ODGOVORI NA PREJETE PRIPOMBE IZ JAVNE OBRAVNAVE PRORAČUNOV OBČINE ŽALEC ZA LETO
2015 in 2016
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ODGOVOR
Pripombe ni možno upoštevati. Ostanek lastnih sredstev za soudeležbo v projektu, s katerim žal
nismo uspeli na razpisu Norveškega sklada, je že "porabljen", saj bo OŽ prejela manj povprečnine
/dohodnine. Postavka Ureditev arheološki park v proračunuostaja zminimalnim zneskom in tudi v
NRP, a se prestavi v prihodnja leta. To bo osnova za nadaljnja kandidiranja na ustreznih razpisih.
Planiranje sredstev za novo industrijsko cono Šempeter ZAHOD bi bila nesmotrna poraba sredstev.
V OŽ, še posebej v KS Šempeter imamo več prostih ali pa "degradiranih" industrijskih conoziroma
sprejetih OPPN-jev, ki omogočajo razvoj gospodarskih dejavnosti in tudi stanovanjske gradnje. Na
predlaganem območju zemljišča, po planski rabi, niti niso stavbna zemljišča, zato bi bila potrebna
najprej ta sprememba v OPN-ju.
Za izgradnjo vodovoda Dušak Hramše bodo v proračunih 2015 in 2016 zagotovljena sredstva za
njegovo izvedbo (2 x ca. 30.000 €).
Sredstva v višini 23.725 €,kolikor je znašal račun za obnovo ogrevalnega sistema ins tem
zagotovitev normalnih pogojev delovanja enote vrtca Žalec I. , se zagotovijo na PP 19006 Investicije
in investicijsko vzdrževanje vrtcev.
Strošek za priključitev enote vrtca Žalca I. se umesti v popis predvidenih del za energetsko sanacijo
enote vrtca Žalec I. v letu 2016.
Za izvedbo dveh grbin na JP v Rojah se dodatno zagotovi 3.000 €;
Za označitev in ureditev postajališča za šolski avtobus z delom pločnika na cesti Vrbje – Roje se
nameni dodatno 12.000 €;
Proučila in postavila se bo signalizacija za omejitev hitrosti na delu ceste Vrbje – Roje, kjer poteka
skozi naselje šolska pot ter zagotovil nadzor nad hitrostjo vozil. Postavitve hitrostnih ovir na lokalnih
cestah strokovne službe Občine Žalec ne podpiramo, ker omejujejo tekoč pretok prometa in
nepotreben hrup in dodatne izpušne pline.
Možnost navezave naselij Zgornje in Spodnje Roje na zgrajeni primarni kanalizacijski sistem se
preveri z izdelavo idejne zasnove v letu 2015. V odvisnosti na rezultat in na možnosti se predvidi za
izvedbo po letu 2016.
Predlagana zamenjava potratnih svetilk se bo v letih 2015 in 2016 nadaljevala in je v ta namen v
proračunu na postavki 13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave namenjeno
vsako leto 26.000 €. V tem okviru se bodo menjale neustrezne svetilke tudi v naseljuLevec;
Za izvedbo javne razsvetljave proti »Beltram« se dodatno zagotovi 5.000 € na postavki 13501
Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave, ostala potrebna sredstva zagotoviKS Levec.
Občina Žalec je pristopila k projektu državne kolesarske poti ob Savinji, ki bo povezovala več občin ob
Savinji. Sprehajalna učna pot bi lahko dopolnila kolesarsko pot. Predlagamo, da se najprej izdela
celovita zasnova učno sprehajalne poti in za njeno izvedbo konkurira na kakšnem od razpisov
(predlagamo povezavo z RAS in go. Marjano Kopitar). Državna kolesarska pot je šele v fazi idejne
zasnove in čas njene dejanske realizacije še ni znan.
Za zamenjavo table na info točki se predlaga prijava na razpis na področju turizma.
Za preplastitev ceste od gasilskega doma do vrtca se zagotovi 12.000 € sredstev.
Glede ovir za umirjanje hitrosti je odgovor podan pod št. 2 (pripomba Krištofa Kača);
Za zagotovitev vodovodne napeljave za DIMEC in KOŠAK se dodatno zagotovi cca 15.000 € .
Za kanalizacijo v Podlogu in Sp. Grušovljah se dokončajo projekti. K izvedbi se bo pristopilo po letu
2016 in izpolnitvi pogojev iz prenovljenega operativnega programa ter v primeru možne pridobitve
nepovratnih sredstev za sofinanciranje.
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Za razširitev vodovodnega sistema s sanacijo ceste, na rekonstruiranem delu, se zadeva uskladi z
JKP in se rekonstrukcija vodovoda za potrebe hidranta , ne realizira. OPPN obravnava manj
