III. OBRAZLOŽITEV ZAKLJU NEGA RA UNA PRORA UN A
POS LOVNO PORO ILO
1. Temeljne informacije o Ob ini Žalec
Ob ina Žalec je bila ustanovljena konec leta 1998, ko se je stara Ob ina Žalec delila na šest
novooblikovanih ob in: Braslov e, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Leži na 117
2
km površine in šteje 20.957 prebivalcev (po podatkih Statisti nega urada Republike Slovenije
na dan 1.1.2007). Po številu prebivalcev je na 17-tem mestu od skupno 210 ob in.
Ob ina obsega naselja, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev v desetih
krajevnih skupnostih. Krajevne skupnosti so v skladu s statutom ob ine pravne osebe javnega
prava.
2. Organizacijska struktura
Organi ob ine so ob inski svet, župan in nadzorni odbor.
Naloge ob ine, ki so opredeljene s posameznimi zakoni: zakonom o lokalni samoupravi,
zakonom o financiranju ob in, zakonom o javnih financah in drugimi izvedbenimi predpisi in
statutom ob ine Žalec, opravlja ob inska uprava, in sicer na podro ju javne varnosti, socialne
varnosti, gradnje cest in druge komunalne infrastrukture, izobraževanja, kulture, športa itd.
Delo ob inske uprave neposredno vodi direktor ob inske uprave, ki ga imenuje in razrešuje
župan. Ob inska uprava ima štiri notranje organizacijske enote, ki jih vodijo posamezni vodji
oddelkov, katere prav tako imenuje in razrešuje župan. Delavci ob inske uprave opravljajo
naloge, dolo ene z zakoni in drugimi predpisi, statutom ob ine in pravilnikom o
sistematizaciji delovnih mest. O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v ob inski upravi
odlo a župan.
3. Cilji ob ine
Letni cilji ob ine so bili opredeljeni v samem sprejetem prora unu, to je aktu, s katerim so
predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki ob ine za prihodnje
prora unsko leto. Tako sprejeti cilji so bili med letom tudi spremenjeni in dopolnjeni.
Dolgoro ni cilji so opredeljeni v sprejetem na rtu razvojnih programov za prihodnja štiri leta.
4. Ocena gospodarnosti in u inkovitosti poslovanja
Ob ina je v letu 2007 z gospodarskim in u inkovitim poslovanjem dosegla za rtane cilje ter v
pretežni meri izvršila tudi obveznosti in naloge iz njenega delovanja v letu 2007.
5. Ocena delovanja sistema notranjega finan nega nadzora
V letu 2006 je bil s strani revizijske družbe Revidera d.o.o. opravljen pregled izkazov
zaklju nega ra una prora una Ob ine Žalec in poslovanja z vidika delovanja notranjih kontrol
za leto 2005. V kon nem poro ilu, ki sta ga izdali državna notranja revizorka Evgenija
Javornik in državna notranja revizorka Renata Flis, so bile podane ugotovitve, da so na vseh

91

podro jih, ki so bili v postopku notranje revizije pregledani, vzpostavljene notranje kontrole,
zaradi esar je poslovanje pregledno in transparentno.
6. Javna naro ila
Ob ina Žalec je v letu 2007 oddala naslednja javna naro ila:
•
•

Naro ila, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz 2. odstavka 12. lena ZJN-2 (blago
in storitve 40.000,00 €, gradnje 80.000,00 €): 984 naro il;
Naro ila, katerih vrednost je viš ja od vrednosti iz 2. odstavka 12. lena ZJN-2: 2
naro ili

7. Zaposlenost
Ob ina Žalec je na dan 31.12.2007 zaposlovala 38 javnih uslužbencev, od tega 36 za
nedolo en as in dva za dolo en as za podro je premoženjskih zadev in stavbnih zemljiš .
Župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
8. Izobraževanje
Ob ina Žalec je tudi v letu 2007 vzpodbujala izobraževanje zaposlenih s pridobivanjem višje
izobrazbe ter z organiziranjem oziroma napotovanjem zaposlenih na usposabljanja oziroma
izpopolnjevanja.
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III.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJU NEGA RA UNA PRORA UNA
III.1.1. Predvidena makroekonomska izhodiš a, na osnovi katerih je bil pripravljen
ob inski prora un in spremembe teh izhodiš med letom
Po dolo bah ustave in ZJF mora biti prora un sprejet pred za etkom leta, na katerega se
nanaša. e prora un ni sprejet pravo asno, se financiranje ob ine za asno nadaljuje na
podlagi prora una za preteklo leto. Zaradi ob inskih volitev v letu 2006 ve ina ob in ni
sprejela prora unov v roku, ki bi omogo al njegovo uveljavitev s 1. januarjem. e prora un ni
sprejet pred za etkom leta, na katerega se nanaša, je potrebo uvesti za asno financiranje.
V ta namen je župan Ob ine Žalec dne 11. decembra 2006 sprejel sklep o za asnem
financiranju prora una ob ine Žalec za obdobje 3 mesecev, to je do 31.3.2007 (UL RS, št.
135/06).
Ker prora un tudi v tem obdobju ni bil sprejet, se je za asno financiranje ob inskega
prora una podaljšalo s sklepom ob inskega sveta za obdobje od 1.4.2007 do 31.5.2007 (UL
RS, št. 31/07).
Prora un Ob ine Žalec za leto 2007 je bil sprejet 4. junija 2007 (UL RS, št. 54/07). V njem je
bilo predvideno, da bodo skupni prihodki znašali 14.792.180 EUR in skupni odhodki
16.310.414 EUR. Ob sprejemu prora una je bil za leto 2007 predviden prora unski
primanjkljaj v višini 1.518.234 EUR.
Za financiranje prora unskega primanjkljaja in za odpla ilo glavnice zapadlega dolga ob ine
v višini 138.958 EUR so bili ob sprejemu prora una predvideni prejemki iz ra una finan nih
terjatev in naložb v znesku 77.616 EUR, zadolževanje v višini 625.000 EUR ter zmanjšanje
sredstev na ra unu (prenesena sredstva iz preteklega leta) v višini 954.576 EUR.
Prora unski uporabniki so kot izhodiš e oziroma podlago za na rtovanje prora unskih in
celotnih javnofinan nih odhodkov za leto 2007 upoštevali naslednje usmeritve in globalne
kvantitativne okvire:
-

Kot podlago za na rtovanje nominalnih okvirov javnofinan nih prihodkov in odhodkov za
leto 2007 so upoštevali predvideno letno stopnjo inflacije 2,1 %. Dejanska rast inflacije je
mo no presegla napoved in je znašala 5,6 %.

