Odstotek sredstev porabljenih v obdobju od januarja do junija 
predstavlja 55,62 % plana 2016. Do konca leta predvidevamo realizacijo v skladu s planom. 
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  23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
  2302  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
  23029001 Rezerva občine 

    S1 – Proračunska rezerva - elementar 
  Proračunska rezerva je strogo namenska za stroške odprave posledic elementarnih nesreč. V prvi 

polovici leta 2016 je bila porabljena v višini  7,41%. Realizirana na terenu je bila sanacija plazu Gorenjak, 
sanacija plazu Bezovje – Sitar, asfaltirana cesta na Bezovju in Brinjevi gori kot zaključek sanacij plazov v 
preteklih letih, realizacija plačil pa bo v drugi polovici leta.  

  2303  Splošna proračunska rezervacija 

  23039001 Splošna proračunska rezervacija 
    S2 -  Splošna proračunska rezervacija                                                                  
  Splošna proračunska rezervacija je namenjena za stroške, ki se pojavijo tekom leta v proračunu pa niso 

predvideni. V prvi polovici letošnjega leta je ta postavka realizirana v višini 3.989,87 EUR oz. 49,87%. 

4002 REŽIJSKI OBRAT 
  02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

  0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
  02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

  M16 – Vodno povračilo 
    Postavka vodno povračilo je polletno realizirana v pričakovani višini 13.687,07 EUR, kar predstavlja 

približno polovico planiranih sredstev. Za vodno povračilo so predvidene akontacije na  podlagi 
predvidene porabljene vode za prihodnje leto.  

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 0603 Dejavnost občinske uprave 
 06039001 Administracija občinske uprave 
  M13 – Stroški režije 
  Polletna realizacija postavke je 54,00% in ne odstopa bistveno od plana 2015.  

 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
 08029001 Prometna varnost 
  L5 – Stroški prometne varnosti in preventive 
  Postavka je realizirana v višini 31,50% vseh planiranih sredstev. Poraba preostalih sredstev na postavki 

je planirana za drugo polovico leta in zajema stroške nabave novega merilnika hitrosti in aktivnosti 
vezane na pričetek novega šolskega leta in ETM. 

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 1104 Gozdarstvo 
 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
  L4 – Gozdne ceste-Zavod za gozdove 
  Z vzdrževanjem gozdnih cest bomo pričeli v drugi polovici leta v skladu z nalogi, katera izdela Zavod za 

gozdove Slovenije, OE Slov. Konjice. Porabljena sredstva predstavljajo realizacijo plačil računov iz leta 
2015.  

  L40 – Gozdne ceste-redno vzdrževanje 

  Gre za sredstva namenjena vzdrževanju gozdnih cest izven plana ZGS, 73,16 % je bilo porabljeno za 
cesto v Resniku, razlika pa se bo porabila v drugi polovici za cesto na Gorenju. 

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 1302 Cestni promet in infrastruktura 
 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
    L11 – Letno vzdrževanje 
    Realizirana sredstva na tej postavki so za 15,80% vseh planiranih sredstev. Realizacija bo v celoti 

izvedena v skladu s planom do konca letošnjega leta. 
  L12 – Zimsko vzdrževanje 
  Sredstva, ki so bila planirana na tej postavki so v celoti porabljena v višini 74,60%. 

  13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
  L135 – Sanacija LC Padeški vrh – Gorenje - Zg. Zreče 

  Začetek izvedbe del je predviden v 2. Polovici meseca avgusta 2016 in zaključek do 20.10. 2016 in s tem 
tudi realizacija omenjene postavke.   

  L136 – Rekonstrukcija LC 440261 Brezje Koroška vas 

  MGRT je v letošnjem letu razpisal povratna in nepovratna sredstva za letošnje leto in leto 2017. Za našo 
Občino je za obe leti na razpolago 71.620,00 EUR nepovratnih sredstev in 107.430,00 EUR povratnih 
sredstev, katera bi se pričela vračati v letu 2018, na katera ni obresti in se ne štejejo med zadolževanje. 
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Rekonstrukcija se bo financirala iz povratnih sredstev za letošnje leto manjšim občinskim delom. 
Porabljen del je bil namenjen investicijski dokumentaciji do realizacije celotne postavke pa bo prišlo v 
drugi polovici leta, ko bo investicija tudi zaključena.  