stanovanjskih hiš kot je bilo prvotno mišljeno.
Za ostali del investicije se investitorjem znotraj OPPN VR1/3 ponudi sklenitev pogodbe o
opremljanju.
Sredstva za vodovod Dušak – Hramše so predvidena v proračunih za leto 2015 in 2016 (glej
odgovor pod 2).
Za vodovod Gorca - Hramše – Zavrh, katerega vrednost je po idejnem projektu ocenjena na
620.000 €, v proračunih za leti 2015 in 2016 ni možno zagotoviti sredstev. Predhodno je tudi
potrebno dokončati OPPN Hramše.
Obnova lokalne ceste V. Pirešica – Studence ni predvidena pred dokončanjem obnove lokalne ceste
Podkraj - Ponikva, ki pomeni nadaljevanje obnove ceste od odcepa državne ceste v Steski do
Ponikve. Za njeno obnovo je predvideno 100.000 € v letu 2015 in 60.000 € v letu2016.
JP Podgora – večji poškodbi bosta sanirani v obsegu razpoložljivih sredstev za redno vzdrževanje
javnih poti.
Za nadaljevanje pločnika Galicija se v letu 2015 dodatno zagotovi 30.000 €.
OŽ bo v letu 2015 nadaljevala s projektom za ureditev vaškega jedra Petrovč. Projekt predvidenega
novega objekta »hiša kulture«, kot jo je poimenoval projektant, je v zaključni fazi za pridobitev GD.
Za lastno soudeležbo, v primeru uspeha na ustreznem razpisu za EU sredstva, je v proračunu 2016
planiranih 50.000 € in v NRP-jih ocena sredstev za izvedbo. Vsi projekti bodo, ko bodo dokončani,
predstavljeni občinskemu svetu, tako kot je že bil idejni projekt »hiše kulture«.
Pločnik Petrovče-Kasaze in pločnik Kasaze-Liboje se združita v en projekt na eni PP, izvede se javno
naročilo za celoto in predvidenimi več fazami in se za izvedbo zagotovi v letu 2015 skupno 70.000€
(20.000 € prispeva KS Petrovče ) in v letu 2016 65.000€ (10.000 € zagotovi KS Liboje in 5.000 € KS
Petrovče). K izvedbi pločnika naj bi prispeval tudi lastnik in uporabnik kamnoloma Liboje, ki zelo
obremenjuje LC Liboje-Petrovče iniščejo se racionalizacije kot..npr.
zožitev pločnika na 1,20 m, kar je še v skladu z normativi.
K ureditvi zunanjega telovadnega prostora, ki bo javno dostopen vsem občankam in občanom, v
ŠCŽ se bo pristopilo fazno in s sočasnim iskanjem sponzorjev. Na PP18108 Investicije in investicijsko
vzdrževanje Športnega centra Žalec se za ta namen dodatno zagotovi 16.000 € v letu2015.
V okviru javnega razpisa za delovanje kulturnih društev, društva dobijo sredstva za redno dejavnost
in tudi za društvene prostore. Občina Žalec dodatnih sredstev ne more zagotavljati izven razpisov.
OŽ je v letih 2012-2013 sofinancirala obnovo fasade v Domu kulture Griže in s tem prispevala k
zmanjševanju tekočih stroškov.
Prihodek od "jackpota" je prihodek integralnega proračuna in ni namenski prihodek. Zadolženost
Občine Žalec je konec leta 2014 še 10.700.000€ in je v skladu zvso zakonodajo, kar je v svojem
pregledu in pozitivnem mnenju ugotovilo v Poročilu (izdanem 23.12.2014) tudi Računsko sodišče
RS. Konverzija prihodka iz "jackpota" v vračilo najetihkreditov ne bi bila smotrna , saj so obrestne
mere najetihkreditov relativno ugodne. Ob novem najetju kredita npr v letu 2016 bi nastali dodatni
stroški za elaborat , kakor tudi dodatni stroški za predčasno vračilo najetega kredita. Prejeta sredstva
iz tega naslova so vezana in prihodki od obresti planirani v virih proračuna 2015. Sredstva iz naslova
"jackpota" so nujno potrebna sredstva za izvedbo že načrtovanih energetskih sanacij in kot
planirana lastna udeležba za projekte, ki jih je Občina Žalec uvrstila kot prioritetne tako v Strategijo
Razvoja Občine Žalec do 2020 kot tudi v Operativni razvojni program Spodnje Savinjske doline in
Operativni razvojni program Savinjske regije za programsko obdobje 2014-2020. Občinski svet bo s
projekti , ki so načrtovani postopno seznanjen. Tako je že bila predstavitev projekta "fontana piv" in
sledi v februarju predstavitev projektov "ekokamp Vrbje" in"razširitev avle kulturnega doma z
energetsko sanacijo - DOM II. SLO TABORA Žalec ter »centra kosovnih odpadkov«. V naslednjih