-

Skladno z dolo ili zakona o sistemu pla v javnem sektorju se je predvidevalo, da bodo v
letu 2007 sprejeti vsi potrebni podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, ki bodo
omogo ili pri etek izpla evanja pla po novem zakonu in s tem tudi pri etek postopnega
odpravljanja ugotovljenih pla nih nesorazmerij v javnem sektorju.
Glede na to, da so klju ni izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe na podlagi tega
zakona še vedno v fazi usklajevanj in pogajanj, so prora unski uporabniki na rtovali
potreben obseg sredstev za pla e, prispevke delodajalca in davek na izpla ane pla e v letu
2007 na podlagi veljavnih predpisov, ki so bili v uporabi za dolo itev in obra un pla v
letu 2006.
Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so junija 2006 parafirali Dogovor o
višini in na inu splošne uskladitve pla in višini sredstev za odpravo pla nih nesorazmerij
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za obdobje 2007 do 2009. Na podlagi omenjenega dogovora je bilo v letu 2007
upoštevano 1,3 % pove anje osnovnih pla od julija 2007 dalje (izpla ilo za 5 mesecev).
Poleg navedenega pove anja lahko neposredni prora unski uporabniki vsako leto
na rtujejo tudi rast sredstev za pla e z naslova napredovanja in vrednotenja delovne dobe
najve v višini 1 % ter sredstva za izpla ilo delovne uspešnosti v višini 2 % od sredstev za
pla e. Glede na to, da osnovne pla e po zakonu o sistemu pla za javne uslužbence v letu
2007 še niso bile znane, so sredstva za delovno uspešnost prora unski uporabniki
na rtovali od sredstev za osnovne pla e in splošne dodatke brez delovne dobe.
V letu 2007 niso bili sprejeti vsi potrebni akti, ki bi omogo ili pri etek izpla evanja pla
javnim uslužbencem po novih predpisih. Na podlagi Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sistemu pla v javnem sektorju se je izhodiš na pla a za
negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred povišala za 0,45 % od 1. januarja 2007 dalje,
tako da je znašala 232,79 evrov in za 1,3 % od 1. julija 2007 dalje, tako da je znašala
235,82 evra.
-

Na podlagi zakona o sistemu pla v javnem sektorju so se s 1.7.2005 pri ela tudi pri
ob inah v okviru prora una na posebni prora unski postavki zbirati sredstva
dogovorjenega dela uskladitve pla zaposlenih pri neposrednih in posrednih prora unskih
uporabnikih, ki bodo namenjena odpravljanju ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi
pla ami v javnem sektorju.
Za odpravljanje pla nih nesorazmerij je bilo potrebno v letu 2007 zbrati naslednja sredstva:
- prenos obveznosti iz leta 2004, 2005 in 2006,
- 1,26 % od sredstev za pla e od 1.7.2007 (obveznost teko ega leta za 5 mesecev).

-

Sredstva za povra ila in nadomestila, regres za letni dopust in druge izdatke zaposlenim
so prora unski uporabniki planirali skladno s popre no letno rastjo cen.

-

Sredstva za odpravnine ob upokojitvi so se na rtovale za predvideno število upravi encev
v višini treh povpre nih pla na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh
zadnjih pla zaposlenega, e je to bilo za prejemnika ugodneje.

-

Potrebna sredstva za pla ilo prispevkov za socialno varnost so se na rtovala ob
upoštevanju obstoje ih prispevnih stopenj, pri sredstvih za davek na izpla ane pla e pa je
bilo potrebno upoštevati dolo be Zakona o davku na izpla ane pla e, po katerih se je v
letu 2007 nadaljevalo postopno zniževanje dav nih stopenj.

Novi Zakon o financiranju ob in (v nadaljevanju: ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, št.
123/06), od 1.1.2007 uveljavlja nov na in financiranja ob in. ZFO-1 v 13., 14. in 15. lenu
dolo a na in izra una primerne porabe ob ine, prihodka ob ine iz glavarine in finan ne
izravnave. M inistrstvo za finance je na podlagi navedenih dolo b ZFO-1 dolžno sporo iti
zneske o prihodkih ob ine iz glavarine in zneske finan ne izravnave.
Na in izra una primerne porabe ob in vsebinsko opredeljuje 13. len ZFO-1. Primerna
poraba ob ine je za posamezno ob ino za posamezno prora unsko leto ugotovljen primeren
obseg sredstev za financiranje z zakonom dolo enih nalog. Ugotovi jo M inistrstvo za finance
po ena bi iz 13. lena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:
- povpre nina,
94

-

število prebivalcev ob ine in
korekcijski faktorji (površina ob ine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci,
mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).

