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UVODNI DEL PRORAČUNA ZA LETI 2017 in 2018 

 

 

Zakon o javnih financah opredeljuje proračun kot akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi 

prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za določeno koledarsko leto. To je akt, s katerim so določeni 

programi in pravice porabe. Pravica porabe neposrednega proračunskega uporabnika pa je prevzemati in 

plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki, kontu. S proračunom so torej 

določeni posamezni programi in naloge, ki jih izvajajo občinski organi ter sredstva in viri za izvedbo teh 

programov in nalog. 

 

Pri pripravi proračuna so upoštevani predpisi s področja lokalne samouprave, javnih financ, financiranja 

občin, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči. Postopke za pripravo in sprejem 

proračunov lokalnih skupnosti predpisuje sistemska zakonodaja. Skladno z določili Zakona o javnih financah 

bi moralo Ministrstvo za finance RS lokalnih skupnostim posredovati podatke za pripravo proračunov v 

mesecu septembru.  

 

IZHODIŠČA PRORAČUNA OBČINE ZREČE ZA LETO 2017 

Zaradi gospodarske in javnofinančne krize je Vlada Republike Slovenije v letu 2012 sprejela Zakon za 

uravnoteženje javnih financ, ki posega tako na transferne odhodke kot na izplačila plač in drugih prejemkov 

v zvezi z delom za javne uslužbence. Navedeni zakon za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje 

izdatkov proračunov spreminja in dopolnjuje določbe 39 zakonov. V mesecu maju 2013 je vlada skupaj z 

reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sprejela Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih 

stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 01.06.2013 do 31.12.2014 in s 

tem določene varčevalne ukrepe za znižanje javnofinančnih izdatkov v javnem sektorju, ki so se delno 

podaljšali v leto 2016. Po do sedaj znanih podatkih bodo nekateri ukrepi veljali tudi v letu 2017 in morda v 

letu 2018. Zato je tudi v letu 2017 in 2018 potrebno upoštevati racionalizacijo stroškov, ki se financirajo iz 

občinskega proračuna.  

 

Občine od Ministrstva za finance RS podatkov za pripravo proračunov za leto 2017 še niso prejele. Pred 

kratkim so se začela pogajanja za povprečnino za leti 2017 in 2018. Izhodišče ministrstva za finance za leto 

2017 je 524,00 EUR/prebivalca in za leto 2018 530,00 EUR/prebivalca. 

Poleg višine povprečnine na prebivalca je za znesek pripadajoče dohodnine in finančne izravnave pomemben 

tudi odstotek skupne dohodnine, ki se deli med občine. Na podlagi teh podatkov so določeni zneski tedenskih 

nakazil dohodnine občinam in mesečnih nakazil finančne izravnave (v kolikor so občine do le-te upravičene).  

Način izračuna primerne porabe in vire za njeno financiranje določa Zakon o financiranju občin. Z 

izračunanim zneskom primerne porabe mora občina zagotavljati zakonske in ustavne naloge na svojem 

območju. 

 

Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov za leti 2017 in 

2018 temeljijo na proračunu za leto 2016 in so bila proračunskim uporabnikom posredovana v prvi polovici 

leta. V skladu z dogovori in predvsem potrebami pa smo določenim proračunskim uporabnikom sredstva za 

leti 2017 in 2018 povečali (predvsem za investicije). 

 

Proračun Občine Zreče za leto 2017 (2018) je akt, s katerim so predvideni vsi prihodki in prejemki ter 

odhodki in izdatki občine za koledarsko leto 2017 oziroma 2018. S tem aktom so določeni posamezni 

programi in naloge, ki jih izvajajo občinski organi ter sredstva oziroma viri za izvedbo teh programov in 

nalog. 

 

PRIHODKI PRORAČUNA 

Zakon o financiranju občin (ZFO-1 oziroma ZFO1A), ki je bil sprejet v mesecu novembru 2006 s 

spremembami v mesecu maju 2008 določa, da je primerna poraba občine, za posamezno občino ter za 

posamezno proračunsko leto, ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog 

občin. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena Zakona o financiranju občin. 