  L13D – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

  Realizirana sredstva na tej postavki so za 52,35% vseh planiranih sredstev. Realizacija bo v celoti 
izvedena v drugi polovici letošnjega leta. 

  L14B – Cesta Božje 

  Realizacija se nanaša na geodetski posnetek, ki je bil izveden v maju 2016. Ostali del bo realiziran do 
konca leta 2016 za potrebe izdelave projektne dokumentacije PZI. 

  L14K – Pločnik PETROL 

  Polletna realizacija je v višini 0,44%.  Realizacija bo v celoti izvedena v skladu s planom najkasneje do 
konca avgusta. 

  L14M Modernizacija ceste Pirš-Dom krajanov 

  Postavka je realizirana v višini 35,62% za izvedbo geodetskega načrta in geotehničnega mnenja. Ostalo 
se predvideva za izdelavo PZI. 

  L14N – Kolesarsko območje-RASR 

  Realizacija se planira v drugi polovici letošnjega leta za izdelavo DIIP-a. 

  L14O – Dediščina s kolesom SI-HR 

  Realizacija se nanaša na izdelavo prijave na javni razpis INTREG SI – HR, Prednostna os 2: Ohranjanje 
in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov. 

  13029003 Urejanje cestnega prometa 
    L13J – Ureditev prometa pri OŠ Zreče 
  Realizacija se planira v drugi polovici letošnjega leta 
  L14F - Obvestilna signalizacije Stranice 
  Postavka je realizirana v višini 0,00%  planiranih sredstev. Poraba sredstev na postavki je planirana za 

drugo polovico leta za izdelavo Elaborata za postavitev obvestilne signalizacije, ki je še v teku izdelave. 
  L3 – Signalizacija in označevanje 
  Dela na področju signalizacije in označevanja potekajo po planu in bo postavka realizirana v drugi 

polovici leta. Realizacija na postavki predstavlja 6,35%.  
  L81 – Banka cestnih podatkov 

  Realizirana sredstva na tej postavki so za 36,6% vseh planiranih sredstev. Realizacija bo v celoti 
izvedena v skladu s pogodbo Axis d.o.o. za vzdrževanje in posredovanje podatkov BCP. 

  L82 - Izdelava celostne prometne strategije Občina Zreče 

  Postavka je realizirana v višini 1,94%  planiranih sredstev za pravno svetovanje  v postopku izvedbi JN. 
Poraba sredstev na postavki je planirana proti koncu leta za izplačilo zunanjemu izvajalcu ZUM d.o.o,  še 
v višini 35.685,00 – 2.faza. 

  13029004 Cestna razsvetljava 
    M3 – Najem oporišč za javno razsvetljavo 
    Oporišče je skupni prostor-transformator in odjemno mesto za javno razsvetljavo. Stroški se plačujejo 

mesečno. 
  M38 – Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 

  Realizacija se planira v drugi polovici letošnjega leta za pripravo in izvedbo javnega razpisa. 

  M4 – Tokovina za javno razsvetljavo 
  Postavka je realizirana 54,64% in je v okviru planiranega.  

  M5 – Vzdrževanje javne razsvetljave 
  Postavka je realizirana 57,98% in je namenjena rednemu vzdrževanju in odpravljanju napak na JR. 

 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
  L79 – Levi zavijalec in pločnik Stranice-Korošec 
  Postavka je realizirana v višini 36,11% za izvedbo geodetskega načrta in geotehničnega mnenja za JP 

Stranice center (odcep Korošec – gasilski dom). Ostalo se predvideva za izdelavo PZI. 
 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

  M49 – Dograditev optičnega omrežja 

  Realizacijo predvidevamo v drugi polovici leta. 