Povpre nina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom dolo enih nalog. U gotovi jo M inistrstvo za finance, dolo i pa državni
zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega prora una. Za leto 2007 je bila povpre nina
dolo ena v višini 469,45 evra.
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statisti nega urada Republike Slovenije, in sicer
se zajemajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališ em v Republiki Sloveniji in
tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno
stalno prebivališ e v Republiki Sloveniji. Pri izra unu primerne porabe za leto 2007 so bili
upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1. januarja 2006 – 20.934 prebivalcev.
Vsota korigiranih kriterijev za izra un primerne porabe je znašala za našo ob ino 0,924201.
Primerna poraba ob ine je izra unana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povpre nine
in števila prebivalcev ob ine in je znašala 9.082.554 evra.
V prehodnem obdobju od leta 2007 do leta 2011 se primerna poraba ob ine ne financira samo
s prihodki ob ine iz glavarine, temve tudi s prihodki ob ine iz NUSZ in dav nimi prihodki
ob ine (v nadaljevanju: skupni prihodki ob ine). Skupni prihodki Ob ine Žalec so bili
ocenjeni v višini 9.604.520 EUR in vklju ujejo glavarino v višini 8.893.920 EUR, 60%
NUSZ v višini 446.945 EUR in dav ne prihodke ob in – 21. len starega ZFO - 263.655
EUR.
Ob ini, ki v posameznem prora unskem letu s prihodki iz glavarine ne more financirati
primerne porabe, se iz državnega prora una dodeli finan na izravnava v višini razlike med
primerno porabo ob ine in prihodki ob ine iz glavarine oziroma v prehodnem obdobju med
primerno porabo ob ine in skupnimi prihodki ob ine. Ker imamo skupne prihodke ocenjene
za 521.966 EUR ve kot znaša primerna poraba, Ob ina Žalec v letu 2007 ni upravi ena do
sredstev finan ne izravnave. Na rtovana sredstva v višini 7.415 EUR se nanašajo na
ugotovljeni primanjkljaj finan ne izravnave za leto 2006.
Župan in strokovne službe Ob ine Žalec so v mesecu oktobru pristopile k izdelavi predloga
rebalansa prora una za leto 2007. Predlog rebalansa prora una so obravnavali vsi odbori
ob inskega sveta. Ker pa je odbor za gospodarske in negospodarske dejavnosti sprejetje
rebalansa prora una pogojeval s sprejetjem njihovih zahtev, je župan predlog rebalansa
prora una umaknil iz dnevnega reda ob inskega sveta dne 26. novembra 2007.
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III.1.2. Obrazložitev splošnega dela prora una
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
PRIHODKI
V letu 2007 je bilo realiziranih 13.681.789,76 evrov prihodkov, kar je za 1.110.390,24 EUR
manj, kot je bilo predvideno v sprejetem prora una oziroma za 1.553.173,24 EUR manj, kot
je bilo predvideno v veljavnem prora unu.
V 4. lenu Odloka o prora unu ob ine Žalec za leto 2007 (Uradni list RS, št. 54/07) so kot
namenski prihodki prora una opredeljeni: donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva
(prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in
stanovanj, prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije), prihodki od prodaje ali zamenjave
ob inskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za
vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prihodki po zakonu o rudarstvu, prispevek za
priklju itev na javni vodovodni sistem, prispevek za priklju itev na javni kanalizacijski sitem,
dobi ek JKP d.o.o. Žalec, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge
predpisane namenske dajatve. e se po sprejemu prora una vpla a namenski prejemek, ki
zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v prora unu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni
višini, se v višini dejanskih prejemkov pove ata obseg izdatkov finan nega na rta uporabnika
in prora un. e so namenski prihodki vpla ani v prora un v nižjem obsegu, kot je izkazano v
prora unu, lahko uporabnik prevzema in pla uje obveznosti samo v višini dejansko vpla anih
oziroma razpoložljivih sredstev. Nadalje je opredeljeno, da se namenska sredstva, ki niso bila
porabljena v preteklem letu, prenesejo v prora un za teko e leto.
V zvezi s tem dolo ilom imamo na strani prihodkov slede e spremembe posameznih vrst
prihodkov, ki so prikazane v veljavnem prora unu:
v EUR
Konto

Vrsta prihodka

7300

Pre je te donacije in darila od doma ih
pravnih ose b
- Skupnost ob in Slovenije
7400 Pre je ta sre dstva iz drž avne ga prora una
- Ministrstvo za šolstvo in šport
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
- Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko
- Ministrstvo za okolje in prostor
7401 Pre je ta sre dstva iz ob inskih prora unov
- Ob ina Prebold
- Ob ina T abor
- Ob ina Vransko
7412 Pre je ta sre dstva iz državnega prora una
iz sre dste v prora una Evropske unije z a
strukturno politiko
Skupaj konti 7300, 7400, 7401, 7412

Sprejeti
prora un

Sprememba

250

15.810

0
783.895
111.042
0
1.502

15.810
136.894
21.165
13.689
14.439

15.810
920.789
132.207
13.689
15.941

0

57.001

57.001

0
49.992
0
0
0
0

30.600
8.886
2.962
2.962
2.962
281.193

30.600
58.878
2.962
2.962
2.962
281.193

442.783

Prihodki veljavnega prora una so za 442.783 EUR ve ji od sprejetega prora una.
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Veljavni
prora un

16.060

Ne da v n i p rih odki 2.2 54 .0 79

Dav ni prihodk i 10.442.302
Prejeta sred stva iz EU 4.29 3
Tran sfe rn i prih iho dki 7 20 .232

13.681.790

Realizacija

Prejete don acije 16 .58 1
Kap italski p rihih od ki 1 97.6 36
Ned av n i prihod ki 1 .910 .68 5

Dav ni prihodki 10.832.362

Veljavni prora un;
15.234.963

Realizacija; 13.681.790

Primerjava prihodkov prora una v letu 2007 (v EUR)

Kap italski p rihih od ki 3 53.2 29

16.000.000

P reje te do na cije 1 6.5 82

Sprejeti prora un;
14.792.180
1

15.234.963

Veljavni prora un
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Tra nsferni prihiho dki 2.16 4.4 77