mesecih, in pred izvedbo, bodo sledile še druge predstavitve (vaško jedro Petrovč, energetske
sanacije, ki so planirane za leto 2016. Za pripravo ustreznih študij in projektov so potrebna sredstva
in čas. V zvezi s projekti bomo postopali v skladu z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije, za vse projekte, s katerimi bomo kandidirali na različne
razpise za sofinanciranje.
Kadrovski načrt, v skladu s 44. členom zakona o javnih uslužbencih sprejme župan. V proračunu
2015 so planirana sredstva za zaposlene po stanju1.1.2015, to je 40 redno zaposlenih za nedoločen
čas ter 3 zaposlitve za določen čas in zaposlitev župana, torej skupaj 44. Od redno zaposlenih so 3
delavke na porodniškem dopustu in 1 delavka na bolniški pred porodniško. Nadomeščamo samo 2
delavki na porodniški/bolniški, medtem ko 2 ne. Delo je prerazporejeno in nagrajevano iz
prihrankov, vse v skladu z zakonodajo. Prav tako ni zasedeno delovno mesto vodje urada za prostor
in gospodarstvo. V pristojnosti Občinskega sveta je bil sprejem Odloka o notranji organizaciji
občinske uprave. Tako v letu 2015 kot tudi v letu2016 je v sredstvih za plače, polegvseh redno
zaposlenih, planirana zaposlitev po 1 pripravnika za določen čas (10 mesecev). Pri tem zasledujemo
cilj, da si mladi, predvsem naši štipendisti, pridobijo delovne izkušnje za kandidiranje na prosta
delovna mesta v drugih pravnihosebah. Tako sprejem kadrovskega načrta kot odločanje o
zasedenosti in izboru delavcev je v pristojnosti župana.
Prihranki iz naslova zaposlovanja so bili doseženi že v letu2014 iz dvehnaslovov, nezasedenega
vodje ter nezasedenega, a planiranega pripravnika ter iz že opisanega ne-nadomeščanja 2 delavk na
porodniški, ki se vrneta v letu2015 (ena marca in druga julija). V letu 2015 in 2016 so v sredstvih za
plače planirane 4 odpravnine ob upokojitvah. Število zaposlenih je večje kot je bilo ob prevzemu
funkcije župana Kosa v letu 2010 iz razloga zaposlitve 3 tajnikov v letu2012, po sprejetem Odlokuo
notranjiorganizacij. Le ti so bili pred tem zaposleni na JKP in je bil to transfer v JKP, torej proračun je
bil prav tako obremenjen. So pa od prestavitve posredne koristi zaradi boljše koordinacije dela med
UGJS inKS ter MS.
Vlaganje v državne ceste – za sofinanciranje kolesarske poti medLevcem in Medlogom že več let
potekajo dogovori z lastnikom pretežnega dela zemljišč in upravljavcem državne ceste DRSC .
Kolesarska pot bi se zgradila v cestnem telesuobstoječe državne ceste kot njena rekonstrukcija, za
kar je Občina Žalec pridobila izvedbeni projekt. Dogovori o financiranju z DRSC in Občino Celje še
niso zaključeni, brez zagotovljenega lastnega deleža pa jih ni smiselno niti voditi. Zato smo predlagali
zagotovitev našega deleža v višini 25.000 €, v kolikor pa do investicije s strani DRSC ob sofinanciranju
Občine Celje ne bo prišlo, bo z rebalansom proračuna predlagana prerazporeditev sredstev;
Daljinska državna kolesarska povezava D1, odsek Celje – Šempeter – sredstva v višini ocenjenih
stroškov 40.000 € so namenjena sofinanciranju izdelave idejnega projekta. Trenutno (od 28.1.2015)
je objavljen s strani Občine Celje (občina koordinatorka) oz. družbe Simbio (izvajanje naloge za
Občino Celje) razpis za izvedbo IDP, na podlagi katerega bo znantočen stroške izvedbe del in s tem
sofinancerski delež za Občino Žalec. Projekt kot celota je predstavljenna povezavi:
http://www.rasr.si/si/files/default/pdf/kolesarske_povezave.pdf .
Za cestno omrežje je bil izdelan v letu 1999 Prioritetni vrstni red obnove lokalnih cest z
ovrednotenjem stroškov obnove. Ker se za cestno omrežje amortizacija ne obračunava, je bilo pri
vsakoletnih pripravah proračunov upoštevano največ 15 % predlaganih ukrepov, zato obnova oz.
rekonstrukcija po navedenem programu še danes ni končana. Glede na zagotovljena sredstva
lahko izvajamo v glavnem samo vzdrževalna dela, večje obnove pa so bile do sedaj le v okviru obeh
projektov Mreža lokalnih cest I in II, ko smo z nepovratnimi EU sredstvi obnovili okoli 11 km cest.
Večji projekt, ki je v izvajanju v teh letih, je rekonstrukcija ceste Studence – Podkraj, ki je bila povsem
uničena. Sicer pa se vsako leto po končani sezoni zimske službe izdela seznam najbolj nevarnih
poškodb, ki se izsredstev rednega vzdrževanja tudi sanirajo.
Na postavki mednarodno sodelovanje smo pripombo upoštevali, v okviru možnosti, in postavko
povečali .