Elementi, ki vplivajo na njeno višino so: 

1. povprečnina 
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2. število prebivalcev občine 

3. korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 in 

starejši od 65 let v celotni populaciji občine in povprečjem v državi). 

 

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 

zakonom določenih nalog. Na podlagi 11. člena ZFO-1 in uredbe iz 12. člena ZFO-1 jo izračuna Ministrstvo 

za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. 

 

Podatke potrebne za izračun primerne porabe Ministrstvo za finance pridobi iz uradnih evidenc Geodetske 

uprave Republike Slovenije, Statističnega urada Republike Slovenije in Ministrstva za promet – Direkcije 

Republike Slovenije za ceste. Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike 

Slovenije, in sicer se zajemajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 

in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Upoštevani so podatki na dan 1. 

januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine.  

 

Pri izračunu koeficientov se zajema površino posamezne občine v km2 in dolžino lokalnih cest in javnih poti 

v posamezni občini. Površina občine je upoštevana na podlagi podatkov Geodetske uprave Republike 

Slovenije, dolžina lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Direkcije Republike Slovenije za ceste. Pri 

izračunu koeficientov se zajema tudi delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem prebivalstvu 

občine in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu občine. Po veljavnem zakonu 

tako govorimo o povprečnini, ki predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za 

financiranje z zakonom določenih nalog občine. 

 

Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila 

prebivalcev občine. Za Občino Zreče je zadnja znana izračunana primerna poraba za leto 2016 v višini 

3.609.725 EUR (od tega 3.483.624 EUR dohodnine in 126.101 EUR finančne izravnave). Za financiranje 

primerne porabe pripada občinam 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za 

leto pred letom in leto za katero se izračuna primerna poraba.  

 

Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz naslova dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna po 

enačbi iz 13. a člena ZFO-1. Na višino primernega obsega vpliva povprečna poraba na prebivalca v državi, 

indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primerni obseg sredstev za več kot 15% višji 

od primerne porabe občine se presežek na 15 % zmanjša za 50%. 

 

Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% 

dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% 

skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno 

izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo. 

 

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, 

se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in 

dohodnino oziroma v prehodnem obdobju med primerno porabo občine ter seštevkom dohodnine in davčnih 

prihodkov občine. Dohodnina izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se občinam nakazuje tedensko po 

enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je 

določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam. Tako izračunana višina sredstev primerne 

porabe občine za določeno leto predstavlja primeren obseg sredstev za pokrivanje z zakonom določenih 

nalog občine, kar predstavlja tudi izhodišče za izračun zagotavljanja sredstev po posameznih področjih, 

programih in podprogramih proračuna. Tako pripravljen predlog proračuna zagotavlja nemoteno delovanje in 

izvajanje tistih nalog, ki jih morajo občine opravljati po ustavi in zakonih ter tistih, ki so zapisane kot 

prioritetne naloge občine. 

 

SESTAVA PRORAČUNSKE PORABE 

Pri pripravi proračuna občine je potrebno upoštevati klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. 

Prejemki in izdatki občinskega proračuna morajo biti prikazani po naslednjih klasifikacijah: 

INSTITUCIONALNI – določa KDO uporablja proračunska sredstva (katere institucije). 
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Neposredni proračunski uporabniki, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov, so razdeljeni na naslednje 

institucionalne enote: 

1. Občinski svet 

2. Nadzorni odbor 

3. Župan 

4. Občinska uprava 

5. Režijski obrat 

6. KS Zreče 

7. KS Stranice 

8. KS Gorenje 

9. KS Skomarje 

10. KS Resnik 

11. KS Dobrovlje 

EKONOMSKI – določa KAJ se plačuje iz javnih sredstev (npr. davčni prihodki, nedavčni 

prihodki, kapitalski prihodki …., tekoči transferi, tekoči odhodki, investicijski transferi …). Predpisana je s 

Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

FUNKCIONALNI - je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. 