14.000.000

Prejeta sred stva iz EU 4.29 4

12.000.000

Dav ni prihodki 10.442.302

10.000.000

Ned av ni priho dki 2.25 4.0 79

Primerjava prihodkov prora una po vrstah prihodkov v letu 2007 (v EUR)

Kap italski p rih ih od ki 3 53.2 29

1 1.00 0.00 0

Prejete d on acije 77 2

1 0.00 0.00 0

14.792.180

Sprejeti prora un

Transferni p rihih od ki 1 .7 37 .504

9.00 0.00 0

8.00 0.00 0

7.00 0.00 0

6.00 0.00 0

5.00 0.00 0

4.00 0.00 0

3.00 0.00 0

2.00 0.00 0

1.00 0.00 0

0

Prejeta sred stva iz EU 4.29 4

70 Dav ni prihodki
Struktura realiziranih dav nih prihodkov prora una v letu 2007 (v EUR)
Da vki na
nepre mi n ine;
7,32%
Davki n a
pre mi nine;
0 ,00%
Davki na
dedi š i ne in
d arila ; 0,45%

Doho dnin a;
8 2,11 %

Da vki n a prom et
n eprem i ni n;
3,54 %
Davki na po sebn e
s toritve ; 0,0 8%
Drugi davki na
upo rabo blaga in
storite v; 6,50 %

Dav ni prihodki vklju ujejo vrednostno najpomembnejšo skupino davkov v celotnih
prihodkih ob inskega prora una in so v skupni realizaciji udeleženi z 79,2 - odstotnim
deležem. Skupni dav ni prihodki so v letu 2007 dosegli 10.832.361,85 €, kar pomeni 103,7
% realizacijo glede na oceno.
Prihodek ob ine iz glavarine nam je M inistrstvo za finance nakazovalo enkrat tedensko v
predvideni dinamiki. Nakazan je bil v višini 8.893.920 €, kar predstavlja 100 % predvidenih
prihodkov iz tega vira.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a je bilo doseženo v višini 783.348,65 EUR. Po
podatkih, ki smo jih prejeli od M F DURS Dav nega urada Celje, nam dav ni zavezanci
dolgujejo 82.428,75 EUR nadomestila (31.416,53 EUR pravne osebe – procent izterjave
93,40 % in 51.012,22 EUR fizi ne osebe – procent izterjave 86,92 %).
Davek na dediš ine in darila je realiziran v višini 47.977,67 €, kar pomeni 119,9 % realizacijo
glede na oceno v sprejetem prora unu.
Do konca leta 2007 je bilo iz naslova davka na promet nepremi nin v ob inski prora un
vpla anih 383.543,54 €, kar je za 6,6 % ve , kot je bilo predvideno v sprejetem prora unu.
V asu priprave prora una še ni bilo jasnih smernic glede okoljske dajatve. Na podlagi dolo il
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda in dolo il Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov morata zavezanca za
pla ilo okoljske dajatve (Komunalno podjetje d.o.o. Žalec, Javne naprave d.o.o. Celje) do 1.
januarja 2010 nakazovati mese ne akontacije pla il okoljske dajatve na podra un
javnofinan nih prihodkov ob in, na obmo ju katerih izvajata javno službo in ne direktno v
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državni prora un. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
je bila v sprejetem prora unu prikazana na kontu 7400018 kot nepovratna sredstva
M inistrstva za okolje in prostor za financiranje 1. faze projekta »Celostno urejanje odvajanja
komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje« v višini 258.176
evrov. Dejansko jo bilo okoljske dajatve vpla ane v višini 361.948,19 €.
Na vpla ilni ra un okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je
bilo do konca leta s strani javnega podjetja Javne naprave Celje vpla anih 118.401,62 € in
pomotoma s strani Komunalnega podjetja Velenje 522,32 €. Sredstva v višini 118.401,62 € so
se v celoti namenila za financiranje projekta RCERO.
Iz naslova komunalnih taks smo v letu 2007 pri akovali 29.211 evrov. V mesecu septembru
nas je DURS obvestil, da niso ve zadolženi za odmero in pobiranje komunalnih taks in da
bomo morali to izvajati sami. Tako odmera za leto 2007 ni bila izvedena.
Prikazane realizirane komunalne takse od fizi nih oseb v znesku 2.066,41 € se nanašajo na
pla ilo komunalnih taks odmerjenih za leto 2006. Po podatkih MF DURS Dav nega urada
Celje nam dav ni zavezanci – fizi ne osebe dolgujejo še 5.212,41 €.
Nekaterim pravnim osebam so bila na podlagi odlo b II. stopenjskega organa DURS vrnjena
sredstva v višini 26.591,97 €, ker so bile odlo be za komunalne takse za reklamne objekte na
zasebnih površinah razveljavljene. Od dolžnikov je DURS uspelo iztržiti 21.929,09 €
komunalnih taks, kar pomeni, da so bila vra ila sredstev pravnim osebam glede na vpla ila
ve ja za 4.662,88 €.
Oceno priklju nih taks za priklju itev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v znesku
108.496 € nam je pripravilo JKP Žalec. Iz realizacije je razvidno, da so bile priklju ne takse
ve zbrane za 72,9 %. Tako nam je JKP Žalec do konca leta 2007 nakazalo zbranega
prispevka za priklju itev na javno vodovodno omrežje v višini 84.056,20 € in prispevka za
priklju itev na javno kanalizacijsko omrežje v višini 103.540,38 €.
71 Nedav ni prihodki
Struktura realiziranih nedav nih prihodkov prora una v letu 2007 (v EUR)
Prihodki od udeležbe
na dobi ku in divi dend
ter presežkov
pri hodkov nad
odhodki; 0,38%
Drugi nedav ni
prihodki; 42,20%