V programskem obdobju 2007 – 2013 je Občina Žalec sprejela Pravilnik o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Žalec za programsko obdobje 2007-2013
(Uradni list RS, št. 66/07). Pravilnik je bil sprejet na osnovi Zakona o kmetijstvu, Zakona o državnih
pomočeh in veljavne evropske zakonodaje. Sredstva so bila namenjena za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: v tem obdobju je veliko
kmetij posodobilo hleve s pripadajočo notranjo opremo, uredilo skladišča za krmo,
skladišča oziroma sušilnice za hmelj, staro dotrajano mehanizacijo (zlasti manjše kmetije)
nadomestili z novo, sodobnejšo, zmogljivejšo kmetijsko mehanizacijo, kmetijam na
območjih z omejeno pridelavo omogočili nakup varnejših traktorjev, nakup specializirane
mehanizacije, sofinancirane so bile prve postavitve oziroma prestrukturiranje intenzivnih
trajnih nasadov sadovnjakov, hmeljišč, špargljišč, postavitve rastlinjakov, vključno s
pripadajočo opremo, postavitve mrež proti toči, postavitve pašnikov, agromelioracije,
namakalne infrastrukture za namakalne sisteme. Občina je dosegla poglavitni namen
ukrepa to je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig
dodane vrednosti in kakovosti v predelavi in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin. Na
ta način so kmetije zmanjšale proizvodne stroške, izboljšale oziroma preusmerile
proizvodnjo, izboljšale kakovosti, izboljšale higienske razmere ali standard za dobro
počutje živali.
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb: s tem ukrepom je občina sofinancirala in s tem
ohranila dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe (zlasti kozolce, kašče in
stare hmeljske sušilnice in stara gospodarska poslopja) ter prispevala k privlačnosti
vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti.
Sofinancirani so bili objekti kulturne dediščine, ki so si pridobili soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij: občina je na osnovi javnega razpisa sofinancirala
zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje. V začetku programskega
obdobja je sofinancirala zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi
bolezni ter zavarovanje pridelkov v primeru naravnih nesreč. Ker je bilo na nacionalni ravni
sofinancirano 50 % upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije, občina ni
smela sofinancirate te premije. Občina je dosegla poglaviten namen ukrepa to je
vključevanje čim večjega številakmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter živali..
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč: s tem ukrepom je želela občina prav zaradi velikega števila
majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture spodbuditi večje interes za
zamenjavo in s tem povečati gospodarsko uspešnost kmetijskih gospodarstev. Vendar je
v celotnem obdobju bila podana samo ena vloga.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu: s tem ukrepom je občina sofinancirala
stroške izobraževanja in usposabljanja kmetov na kmetijskem gospodarstvu, sofinancirala
organizacijo programov usposabljanja, organizacijo forumov za izmenjavo znanj med
kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, širjenje
znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja
za širšo javnost) ter publikacije, kot so katalogi ali spletišča. V tem obdobju je občina na
osnovi sofinanciranja omogočila kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje
ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj
za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.
6. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah: v tem obdobju je občina na
osnovi sofinanciranja omogočila kmetijam ustvariti pogoje in možnosti za začetek
opravljanja dopolnilne dejavnosti in za posodobitev in modernizacijo že obstoječe
dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v predelavo kmetijskih
proizvodov. S tem ukrepom je občina omogočila izboljšanje dohodkovnega položaja