Na podlagi funkcionalne klasifikacije Ministrstvo za finance spremlja in obdeluje podatke o realiziranih 

odhodkih občin. Ministrstvo za finance je pripravilo tudi povezavo med podprogrami programske in 

pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije. Funkcionalna klasifikacija je določena z Odredbo o 

funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (UL RS, št. 43/00) in je namenjena prikazu razdelitve 

celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. 

PROGRAMSKI – določa ZA KAJ se porabljajo javna sredstva. Uporabljala se je le za pripravo državnega 

proračuna, od leta 2006 dalje pa se obvezno uporablja tudi za pripravo proračunov občin. Ministrstvo je 

pripravilo obrazložitve programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov, na podlagi katere je občinam 

olajšalo oblikovanje posameznih proračunskih postavk in njihovo uvrščanje v ustrezen podprogram. 

Programska klasifikacija je od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin 

na podlagi ZFO, kar pomeni, da morajo občine po novem poročati o svojih izdatkih tako po ekonomski, 

kakor tudi po programski klasifikaciji. Odhodki proračuna so tako v skladu s predpisano programsko 

strukturo razdeljeni na naslednje programske dele: 

- področja proračunske porabe 

- glavne programe 

- podprograme 

- proračunske postavke 

- konte. 

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in 

v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih 

neposrednih uporabnikov. 

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v 

finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko 

klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se 

izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. 

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu 

praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce 

učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa. Proračunska postavka zajema 

celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik 

občinskega proračuna. 

Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisano ekonomsko klasifikacijo oziroma kontnim 

načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za 

izvrševanje proračuna. 

 

Načrt razvojnih programov za obdobje 2017-2020 oziroma 2018-2021 je posebni del proračuna, na 

predpisanem obrazcu oziroma po predpisani obliki. 
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PRAVNE PODLAGE PRI SESTAVI PRORAČUNA ZA LETO 2017 in 2018 

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov 

občine uporabljajo naslednje predpise: 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13, 

55/15–ZFisP in 96/15-ZIPRS1617 ; v nadaljevanju: ZJF),  

Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 44/07 in 54/10), 

Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in 

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 

88/05-popr., 138/06 in 108/08). 

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni 

list RS, št. 23/99, 30/02–ZJF-C in 114/06–ZUE v nadaljevanju: ZR), in sicer: 

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15). 

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: 

Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju UEM) in 

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon 

o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 

65/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/12-ZUJF v nadaljevanju: ZJU). 

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa: 

     Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14– ZDU-1I, 14/15–ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju: 

ZSPDSLS) in 

     Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

34/11, 42/12, NPB1, 24/13, NPB2, 10/14 in NPB3). 

 

 

SPLOŠNI CILJI ZA OBDOBJE 2014-2018 

temeljijo na viziji in strategiji občine do leta 2025, ki je bila sprejeta na občinskem svetu na podlagi vrednot 

in participacije občanov, njen cilj pa je načrtno izboljšati kvalitete življenja, dela in bivanja ter povečati 

zadovoljstvo prebivalcev, zaposlenih in obiskovalcev zreške občine.  

1. Gospodarstvo 

Zasledovani cilji so: zmanjšanje stopnje brezposelnosti, povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega,  

pospešen razvoj turizma in izkoristek potenciala v kmetijstvu. V ta namen pristopamo k projektom za nakup 

in komunalno ureditev zemljišč in objektov za obrt in podjetništvo (Stara zadruga) ter ureditev ITK 

infrastrukture in ustvarjanje pogojev za delo na domu. 

Na področju pospeševanja kmetijstva in turizma je naša priložnost v izvajanju projektnega mreženja ponudbe 

in trženja v širšem okolju, v ustvarjanju verig proizvodov in storitev z večjo dodano vrednostjo na lokalni  in 

regionalni ravni ter delovanju v produkcijskem krogu. Prav tako bomo nadaljevali z aktivnostmi iz projekta 

Vizija Pohorja 2030 in iz Načrta razvoja in trženja turizma v občini Zreče in destinaciji  Rogla Pohorje 2017-

2021, ki med drugim vključuje aktivnosti za obogatitev ponudbe ob jezeru v Zrečah ter oživitev blagovne 

znamke Okusi Rogle.  