Upravne takse i n
pristojbine; 1,48%

Prihodki od obresti;
3,12%

Prihodki od
prem oženja; 52,06%

Prihodki od prodaje
blaga in storitev;
0,53%
Globe in druge
denarne kazni; 0,23%
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V sprejetem prora unu so bili nedav ni prihodki ocenjeni na 2.254.079 €, vpla ano pa je bilo
1.910.685,02 € prihodkov, kar pomeni 84,8 % realizacijo. Delež nedav nih prihodkov v
skupno realiziranih prihodkih je znašal 14,0 %.
Iz naslova prihodkov od udeležbe na dobi ku in dividend je bil vpla an dobi ek podjetja
SIPRO d.o.o. po ZR za leto 2006 v višini 7.235,08 € in dividende Zavarovalnice Triglav in
Nacionalne finan ne družbe NFD 1 v skupni višini 68,20 €.
Iz naslova obresti od sredstev na vpogled in obresti od vezanih depozitov smo prejeli
59.673,31 €.
Prihodki od premoženja, kamor uvrš amo najemnine za poslovne prostore, najemnine za
stanovanja in prihodke iz naslova podeljenih koncesij, so bili vpla ani v višini 994.645,45 €,
kar je za 7,4 % ve , kot je bilo na rtovano v sprejetem prora unu.
Prihodki od najemnin za poslovne prostore so višje realizirani zaradi zara unanih najemnin
Geodetski upravi Republike Slovenije.
Najemnine za stanovanja, katere so namenski prihodek prora unskega stanovanjskega sklada,
so bile realizirane v višini 653.535,94 €, kar je za 3 % ve , kot je bilo predvideno v sprejetem
prora unu.
Prihodki od drugih najemnin so višje realizirani zaradi zara unanih najemnin zemljiš za
postavitev sezonskega letnega vrta v asu letne poletne turisti ne sezone.
Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so bili na osnovi izdanih odlo b
M inistrstva za gospodarstvo zbrani v višini 106.067,51 €, 415,83 € se nanaša na zamudne
obresti. Kon ni prejemniki koncesijske dajatve so krajevne skupnosti, sredstva pa se lahko
uporabijo izklju no za razvoj in sanacijo komunalne infrastrukture in sanacijo zemljiš ,
degradiranih z rudarskimi deli. Tako je pripadalo na osnovi izdanih sklepov o rabi koncesijske
dajatve za leto 2006:
- KS Galicija 19.213,81 EUR,
- KS Liboje 14.880,11 EUR,
- KS Petrov e 1.409,71 EUR,
- M S Žalec 70.563,88 EUR.
Prihodki iz naslova upravnih taks so bili do konca leta vpla ani v višini 28.203,17 €, kar
predstavlja 85,6 % realizacijo.
Drugi nedav ni prihodki so bili realizirani v višini 806.240,59 € oziroma 64,6 % iz tega vira
na rtovanih prihodkov. Glavni razlog nižje realizacije je, da so bila v sprejetem prora unu za
sofinanciranje projekta RCERO I. in II. faza predvidena tudi sredstva, zbrana pri Javnih
napravah (sredstva amortizacije). V mesecu juliju so vse ob ine soinvestitorke pooblastile
M estno ob ino Celje, da zbira sredstva amortizacije infrastrukture in iz tega naslova pla uje
naše deleže pri sofinanciranju Regionalnega centra za ravnanje z odpadki RCERO Celje, kar
pomeni, da na rtovana sredstva s strani Javnih naprav v znesku 360.278 € niso bila nakazana
v ob inski prora un.
Pri izgradnji kanala 1.13.1. Gotovlje je naro nik storitev Javno komunalno podjetje d.o.o.
Žalec za celotno vrednost del po pogodbi izdalo zahtevek po zagotovitvi finan nih sredstev na
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Ob ino Žalec, kljub dejstvu, da se pri Krajevni skupnosti Gotovlje že ve let zbirajo sredstva
krajanov za ureditev primarnega in sekundarnih vodov kanalizacije in da je bila praksa, da je
JKP d.o.o. za zbrana sredstva izstavil zahtevek direktno Krajevni skupnosti Gotovlje. Ker je
Ob ina Žalec nakazala JKP Žalec sredstva za pla ilo izgradnje kanala 1.13.1. v polnem
znesku, je Krajevna skupnost Gotovlje vsa razpoložljiva namenska sredstva, zbrana od
krajanov v višini 36.134,82 €, nakazala v ob inski prora un.
Pred pri etkom izgradnje kanalizacijskega kolektorja v PC Arnovski gozd so Ob ina Žalec
kot lastnik komunalne infrastrukture in soinvestitorji: Sava IP, d.o.o. Ljubljana, Vegrad d.d.
Velenje, Era d.d. Velenje, Petrol d.d. Ljubljana in Camloh s.p. Laško sklenili pogodbo o
sofinanciranju izgradnje kanalizacije. Delež soinvestitorjev je v letu 2007 znašal 6.638,65 €.
72 Kapitalski prihodki
Struktura realiziranih kapitalskih prihodkov prora una v letu 2007 (v EUR)
Prih odki od
proda je p revoznih
s redstev; 1,39%