kmetijskega gospodarstva ter podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva. V
zadnjih letih so naši občani s pomočjo sredstev občinskega proračuna registrirali več
dopolnilnih dejavnostih (Izletniška kmetija Tratnik, Vinotoč Salobir, Turistična kmetija
Krašovc, Turistična kmetija Cokan – Ribnik Steska, Izletniška kmetija Pri Mlinarju,
Dopolnilna dejavnost – predelava mleka Andrej Podpečan in Damijan Četina, Izletniška
kmetija Krajšek, Dopolnilna dejavnost – predelava Kmetija Kozman, Dopolnilna dejavnost
– predelava Franc Antloga (Gotovlje), sadjarske kmetije (sofinancirane iz naslova naložbe v
primarno proizvodnjo). V zadnjem letu je pomembna pridobitev – oljarna na kmetiji
Povše v Podlogu.
Strokovne službe menijo, da je v naslednjem programskem obdobju potrebno poseben poudarek
dati nadaljnjemu razvoju dopolnilnih dejavnosti ter tudi za posodobitev in modernizacijo že
obstoječe dopolnilne dejavnosti. Za osnovno kmetijsko dejavnost pa je potrebno strmeti k
zagotavljanju samooskrbe, za kar pa niso potrebna tako visoka vlaganja. Za večje investicije na
kmetijskem gospodarstvu, pa se lahko nosilci poslužujejo razpisov, ki jih nudi država.
V proračunu za leto 2015 in 2016 je na področju gospodarstva (1402 Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva) namenjenih več kot 130 tisoč € za vsako leto, kar je v primerjavi z letom 2014
minimalno manj, za kar je razlog nujno zniževanje vseh odhodkov zaradi znižanja poprečnine in
namenskih sredstev za investicije iz državnega proračuna. (le 1% primerne porabe). V okviru
glavnega področja Gospodarstva ne gre za zmanjševanje saj je za leto 2015 namenjenih več
sredstev kot je bila realizacija 337.668 € v letu2014.
V zvezi z aktivnostmi v OPPN Arnovski gozd je verjetno takratni podžupan poročal takratnemu
župana ( poročil na občinskem svetu nismo našli). Mi smo v letu 2013 poročali, da nam je uspelo z
neodplačnim prenosom vse, do tedaj izgrajene komunalne infrastrukture , s strani Hypo na Občino
Žalec v vrednosti preko 1 mio €.
V letih 2013 in 2014 smo preko Pogodbe o opremljanju , z edinima dvema investitorjema iz
»propadlega konzorcija investitorjev iz obdobja pred 2010«, to je Eho in Edit izgraditi za ca 1,1 mio €
komunalne opreme, za katero smo imeli iz občinskega proračuna odhodek za DDV., kar vse bo
razvidno iz ZR oziroma je že bilo vidno pri rebalansu Proračuna 2014. Občina Žalec pa je bila
investitor prestavitve Vršce in visokotlačnega plinovoda, kar vse je bilo planirano in poročano v
zaključnem računu2013.
Veliko je bilo aktivnosti z lastniki preostalega dela zemljišč, ERA in 3 Viva (Camloh), a žal ni prišlo do
izdelanih sprememb in dopolnitev OPPN Arnovski gozd, ker je investitor odstopil od sprememb
oziroma investitor Camloh ni podpisal pripravljene pogodbe o opremljanju, iz razloga prekinitve
sodelovanja s tujim investitorjem.
Protipoplavne ukrepe koordinira država, ARSO je v sodelovanju z OŽ v letu 2014 že izvedel določene
ukrepe na Artišnici.
Protipoplavni ukrepi so torej prioritetno v pristojnosti države. Kljub temu, predvsem pa zaradi
nujnosti odprave posledic neurjih v letu 2014, so v proračunu 2015 in 2016 planirana določena
sredstva. Planirana so tudi določena sredstva za sodelovanje v skupnih projektih na nivoju države
(LIFE+), ki se ukvarjajo s protipoplavnimi ukrepi za leta 2015-2018 (prijava preko SOS).
Energetska sanacija treh enot VVZ Vrtci Občine Žalec je bila na Razpis za sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti, prijavljena
kot ena operacija, zato se morajo vsi stroški operacije v skladu s pogodbo o sofinanciranju operacije z
Ministrstvom za infrastrukturo voditi na eni proračunski postavki.
Pri energetskih sanacijah delež sredstev za projektno tehnično dokumentacijo vključno z prijavo na