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200974&stevilka=3249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201086&stevilka=4654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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2. Promet 

Na tem področju želimo dati poudarek investicijskemu vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti, ki so v veliki 

meri amortizirane in v precej slabem stanju. Nadaljevali bomo z gradnjo pločnikov na Stranicah in v Zrečah 

ter se vključili v regijski projekt kolesarskih poti. Sodobnejša ureditev križišča pri Ulipiju je naš dolgoletni 

prednostni cilj, kakor tudi ureditev krožišča pri SPAR-u. Prav tako bomo sanirali lokalno cesto Pirš – 

Železinger v Dobrovljah, ter javno pot Korošec – center Stranic. 

Hkrati želimo nadaljevati s projektom obvestilne signalizacije in s postavljanjem ter modernizacijo javne 

razsvetljave. Postopno je potrebno začeti udejanjati ukrepe za celovito prometno ureditev v Zrečah.  

3. Okolje 

Nadaljevati je treba z izvajanjem lokalnega energetskega koncepta, z energetsko sanacijo javnih objektov, s 

pospeševanjem uvajanja bioenergije, z izgradnjo manjkajočih kanalizacij ter s priključevanjem objektov na 

CČN Zreče in hkrati začeti pripravljati projektno dokumentacijo za ostale večje aglomeracije v občini.  

V sodelovanju s tremi sosednjimi občinami želimo realizirati kohezijski projekt oskrbe s pitno vodo in 

pridobiti evropska sredstva in izvajati ukrepe za zmanjšanje hrupa v Zrečah.  

Sprejemanje sprememb OPN in drugih prostorskih aktov, ki so v obravnavi in pripravljanju, bo odslej 

bistveno hitrejše. Ker želimo širiti naselja, je naš cilj komunalno urediti in zainteresiranim ponuditi 30 parcel 

(na treh območjih) za individualno stanovanjsko gradnjo. 

4. Vzgoja in izobraževanje  

V obeh centralnih institucijah nameravamo vzpodbujati projekte medgeneracijskega povezovanja, rekreacije 

in športa ter v sodelovanju z društvi in turističnimi ponudniki nuditi prostovoljno pomoč starejšim.  

Nadaljevati želimo s celovito prenovo centralne osnovne šole, kjer bomo poleg urejanja notranjosti 

nadaljevali z zamenjavo kritine, uredili okolico in prometni režim. Nadaljevali bomo z izvajanjem ukrepov 

programa varnosti, ki se nanaša tudi na varne šolske poti.  

Najmlajšim želimo v urbanih sredinah ponuditi še več igralnih površin. 

5. Kvaliteta življenja in bivanja  

V občini nameravamo v naslednjem mandatu uvesti tudi referenčne ambulante. Tako bomo izboljšali 

učinkovitost zdravstvenega sistema. 

Na področju zaščite in reševanja nameravamo še naprej zagotavljati zadostna sredstva za pospeševanje 

učinkovitosti lokalnih gasilskih organizacij in skrbeti, da bodo v materialno dobro opremljenih štabih in 

enotah CZ še naprej delovali usposobljeni posamezniki. 

Nadaljevati želimo s socialnovarstvenimi projekti, ki jih izvajamo skupaj z izobraževalnimi institucijami in 

društvi. Uvajali bomo nove (medgeneracijske) projekte, kot je Mladi pomagajo starejšim,  Občina prijazna 

mladim ter začeli s projektom Starejšim prijazna občina . Nadaljevali bomo tudi s projektom Občina po meri 

invalidov. 

Na področju kulture načrtujemo izvajanje lokalnega programa kulture in organiziranje ter podpiranje rednih 

in utečenih dejavnosti ter tradicionalnih prireditev; nadaljevali bomo s projekti povezovanja z gospodarstvom 

in turizmom, z obnavljanjem kulturnih spomenikov, z vzpostavljanjem muzejskih zbirk in ohranjanjem 

turističnih znamenitosti (skrbeli bomo za železniški muzej, obnovili forma vivo…).  