Pri hodki o d
pro daje sta vb nih
zem ljiš ; 98,3 2%

Prih odki od
prod aje oprem e;
0,0 9%

Pri hodki o d
prod aje
kme tijs kih
zemlj iš in
gozdov; 0,20 %

M ed kapitalskimi prihodki je bilo v sprejetem prora unu za leto 2007 predvideno 353.229
evrov prihodkov od prodaje stvarnega premoženja ob ine, vendar je bil izkupi ek od prodaj
dejansko vpla an v ob inski prora un v višini 197.636,27 €.
Izvedeni sta bili dve dražbi, in sicer junija 2007 za ZN Podlog za parc. št. 457/24 in 457/101,
k.o. Zalog, z izklicno ceno 87.350,00 EUR in decembra 2007 za ZN Podlog za isti zemljiš i, z
izklicno ceno 88.457,22 EUR (zneska se razlikujeta zaradi revalorizacije cenitve, ki je bila
podlaga za izklicno ceno) in del poslovne zgradbe na naslovu Pe nikova 1, Žalec, z izklicno
ceno 250.000,00 EUR. Dražbi sta bili neuspešni.
V programu prodaje ob inskega stvarnega premoženja za leto 2007 je bila predvidena tudi
prodaja zemljiš a (parc. št. 1060/3, k.o. Žalec) okoli zgradbe Okrajnega sodiš a v Žalcu, v
ocenjeni vrednosti 100.000,00 EUR, Republiki Sloveniji, M inistrstvu za pravosodje. V ta
namen so se že izvedli posamezni postopki, vendar do realizacije pogodbe ni prišlo, saj je tik
pred podpisom prodajne pogodbe med Ob ino Žalec in Okrajnim sodiš em ter M inistrstvom
za pravosodje bil sklenjen dogovor o brezpla nem prenosu zemljiš a v last sodiš a oz.
M inistrstva za pravosodje.
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Nerealizirane so bile prodaje parc. št. 2128/3 in 2129/2, k.o. Zabukovica, parc. št. 1144/3,
1144/4, k.o Žalec, parc. št. 977/2, k.o. Žalec, zaradi nepridobljenih ali negativnih mnenj
krajevnih skupnosti, nesoglasja vseh vpletenih strank ali pa so se postopki razširili na možnost
menjave zemljiš , ki zahtevajo dodatne dogovore, ki niso bili dokon ani v letu 2007.
Realizirana je bila prodaja nepremi nine parc. št. 457/102, k.o. Zalog Farmi Veterinarski
ambulanti d.o.o. v vrednosti 12.262,71 EUR. Izvedena je bila menjava zemljiš z M inervo
d.d., parc. št. 257/5, 28/4, 28/3, 1960/2, 27/1, k.o. Žalec v vrednosti 170.284,00 EUR.
M enjava z M inervo je bila na rtovana v letnem programu prodaje ob inskega stvarnega
premoženja za leto 2006.
Prav tako je bila realizirana menjava nepremi nine parc. št. 302/2, k.o. Žalec za nepremi nino
parc. št. 1455/195, k.o. Levec (Juteks) v vrednosti 1.600,00 EUR.
Nadalje je bila izvedena prodaja zemljiš lastnikom garaž na Velenjski 11 ter še drugi posli
razpolaganja, na rtovanih za leto 2007 in tudi posli razpolaganja iz preteklih let.
73 Prejete donacije
V ob inski prora un so donatorji za Savinov sklad nakazali 772,00 evrov. Skupnost
slovenskih ob in je za odpravo posledic neurja s poplavo dne 18.9.2007 prispevala 15.809,36
evrov.
74 Transferni prihodki
Vpla ana sredstva M inistrstva za finance v znesku 7.415 € se nanašajo na pla ilo
ugotovljenega primanjkljaja finan ne izravnave za leto 2006.
Poleg teh nakazanih sredstev smo prejeli iz državnega prora una za 662.825,55 evrov
sredstev za sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, in sicer:
1. iz M inistrstva za šolstvo in šport 111.042,00 € za sofinanciranje iz gradnje Podružni ne
osnovne šole Ponikva, 3.255,00 € za asfaltno preplastitev igriš v Športnem centru
Žalec, 11.834,00 € za sofinanciranje interventnih investicij za Vrtec Žalec in 6.076,00
€ za sofinanciranje interventnih investicij za Vrtec Ponikva,
2. iz Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 163.734,85 € za
sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena
za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev ob ine v skladu z dolo ili
21. lena ZFO-1,
3. iz prora unske rezerve RS za odpravo posledic škode na stvareh zaradi neurja avgusta
2005 v višini 208.640,00 €. V skladu s potrjenimi elaborati so se sredstva dodelila za
sanacijo JP 991230 na Brnico (Brnica 14), LC 490090 Liboje – Zagreben –
Zabukovica in za LC 490081 Zabukovica – M atke,
4. iz M inistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.853,00 € za sofinanciranje
rednega vzdrževanja gozdnih cest in 14.439,41 € za popravilo gozdnih cest, ki
odpirajo kmetije in zaselke in so bile poškodovane v naravni ujmi dne 18. septembra
2007,
5. iz M inistrstva za obrambo 38.660,99 € požarne takse,
6. iz M inistrstva za gospodarstvo 13.689,30 € za financiranje postavitve javnih e-to k z
brezži nim dostopom na lokaciji Ponikva pri Žalcu 18,
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7. iz Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
57.001,00 € za sofinanciranje nujne sanacije škode na ob inski infrastrukturi, ki je
nastala v neurju dne 18.9.2007,
8. iz M inistrstva za delo, družino in socialne zadeve 2.000,00 € za sofinanciranje 4.
sre anja rejniških družin,
9. iz M inistrstva za okolje in prostor 30.600,00 € za izvedbo interventnih zaš itnih
ukrepov na objektih v primerih plazenja tal in nanosov, ki so nastali kot posledica
neurja s poplavo dne 18.9.2007.
V zvezi s financiranjem izgradnje Glasbene šole »Risto Savin« Žalec s strani ob in Braslov e,
Polzela in Prebold so sredstva realizirana v na rtovani višini 49.991,49 €.
Ob ine Prebold, Vransko in Tabor so se v skladu z dogovorom o sofinanciranju projekta
»Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu« obvezale, da bodo v letu 2007
prispevale vsaka po 2.962 €, kar je bilo upoštevano v veljavnem prora unu. Vendar do
realizacije ni prišlo, ker se je sama izvedba projekta prestavila v leto 2008.
Iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije za strukturno politiko smo imeli
na podlagi Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«,
razvojne prioritete »Razvoj regij« odobrena sredstva v višini 1.382.967 EUR za sofinanciranje
projekta Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu. Projekt se bo financiral v
treh letih, v letu 2007 smo bili upravi eni do 281.193 evrov sredstev, kar se je upoštevalo v
veljavnem prora unu. Vendar se je sama izvedba projekta prestavila v leto 2008.
Iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije za kohezijsko politiko so bila v
sprejetem prora unu predvidena sredstva v višini 903.617 evrov za financiranje 1. faze
projekta »Celostno urejanje odvajanja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov
na povodju Savinje«. Vendar se je sama izvedba projekta zaradi ponovitve razpisa gradnje
istilne naprave in primarnih kanalov prestavila v leto 2008.
78 Prejeta sredstva iz Evropske unije
V letu 2007 smo bili na osnovi sklenjene pogodbe s partnerjem »Education, Audiovisual and
Culture Execitive Agency« upravi eni še do 4.293,22 € za izvedbo konference »Town
Twinning« v letu 2006, katera so nam bila tudi nakazana.
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ODHODKI
V letu 2007 je bilo po na elu denarnega toka realiziranih 14.252.574,77 evrov odhodkov, kar
pomeni 85,1 % z veljavnim prora unom odobrenih pravic porabe. Podrobnejša obrazložitev
odhodkov po prora unskih postavkah je prikazana v obrazložitvi posebnega dela prora una.
Odhodki prora una za leto 2007 po vrstah odhodkov (v EUR)