javni razpis predstavlja manj kot 3% ocenjenih sredstev za izvedbo investicije. Pri posameznih
objektih so vrednosti za načrte različne glede na obstoječo dokumentacijo. Dejanska vrednost
sredstev za načrte pa bo odvisna od samih razpisnih pogojev in zahtevane dokumentacije za
prijavo kot tudi cen na trgu – zbiranje ponudb oziroma rezultatov na javnih razpisih.
Investicijska dokumentacija za energetsko sanacijo objekta UPI Žalec je pripravljena. V kolikor bo
objavljen nov razpis za energetske sanacije in bodo tudi ostale občine soustanoviteljice UPI Žalec
prispevale svoj »ustanoviteljski« delež, bo Občina Žalec podprla in finančno zagotovila sredstva za
energetsko sanacijo stavbe UPI Žalec, po letu 2016.
Zmanjšanje sredstev za materialne stroške I. OŠ Žalec je ena od pozitivnih posledic energetsko
saniranega objekta, ki ima manjšo potrebo po porabi energije za ogrevanje, kar pomeni manj
stroškov za ogrevanje oziroma nižje materialne stroške.
Zmanjšanje sredstev za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj je rezultat
(zmanjševanja prevozov OŠ Griže) in racionalizacije in optimizacije prevozov ter pogajanja z
izvajalcem prevozov. Ob praktično enakem obsegu voženj in številu učencev vozačev v letu 2012 in
2014, je Občini Žalec uspelo doseči nižjo pogodbeno ceno prevozov, kot je bila prejšnja šolska leta.
Občinski svet se vsako leto seznani s prihodki in odhodki posameznih osnovnih šol (tudi za OŠ
Petrovče) v okviru obravnave poslovnih poročil javnih zavodov. Na podlagi finančnih načrtov
osnovnih šol ter ob sodelovanju z vodstvom šol se določi plan proračunskih sredstev za delovanje
osnovnih šol.
Obrambni stolp je obnovljen. Vsebina, ki je bila v preteklosti predvidena v drugi etaži, se je smiselno
prenesla in uredila v prostorih Ekomuzeja, kjer je ob sodelovanju čebelarjev in Pokrajinskega muzeja
Celja nastala stalna razstava ne temo čebelarstva.
Pri ureditvi stalne razstave slik Jelice Žuža bo sodelovala stroka – kustosinja razstave Alenka Domjan.
V veliki meri in v okviru finančnih in prostorskih možnosti pa bodo upoštevane tudi želje in pobude
umetnikov; tudi pri ureditvi razstavno prodajne galerije Oskarja Kogoja v prostorihTIC-a.
V februarju, 11. 2. 2015, je bila predstavitev projekta Prizidek k avli Doma II. Slovenskega tabora.
Pogoj za prijavo na javne razpise za energetske sanacije stavb, je po dosedanjih izkušnjah ta, da ima
lokalna skupnost poleg vse ustrezne investicijsko in projektno tehnične dokumentacije predvidene
projekte v NRP in zagotovljena sredstva v proračunu za izvedbo investicije. Dejanska višina investicije
bo znana po zbranih ponudbah na javnem razpisu. Posledično pa je od ponudb in razpoložljivih
finančnih sredstev odvisen dejanski obseg izvedbe investicije. Pred objavo razpisa pristojnega
ministrstva tako ni mogoče, da se OS seznani s sklepi in vsebino pogodbe, saj se pogoji za pridobitev
sredstev sofinanciranja investicije zvsakim razpisom spreminjajo.
Planirana sredstva v višini 5.000 EUR so predvidena za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti, v kolikor
je/ bo v okolju izkazan interes za javno zasebno partnerstvo za izgradnjo Večnamenskega
športnega objekta v Žalcu. V postopku izvedbe JZP je v skladu z zakonodajo tudi predvidena aktivna
vloga občinskega sveta.
Znesek v višini 1.000 € bo Turistično športno društvo Liboje namenilo za popravilo zavore na vlečnici,
rednemu servisu elektro motorja vlečnice, obnovi sider, obnovi poškodovane strehe spodnjega
objekta žičnice in preureditvi elektro omarice.