Športno dejavnost nameravamo spodbujati tudi s podpiranjem in organiziranjem rekreativnih prireditev, z 

ureditvijo stadiona in s postopnim udejanjanjem širitve športnega parka. 

Tudi v naslednjem obdobju si bomo prizadevali za skrajševanje odzivnosti in dvigovanje kakovosti delovanja 

občinske uprave.  
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PRORAČUN 2017 

Skupna višina proračuna za leto 2017 je predvidena v višini 6.028.465,98 EUR.  

Iz odloka o proračunu so razvidni prihodki – 5.916.035,98 EUR in odhodki – 5.771.715,98 EUR. 

Zadolževanje v višini 107.430,00 EUR je predvideno zaradi povratnih sredstev za investicije po 23. členu 

Zakona o financiranju občin. Odplačila dolgoročnih kreditov bodo v letu 2017 cca 256.750,00 EUR. 

Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih je predviden ostanek dejanskih sredstev na transakcijskem računu 

Občine Zreče na dan 31.12.2016. 

V odloku so prikazana področja porabe za leto 2017. Največji delež predstavlja izobraževanje, sledijo mu 

promet, prometna infrastruktura in komunikacije, nato lokalna samouprava, prostorsko planiranje in 

stanovanjsko komunalna dejavnost, itd.  

Proračunska rezerva oz. sredstva za sanacije po elementarnih nesrečah so predvidena v višini 60.000,00 

EUR. 

 

PRIHODKI 

Davčni prihodki (dohodnina, prihodki, ki pripadajo občini, davki in druge dajatve) za leto 2017 v bistvu ne 

odstopajo od navedenih prihodkov za leto 2016. Razlika je pri turistični taksi in prihodkih od podeljenih 

koncesij, kjer so sredstva za leto 2017 predvidena na podlagi realizacije za leto 2016. Finančna izravnava za 

leto 2017 je enaka le-tej za leto 2016.   

Prihodke od premoženja smo za leto 2017 predvideli v višini 238.000,00 EUR, kar je le 24,92% plana za leto 

2016. V letošnjem letu imamo namreč predvidene kupnine od prodaje stanovanj v Slov. Konjicah in Vitanju 

ter menjavo zemljišč med Uniorjem in Občino Zreče. 

Dopolnilna sredstva predvidevamo v višini 133.820,00 EUR, sicer pa so prihodki v tej skupini precej odvisni 

od razpisov in možnosti prijav na le-te. 

Razlika med planom 2016 in 2017 je pri drugih prihodkih v smislu zmanjšanja za cca 100 tisoč EUR. Zaradi 

gradnje novega objekta pri strojegradnji je bila v letošnjem letu izdana večja odločba (izredni prihodek) 

podjetju Unior d.d.. 

Lastni prihodki krajevnih skupnosti so predvideni v standardni višini brez predvidenega prenosa ostanka 

sredstev na računih na dan 31.12.2016. 

 

 

VRSTA PRIHODKA ZNESEK DELEŽ 

1. 70 - Davčni prihodki  4.522.124,00 75,01 

2. 71 - Nedavčni prihodki 1.097.782,98 18,21 

3. 72- Kapitalski prihodki 50.000,00 0,83 

4. 73 - Prejete donacije 0,00 0,00 

5. 74 - Transferni prihodki 246.129,00 4,08 

6. 50 - Zadolževanje 107.430,00 1,78 

7. Sredstva na računu 31.12.2016 5.000,00 0,08 

  SKUPAJ 6.028.465,98 100,00 

 

 

ODHODKI 

Velik del proračunskih postavk za leto 2017 na strani odhodkov ne odstopa bistveno od plana za leto 2016. 

Razlika nastaja predvsem pri postavkah investicijskega značaja.  