14.252 .5 75 16 .7 53.197 1 6.310.414
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Struktura realiziranih odhodkov prora una za leto 2007 po namenu porabe (v EUR)

Te ko a
poraba;
69,53 %

Investi cijska
poraba;
30,47%

Teko i odhodki
V sklopu teko ih odhodkov so vklju ene pravice porabe in njihova realizacija za pla e in
druge izdatke zaposlenim v ob inski upravi, za pla ilo dobavljenega blaga in opravljenih
storitev za operativno delovanje ob inske uprave (materialne stroške), kot tudi za izvedbo
nekaterih programskih nalog, za pla ilo obresti od najetih kreditov ter izlo anje sredstev v
rezervni sklad Ob ine Žalec in prora unski stanovanjski sklad. Zagotovljene pravice porabe
so se med letom pove ale s prerazporeditvijo za 64.614 €, tako da so znašale 3.407.196 €. Za
izpla ilo obveznosti, ki sodijo v navedeno skupino izdatkov, so bila v letu 2007 porabljena
sredstva v višini 3.416.588,27 € ali 100,3 % veljavnega prora una.
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Teko i transferi
V sklopu teko ih transferov so vklju ene pravice porabe in njihova realizacija za subvencije,
transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in
ustanovam ter druge teko e doma e transfere. V veljavnem prora unu za leto 2007 so bila na
podro ju teko ih transferov zagotovljena sredstva v višini 6.651.305 €, kar predstavlja 39,7 %
vseh predvidenih odhodkov. Sredstva so bila porabljena v višini 6.493.765,22 €.
Investicijski odhodki
V veljavnem prora unu je bilo za investicijske odhodke dodatno zagotovljenih 393.315 €,
tako da so skupno zagotovljene pravice porabe znašale 2.972.749 €. Sredstva so bila
realizirana v višini 2.476.808,19 €.
Investicijski transferi
Sredstva so bila realizirana v višini 1.865.413,09 €, kar je za 1.856.533,91 € manj od
veljavnega prora una.

30,79%

Struktura realiziranih odhodkov prora una za leto 2007 po podro jih (v EUR)
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PRORA UNSKI PRIM ANJKLJAJ
Prora unski primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 570.785,01 EUR.
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B) Ra un finan nih terjatev in naložb
V ra unu finan nih terjatev in naložb izkazujemo prejeta vra ila danih posojil in kupnine iz
naslova privatizacije.
Sredstva kupnin iz naslova privatizacije se nanašajo na kupnine od prodanih stanovanj po
stanovanjskem zakonu. V sprejetem prora unu so bile kupnine iz naslova privatizacije
planirane v višini 50.075 EUR, dejansko jih je bilo vpla anih 44.485,78 EUR. 20% zbranih
kupnin se odvede v Stanovanjski sklad RS, 10% kupnin v Slovensko odškodninsko družbo
d.d., preostanek pa predstavlja vir prora unskemu stanovanjskemu skladu.
V letu 2007 so zapadli v pla ilo dolgoro ni dani depoziti v višini 28.283,78 EUR.
C) Ra un financiranja
Zadolževanje
V prora unu za leto 2007 smo imeli predvideno zadolževanje v višini 625.000 EUR. Vendar
se Ob ina Žalec konec leta ni zadolžila.
Odpla ila dolga
Realizirana odpla ila dolga so v letu 2007 znašala 138.876,80 EUR, od tega smo Abanki Vipa
d.d. odpla ali za 112.669,18 EUR glavnice kredita in Stanovanjskemu skladu Republike
Slovenije za 26.207,62 EUR glavnice najetih kreditov za nakup stanovanj.
Stanje neodpla anih kreditov po stanju na dan 31. decembra 2007 znaša pri Abanki Vipa d.d.
Ljubljana 450.675,84 EUR in pri Stanovanjskemu skladu RS 520.431,38 EUR.
SPREM EM BE STANJA SREDSTEV NA RA UNIH
Ob upoštevanju:
1. prora unskega primanjkljaja iz bilance prihodkov in odhodkov v znesku 570.785,01
EUR,
2. prejetih minus danih posojil in spremembe kapitalskih deležev iz ra una finan nih
terjatev in naložb v znesku 72.769,56 EUR in
3. odpla il glavnic dolgoro no najetih kreditov v znesku 138.876,80 EUR
so se sredstva na ra unu zmanjšala za 636.892,25 EUR. V zaklju nem ra unu ob inskega
prora una je ob koncu leta 2007 izkazano stanje sredstev na ra unu 317.684,36 EUR, ki se
prenese v leto 2008.
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III.1.3. Poro ilo o spremembah med sprejetim in veljavnim prora unom
Sprejeti prora un je prora un, spremembe prora una ali rebalans prora una, ki ga je sprejel
ob inski svet.
Veljavni prora un je sprejeti prora un, ki so mu dodane spremembe prora una po njegovem
sprejemu na podlagi dolo b ZJF oziroma dolo b odloka, s katerimi je bil sprejet ob inski
prora un, in sicer spremembe zaradi prerazporeditve oziroma vklju itve namenskih
prejemkov in izdatkov v sprejeti prora un (38. in 43. len ZJF).
1) V skladu z 38. lenom ZJF in 5. lenom Odloka o prora unu ob ine Žalec za leto 2007
lahko na predlog predlagateljev finan nih na rtov neposrednega uporabnika župan odlo a o
prerazporeditvah pravic porabe med podprogrami v okviru glavnih programov do višine 40%,
in sicer izklju no v okviru podro ja prora unske porabe.
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Na osnovi teh pooblastil so bile po sprejetju prora una izvršene slede e prerazporeditve sredstev:
Zap. Podro je
št.