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

 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
  M14 – Okoljska dajatev - odpadki 
  Stroški so namenjeni za izvajanje aktivnosti na odlagališču nevarnih odpadkov CERO Slov. Konjice- 

novo odlagalno polje in starem odlagališču Graščak. Do polletja je porabljeno 46,36%. 
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  M36 – Kamnolom Zreče 
  Sredstva za to postavko so predvidena predvsem za morebitna popravila ograje, vhodne rampe in 

okolice v kamnolomu Gračič. V prvem polletju stroškov ni bilo, tako da je realizacija 0 %. 
  M39 – CERO II Pragersko 

  Postavka ob polletju je realizirana v višini 60.000 EUR oz. 54,64%. Do konca leta bo realizacija v skladu 
s planom.  

 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
  M12 - Kanalizacija 
  Proračunska sredstva so porabljena za manjša sanacijska dela ter urejanje priključkov na javnih 

površinah ter čiščenje in prebijanje zamašenih kanalizacijskih vodov. Porabljeno je 23,43% planiranih 
sredstev. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta. Največji del sredstev bo porabljen za 
sistematsko čiščenje kanalizacije po treh letih obratovanja. 

  M30 – Čistilna naprava Nune 
  Sredstva so porabljena v pričakovani višini 58,52%. Sredstva so porabljena za redno vzdrževanje ČN 

Nune. Redno vzdrževanje  obsega potrebne servisne storitve na strojni opremi, odvoz gošče na čistilno 
napravo ter monitoring kvalitete očiščene odpadne vode. Manjši obseg omenjenih del se bo izvajal v 
drugi polovici leta. Planirana sredstva postavke za obratovanje ČN Nune bodo porabljena do konca leta. 

  M44 – Zg. Zreče 1-projekt.dokumen.za fekalno kanalizacijo 

  Realizacija 15,51% se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijsko omrežje Vidner – 
Koprivnica v Osredku. Za ostali neporabljen del pa se predvideva realizacija do konca leta 2016. 

  M48 – Čistilna naprava Zreče 

  Realizacija postavke – Sredstva postavke so namenjena rednemu obratovanju ČN Zreče, za električno 
energijo, za odvoz posušenega blata, za monitoring, ki ga v letošnjem letu izvajamo mesečno, za PAC 
sredstvo za posedanje blata in za potrebe rednih sprotno potrebnih vzdrževalnih del. V prvi polovici leta 
smo tudi izvedli projekt porabe tehnološke voda, kar je zmanjšalo porabo pitne vode. Sredstva smo 
porabili v višini 75,34%.  

 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
 15049001  Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
  M19 – Ureditev struge Dravinje in Tesnice 

  Postavka bo v celoti realizirana v drugi polovici leta. 

 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 
  Realizirano je 85,13%, vendar bo do konca leta postavka realizirana v skladu z letnim planom.  

  M7 – Geodetske storitve 
  Sredstva so namenjena geodetski odmeri vodovodnega sistema ( nove izvedbe, sekundarni priključki, 

ustvarjanje katastra). V prvi polovici leta so sredstva porabljena v višini 3.443,40 EUR kar znaša 28,70 
% planiranih sredstev za leto 2016. V naslednji polovici leta bomo nadaljevali z delom po zastavljenem 
planu dela.  

 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
  J92 – Čistilna akcija 
  Postavka zajema spomladansko čistilno akcijo nabrežja reka Dravinje, sanacijo divjih odlagališč, 

odstranitev zapuščenih avtomobilov, ter izvedbo čistilnih akcij po krajevnih skupnostih v sodelovanju s 
posameznimi društvi, in to v spomladanskem delu leta 2016. Realizacija je ob upoštevanju prejetih 
računov 36,93%, glede na letni plan.  