Pri postavkah dejavnosti občinske uprave in organov se zaradi sprostitve napredovanj in spremembe plačilne 

lestvice v letu 2017 povečujejo postavke za plače, ter nekoliko zmanjšuje postavka vlaganje v osnovna 

sredstva. 
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Pri izobraževanju smo za leto 2017 nekoliko zmanjšali postavki dodatni program in investicijsko 

vzdrževanje, ter dodali novo postavko za materialne stroške CŠOD na Gorenju (kot pri otroškem varstvu). Za 

zamenjavo kritine drugega dela centralne osnovne šole je predvidenih 76 tisoč EUR in za prizidek k Srednji 

šoli Zreče 30 tisoč EUR. 

Pri otroškem varstvu in socialnem varstvu ostajajo postavke nespremenjene. 

Pri kulturi so nekoliko povečane postavke Lokalni časopis in Godba na pihala (za materialne stroške in 

vzdrževanje doma). Nadaljevanje obnove spominskega parka na Stranicah za leto 2017 ni več predvideno. 

Nove postavke v letu 2017 so Drugi zreški zbornik in Ureditev železniške postaje. V letu 2017 ni več 

predvidenih sredstev na postavkah kot so Razstava Brinjeva gora in steklo, Vzdrževanje kulturnih 

spomenikov-Sv. Lambert, 810 letnica prve pisne omembe Zreč in trije zreški gradovi. 

Pri športu je za leto 2017 predvidena nova postavka Energetska sanacija športne dvorane Zreče. 

Področje zdravstva, znanosti ter razvoja podeželja in kmetijstva ostajajo nespremenjena. 

Turizem se za leto 2017 bistveno povečuje v primerjavi z letošnjim letom zaradi predvidenih sredstev za 

projekt ureditve jezera v Zrečah v višini 138 tisoč EUR. 

Pri stanovanjskem gospodarstvu je postavka za investicijsko vzdrževanje nekoliko zmanjšana zaradi prenosa 

sredstev od kupnin, ki v letu 2015 niso bila porabljena in so strogo namenska. Razlika je tudi pri pridobivanju 

neprofitnih stanovanj (sredstva za leto 2017 niso predvidena). 

Področje urejanja prostora in varstva okolja se povečuje predvsem zaradi dodatnih sredstev za nakup zemljišč 

v letu 2017. 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ostaja nespremenjeno. 

Za stroške poslovnih prostorov in občinskega premoženja bomo v letu 2017 namenili za cca 16 tisoč EUR 

manj sredstev kot v letošnjem letu (zaradi ureditve nove pisarne za občinsko upravo). Pri javnih delih niso 

predvidena sredstva za urejanje zunanjih površin (v kolikor bo možna prijava in bo pozitivna, bo postavka 

povečana z rebalansom). Glede na trenutno likvidnostno situacijo smo zmanjšali postavko Okvirni kredit, 

povečali pa postavko Daljinski energetski management. 

Postavke, ki spadajo pod režijski obrat se predvsem zaradi manjšega investicijskega potenciala zmanjšujejo 

iz 2.077 tisoč EUR v letu 2016 na 1.812 tisoč EUR za leto 2017. Nekoliko manj sredstev predvidevamo za 

košnjo zelenic in urejanje zbirnega centra. Za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest bomo namenili 50 tisoč 

EUR, dokončali celostno prometno strategijo, predvsem pa investirali v modernizacijo ceste Pirš-Dom 

krajanov v Dobrovljah ter v levi zavijalec in pločnik na Stranicah.  Predvidena so tudi sredstva za kolesarske 

poti. V letošnjem letu je za postavke komunalnega gospodarstva predvidenih 1.242 tisoč EUR, za leto 2017 

pa 1.173 tisoč EUR. Postavke se bistveno ne spreminjajo (pri nekaterih so manjša povečanja oz. zmanjšanja), 

razen CERO II Pragersko (za dokončno poplačilo obveznosti Občine Zreče ostaja za leto 2017 še 66 tisoč 

EUR). 