13.

UPI DU Žalec

14.

KS PONIKVA

15.

Ivan JELEN ,
podžupan

Občina Žalec je za leto 2015 in za leto 2016 v proračun vključila sofinanciranje programa »Center
za družine«, katerega nosilec bo UPI Ljudska univerza Žalec s parterji v višini 4.500 € vsako leto.
Pripombe glede povečanja sredstev za nadaljevanje rekonstrukcije LC 490402 Studence-Podkraj ni
bilo možno upoštevati.. Za to cesto je v letu 2015 planiranih 100.000€ in v letu 2016 še dodatna
sredstva.
Pripombe so precej splošne in so v Proračunih 2015 in 2016 upoštevane v okviru možnosti.
Podžupani so aktivno sodelovali pri pripravi proračunov, zato so seznanjeni s finančnimi zmožnostmi
in tudi z znižanjem sredstev , prejetih s strani države ter zamude pri objavljanju razpisov za
sofinanciranje programov in projektov iz sredstev EU.
Občina Žalec je za izvajanja javnega dela preko škofijske Karitas Celje že v mesecu novembru 2014
potrdila javni interes za program humanitarna dejavnost – pogodba podpisana.
Poleg tega smo na osnovi vloge že v decembru 2014 potrdili javni interes za program humanitarna
dejavnost – manipulacija z blagom - pogodbe še nismo prejeli v podpis. Na osnovi vloge
nadškofijske Karitas Maribor pa je Občina Žalec potrdila javni interes za program Socialno
vključevanje posebej ranljivih skupin – pogodbe še nismo prejeli v podpis.

16.

SLS

Predlagatelj proračuna, to je župan, je presodil, da je priprava dvoletnega proračuna smiselna in
smotrna zadeva.
Glede »jackpota« in projektov glej odgovor pri zaporedni 12.
Občinska uprava si prizadeva prodati stvarno premoženje občine, ki ga ne potrebuje. Realizacija
Letnega načrta prodaje stvarnega premoženja občine je otežena zaradi splošne situacije na
nepremičninskem trgu, zlasti pomanjkanja interesa možnih investitorjev. V letu 2014 smo razpisali
več javnih dražb za prodajo nepremični (stanovanjskih objekt Gotovlje 206, nepremičnine v
Šempetru - južni del in farma Podlog), ki pa so bile vse neuspešne, ker ni bilo interesentov za nakup.
V preteklem obdobju je bila ovira za prodajo tudi izražen interes nekaterih KS za ne-prodajo
občinskega premoženja, ker naj bi zemljišča, za katera je občina že imela kupca, namenili za potrebe
KS.
Pričakujemo pomoč tudi s strani svetnikov, strank in KS, pri iskanju investitorjev oziroma kupcev
stvarnega premoženja občine in bomo morda skupaj uspešnejši.
Sredstva se v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečujejo zaradi novih vsebin, ki se izvajajo v
okviru dejavnosti Dnevnega centra Želva in Eureka. Dodatne vsebine se ne nanašajo na obravnavo
odvisnikov.
Strokovne službe Občine Žalec so bile dolžne uskladiti določila občinskih odlokov z zakoni s področja
upravljanja cest in gospodarskih javnih služb. Razpis koncesije je bilo samo zaključno dejanje vseh
postopkov, s katerimi se je ta uskladitev izvedla. Strokovne službe smo predlagale čim daljše
obdobje oddaje koncesije z namenom, da bi dobili čim več ponudb in s tem seveda tudi čim bolj
ugodno ceno. Sedanje stanje je posledica vseh sprejetih odločitev, ki jih je potrdili tudi občinski svet.
Prepričani smo, da ne gre samo za prenos odgovornosti na drugo pravno osebo in neracionalno
obnašanje, saj je izbran koncesionar, ki ima dolgoletno prakso na področju vzdrževanja, ne samo
državnih, ampak tudi občinskih cest.
Strinjamo se, da je sredstev za obnove in rekonstrukcije cest, gradnje pločnikov in javne razsvetljave
premalo, vendar je proračun vedno potrebno uravnotežiti s prihodki in potrebami drugih
proračunskih porabnikov.