 1603 Komunalna dejavnost 

 16039001 Oskrba z vodo 

  M11 - Vodooskrba 
  Postavka vodooskrba je v polletnem obdobju realizirana v višini 39,22%. Izvedba poteka po 

zastavljenem in potrjenem planu za leto 2016. V prvi polovici leta smo izvedli obnovo vodovodnega 
sistema na trasi Korošec – Ilirska pot - Cesta pod Hribom,  v drugi polovici leta bomo dokončali traso do 
Rudniške ceste in izvedli vse sekundarne priključke. V mesecu juliju smo posodobili črpališče na 
Čretvežu.   

  M32 – Magistralni vodovod 

  Postavka magistralni vodovod bo realizirana  v drugi polovici leta. Sredstva so rezervirana za stroške 
notarskih overitev.     

 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

  M17 – Pokopališče 
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  Realizacija je 50,61%, glede na plan 2016. Postavka zajema košnjo novega pokopališča, urejanje 
grmovnic in živih mej, odvoz smeti, ter ostalo urejanje in vzdrževanje po dogovoru. 

 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

  J91 – Urejanje okolja 
  Urejanje okolja zajema urejanje centra Zreč, urejanje cvetličnih otokov, urejanje pešpoti, obrezovanje 

drevja, vzdrževanje in nabava novih klopi, vzdrževanje stopnic itd… Postavka je v polletju realizirana 
50,63%. Razliko glede na plan 2016, nameravamo realizirati v drugi polovici leta, predvsem za oplesk 
mostnih ograj, nabava dodatnih košev za smeti, obnova klopi, ipd… 

  J95 – Košnja zelenic  
  Postavka zajema košnjo in pospravljanje zelenih javnih površin v centru Zreč, ter košnja med bungalovi 

na Rogli, dvakrat letno. Postavka je do polletja realizirana 32,89%, glede na plan 2016. 
  J96 – Zbirni center 
  Ta postavka zajema stroške za najem zbirnega centra, za zbiranje kosovnih odpadkov, ter ostalo 

urejanje po potrebi. Izdelan je bil idejni projekt za nadaljnjo ureditev zbirnega centra. Upravljanje vodi 
podjetje Saubermacher, s katerim ni stroškov. Polletna realizacija je 26,10%.  

  J98 – Novoletna okrasitev 
  Realizacija je 107,00%, in dodatnih izdatkov ne planiramo za leto 2016. 

 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna) 
 16069002 Nakup zemljišč 
  L7 – Odkup zemljišč 
  Sredstva so namenjena za odkup zemljišč za ceste in bodo  v celoti porabljena v drugi polovici leta. 
 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) 
  Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo glavnice in obresti dolgoročnega kredita iz leta 2011 

pri Unicredit banki d.d.. V prvi polovici leta je realizacija 47,26%, kar je v skladu s planom. 
  M01 – Dolgoročni kredit 2011 (300.000,00 EUR) 

  Tudi ta postavka je namenjena za odplačilo glavnice in obresti dolgoročnega kredita iz leta 2011 pri 
BKS Banki. Realizacija je ob polletju 47,44%. 

  M02 – Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000,00 EUR) 
  Postavka je namenjena za odplačilo glavnice in obresti najetega kredita v letu 2012. Za letošnje leto je 

predvidenih 127.500,00 EUR, v prvi polovici leta pa je realizacija 48,11%. 
  M03 – Dolgoročni kredit 2013 (449.000,00 EUR) 
  Postavka je namenjena za odplačilo glavnice in obresti najetega kredita v letu 2013. Ta leto 2016 je 

predvidenih 45.000,00 EUR, realizacija ob polletju pa je 48,56%. 
  M1 – Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 EUR) 
  V letu 2010 se je Občina Zreče dolgoročno zadolžila pri Banki Celje d.d.. Za odplačilo glavnice in obresti 

iz tega naslova je v letu 2016 predvidenih 32.700,00 EUR. Ob polletju je realizacija 48,42%. 

 

 

 
Pripravili: 
delavci občinske uprave ter NOE GJS in prostora 