 

  VRSTA ODHODKA ZNESEK DELEŽ 

1. 40 - Tekoči odhodki 2.648.735,48 43,94 

2. 41 - Tekoči transferi 2.289.654,50 37,98 

3. 42 - Investicijski odhodki 760.826,00 12,62 

4. 43 - Investicijski transferi 72.500,00 1,20 

5. 55 - Odplačila domačega dolga 256.750,00 4,26 

  SKUPAJ 6.028.465,98 100,00 

 

Pri krajevnih skupnostih v primerjavi z letom 2016 v letu 2017 ne bo bistvenih sprememb. Razlike nastajajo 

prav tako kot pri občini pri investicijah (nekatere se z letošnjim letom zaključujejo in odpirajo nove). 

Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti (za materialne stroške, ceste ter investicije) so prikazana v spodnji 

tabeli. 
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  ZA 

DELOVANJE 

KS ZA CESTE 

ZA 

INVESTICIJE 

dodatna sredstva za 

investicije 

ZA VZDRŽ. 

DOMOV KS SKUPAJ 

KS Zreče 5.313,00 48.000,00 48.842,00   0,00 102.155,00 

KS Stranice 2.178,00 24.400,00 19.537,00 18.100,00 2.040,00 66.255,00 

KS Gorenje 1.701,00 19.700,00 16.487,00   1.550,00 39.438,00 

KS Skomarje 1.062,00 18.630,00 6.597,00   1.000,00 27.289,00 

KS Resnik 991,00 11.700,00 4.595,00 5.000,00 1.860,00 24.146,00 

KS Dobrovlje 1.275,00 5.200,00 8.555,00   1.550,00 16.580,00 

SKUPAJ: 12.520,00 127.630,00 104.613,00 23.100,00 8.000,00 275.863,00 

 

 

 

 

PRORAČUN 2018 

Skupna višina proračuna za leto 20187 je predvidena v višini 6.321.699,00 EUR.  

Iz odloka o proračunu so razvidni prihodki – 6.214.269,00 EUR in odhodki – 6.068.349,00 EUR. 

Zadolževanje v višini 107.430,00 EUR je predvideno zaradi povratnih sredstev za investicije po 23. členu 

Zakona o financiranju občin. Odplačila dolgoročnih kreditov bodo v letu 2018 cca 253.350,00 EUR. 

Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih je predviden ostanek dejanskih sredstev na transakcijskem računu 

Občine Zreče na dan 31.12.2017. Za leto 2018 ni predviden. 

V odloku so prikazana področja porabe za leto 2018. Največji delež predstavlja izobraževanje, sledijo mu 

prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, promet, prometna infrastruktura in 

komunikacije, nato lokalna samouprava, itd.  

Proračunska rezerva oz. sredstva za sanacije po elementarnih nesrečah so predvidena v višini 60.000,00 

EUR. 

 

PRIHODKI 

Davčni prihodki (dohodnina, prihodki, ki pripadajo občini, davki in druge dajatve) za leto 2018 v bistvu ne 

odstopajo od navedenih prihodkov za leto 2016. Razlika je le pri turistični taksi, kjer so sredstva za leto 2018 

predvidena na podlagi realizacije za leto 2016. Finančna izravnava za leto 2018 je enaka le-tej za leto 2016.   

Prihodke od premoženja smo za leto 2018 predvideli v višini 216.000,00 EUR, kar je le 22,62% plana za leto 

2016. V letošnjem letu imamo namreč predvidene kupnine od prodaje stanovanj v Slov. Konjicah in Vitanju 

ter menjavo zemljišč med Uniorjem in Občino Zreče. 

Dopolnilna sredstva predvidevamo v višini 453.780,00 EUR, sicer pa so prihodki v tej skupini precej odvisni 

od razpisov in možnosti prijav na le-te. Velik del teh prihodkov je predviden iz naslova čezmejnega projekta 

Slovenija-Hrvaška za urejanje jezera v Zrečah. 

Razlika med planom 2016 in 2018 je pri drugih prihodkih v smislu zmanjšanja za cca 100 tisoč EUR. Zaradi 

gradnje novega objekta pri strojegradnji je bila v letošnjem letu izdana večja odločba (izredni prihodek) 

podjetju Unior d.d.. 