Projekt Daljinske kolesarske povezave D1 je seveda usklajen zostalimi sodelujočimi občinami in
državo. Za izvedbo se planirajo evropska sredstva na nivoju države. Projekt kot celota je predstavljen
na spodnji povezavi: http://www.rasr.si/si/files/default/pdf/kolesarske_povezave.pdf.
Predlagatelj proračuna in strokovne službe smo mnenja, da je gradnja centra za ločeno zbiranje
odpadkov Žalec smiselna in upravičena, ker je sedanji center zastarel, formiran na tujem zemljišču
(najemna pogodba in stroški najemnine) ter ni v upravljanju siceršnjega izvajalca gospodarske javne
službe ravnanja z odpadki (Simbio d.o.o.).
Sredstva za sofinanciranje malih čistilnih naprav so v proračunih 2015 in 2016 zagotovljena v okviru
možnosti, in sicer obakrat po 50.000 €.
Sredstva za gradnjo vodovodov so planirana v okviru sredstev, ki jih je bilo v proračunu možno
zagotoviti. Tudi sami si želimo, da bi bilo teh sredstev več, vendar je potrebno proračun uravnotežiti
po prihodkih in potrebah tudi drugih proračunskih porabnikov. Predvsem stihijsko poseljevanje
obrobja doline je za občino izredno drago. Na izdajo gradbenih dovoljenj v veliki meri občina ni imela
vpliva, saj je gradbena dovoljenja v zadnjih desetletjih izdajala UE Žalec in ne Občina Žalec.
Zahteve, da je Enota za urejanje javnih površin pri JKP Žalec d.o.o. prisotna v vseh krajih in zaselkih
Občine Žalec, zahteva večje število izvajalcev in dobro opremo. Menimo, da so stroški vzdržni in
nujni, če hočemo javne površine redno vzdrževati. Pri pokopališki dejavnosti so največji strošek
odpadki oz. ravnanje z njimi (odpadne sveče, zeleni odpad) in presegajo prihodke iz naslova te
dejavnosti. Večji so celo od razlike, ki nastane pri delu pogrebne dejavnosti na pokopališčih, zato je
potrebno te stroške pokriti iz proračuna oz. bi bilo potrebno povečati stroške najema grobov.
Najlepše vaško jedro je vključeno s svojo ponudbo (cerkev sv. Jakoba, del Jakobove poti in Farovški
kozolec) v brošuro Programi za skupine, prav tako je ta ponudba vključena na spletno stran
www.turizem-zalec, ki je bila postavljena v lanskem letu in je trenutno 4 jezična.
Promocija je dolgotrajen proces, rezultati pa se kažejo različno, pri obiskovalcih, pri ponudnikih, med
lokalnimi prebivalci. Cilj je povečanje števila obiskovalcev, povečanje prepoznavnosti destinacije v
Sloveniji in izven in seveda posledično tudi vplivanje na povečanje prihodka med turističnimi
ponudniki.
Z izvedbenim načrtom promocije sledimo ciljem, ki so navedeni v Strategiji razvoja turizma 20122018. Promocijske aktivnosti so usmerjene k promoviranju najbolj aktivnihturističnih lokacij v občini,
vzporedno pa se promovira rdeča nit žalskega turizma - hmelj (slogan Žalec v objemu zelenega
zlata) ter ostala turistična ponudba.
Promocijske aktivnosti se izvajajo skladno z izvedbenim načrtom, ki je potrjens strani strokovnega
sveta za turizem.
Glede števila zaposlenih glej odgovor pod zap.12.
Vseh redno zaposlenih per 1.1.2015 je za nedoločen in določen čas 44, od tega 4 za določen čas
(vključno z županom in direktorico).
Določena stališča so stališča svetniške skupine SLS in niso identična nekaterim drugim, predvsem pa
ne predlagatelju proračuna.
Vsak proračun mora biti tudi razvojno naravnan in investicije v turistične projekte to zagotovo so.