Lastni prihodki krajevnih skupnosti so predvideni v standardni višini brez predvidenega prenosa ostanka 

sredstev na računih na dan 31.12.2016. 
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  VRSTA PRIHODKA ZNESEK DELEŽ 

1. 70 - Davčni prihodki  4.522.124,00 71,53 

2. 71 - Nedavčni prihodki 1.086.056,00 17,18 

3. 72- Kapitalski prihodki 40.000,00 0,63 

4. 73 - Prejete donacije 0,00 0,00 

5. 74 - Transferni prihodki 566.089,00 8,95 

6. 50 - Zadolževanje 107.430,00 1,70 

7. Sredstva na računu 31.12.2016 0,00 0,00 

  SKUPAJ 6.321.699,00 100,00 

 

 

ODHODKI 

Proračunske postavke, višina sredstev na le-teh in nameni so v proračunu za leto 2018 predvideni precej 

podobno kot v proračunu za prihodnje leto. 

V nadaljevanju so opisane proračunske postavke, kjer so predvidene večje spremembe v primerjavi z letom 

2016 in 2017. 

Za delovanje občinskega sveta, komisije in odbore ter nadzorni odbor smo za leto 2018 predvideli sredstva 

na ravni pričakovane porabe v letu 2016. Poleg tega predvidevamo 27 tisoč EUR za naslednje lokalne volitve 

konec leta 2018. 

Za leto 2018 je na področju izobraževanja planirana adaptacija podstrešja Glasbene šole Slov. Konjice v 

višini 37,9 tisoč EUR in nadaljevanje investicije prizidka k Srednji šoli Zreče v višini 30 tisoč EUR. 

Na področju turizma je predvideno nadaljevanje projekta Zreško jezero lake tour SI-HR v višini kar 424 tisoč 

EUR. 

Za področje cestnega gospodarstva v letu 2018 predvidevamo 65 tisoč EUR za cesto Božje, 51 tisoč EUR za 

izvajanje čezmejnega projekta dediščina s kolesom SI-HR. Nadaljevali bomo investiciji Modernizacija ceste 

Pirš-Dom krajanov v višini 75 tisoč EUR ter Levi zavijalec in pločnik Stranice-Korošec v višini 65 tisoč 

EUR. 

Nova investicija predvidena za leto 2018 na področju komunalnega gospodarstva je kanalizacija Pirš-kapela 

v Dobrovljah, v višini 20 tisoč EUR.  

 

  VRSTA ODHODKA ZNESEK DELEŽ 

1. 40 - Tekoči odhodki 2.559.508,50 40,49 

2. 41 - Tekoči transferi 2.272.654,50 35,95 

3. 42 - Investicijski odhodki 1.125.786,00 17,81 

4. 43 - Investicijski transferi 110.400,00 1,75 

5. 55 - Odplačila domačega dolga 253.350,00 4,01 

  SKUPAJ 6.321.699,00 100,00 
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Pri krajevnih skupnostih ni bistvenih sprememb, razen pri KS Skomarje (dodatno smo v planu za leto 2018 

zagotovili 10 tisoč EUR za obnovo mrliške veže). 

 

  ZA 

DELOVANJE 

KS ZA CESTE 

ZA 

INVESTICIJE 

dodatna 

sredstva za 

investicije 

ZA VZDRŽ. 

DOMOV KS SKUPAJ 

KS Zreče 5.313,00 48.000,00 48.842,00   0,00 102.155,00 

KS Stranice 2.178,00 24.400,00 19.537,00   2.040,00 48.155,00 

KS Gorenje 1.701,00 19.700,00 16.487,00   1.550,00 39.438,00 

KS Skomarje 1.062,00 18.630,00 6.597,00 10.000,00 1.000,00 37.289,00 

KS Resnik 991,00 11.700,00 4.595,00 5.000,00 1.860,00 24.146,00 

KS Dobrovlje 1.275,00 5.200,00 8.555,00   1.550,00 16.580,00 

SKUPAJ: 12.520,00 127.630,00 104.613,00 15.000,00 8.000,00 267.763,00 

 