1.

2.

3.

4.

04 Skupne
administr.
službe in
splošne
javne
storitve
04 Skupne
administr.
službe in
splošne
javne
storitve
06 Lokalna
samouprava

06 Lokalna
samouprava

Glavni program

Podprogram

0403 Druge skupne 04039002 Izvedba
administrativne
protokolarnih
službe
dogodkov
04039003
Razpolaganje in
upravljanje z
ob inskim
premoženj em
0403 Druge skupne 04039003
administrativne
Razpolaganje in
službe
upravljanje z
ob inskim
premoženj em
0603 Dejavnost
ob inske uprave

0603 Dejavnost
ob inske uprave

06039002
Razpolaganje in
upravljanje s
premoženj em,
potrebnim za
delovanje ob inske
uprave
06039002
Razpolaganje in
upravljanje s
premoženj em,
potrebnim za
delovanje ob inske
uprave

Prora unska
postavka
04045 Protokolarna
darila

Pove anje
podkonta
402009 Izdatki za
reprezent anco

Zn esek Zmanjšanje
podkonta
6.000

04050 Izvršbe in
drugi sodni postopki

04051 Pravno
zastopanje ob ine
04050 Izvršbe in
drugi sodni postopki
06090 Nakup
opreme

06090 Nakup
opreme

402920 Sodni stroški,
storitve odvetnikov,
notarjev in drugo

4.000

420202 Nakup strojne
ra unalniške opreme

3.758

420238 Nakup
telekomunikacijske
opreme
420299 Nakup druge
opreme in napeljav
420703 Nakup licen ne
programske oprem e
420704 Nakup druge
(nelicen ne) programske
opreme
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Zn esek

402702 Odškodnine
zaradi sodnih
postopkov

-6.000

402920 Sodni stroški,
storitve odvetnikov,
notarjev in drugo

-4.000

420224 Nakup opreme
za tiskanje in
razmnoževanj e

-3.758

420223 Nakup opreme
za hlajenje in
ogrevanje ter napeljav

-42.021

3.200
33.300
5.100
421

Zap. Podro je
št.

5.

6.

7.

8.

11
Kmetijstvo,
gozdarstvo
in ribištvo

11
Kmetijstvo,
gozdarstvo
in ribištvo

11
Kmetijstvo,
gozdarstvo
in ribištvo
11
Kmetijstvo,
gozdarstvo
in ribištvo

Glavni program

Podprogram

1102 Program
11029001
reform e kmetijstva Strukturni ukrepi v
in živilstva
kmetijstvu in
živilstvu

1102 Program
11029001
reform e kmetijstva Strukturni ukrepi v
in živilstva
kmetijstvu in
živilstvu

Prora unska
postavka
11002 Naložbe v
kmetijska
gospodarstva za
primarno
proizvodnjo
11005 Pomo za
zaokrožitev zemljiš

11040 Zagotovitev
tehni ne podpore v
kmetijstvu

Zn esek Zmanjšanje
podkonta
10.000

410217 Kompleksne
subvencije v
kmetijstvu

11001 Pomo za
410217 Kompleksne
pla ilo zavarovalnih subvencije v kmetijstvu
premij

11002 Naložbe v
kmetijska gospodar.
za primarno
proizvodnjo
11029002 Razvoj in 11011 Naložbe za
prilagajanje
opravljanje
podeželskih
dopolnilne
obmo ij
dejavnosti na
kmetiji
1102 Program
11029002 Razvoj in 11014 Varstvo
reform e kmetijstva prilagajanje
tradicionalnih krajin
in živilstva
podeželskih
in stavb
obmo ij
1103 Splošne
11039002
11050 Zavetiš a
storitve v
Zdravstveno varstvo (azil) za živali
kmetijstvu
rastlin in živali
11039001
Delovanje služb in
javnih zavodov

Pove anje
podkonta
410217 Kompleksne
subvencije v kmetijstvu

410217 Kompleksne
subvencije v kmetijstvu

402099 Drugi splošni
material in storitve
402699 Druge
najemnine, zakupnine in
licen nine
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-10.000

2.290

8.124

410217 Kompleksne
subvencije v kmetijstvu

431400 Investicijski
trans feri posameznikom
in zasebnikom

Zn esek

-10.414

9.598 431000 Investicijski
trans feri neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
530

-9.598

161
410217 Kompleksne
subvencije v
kmetijstvu

-691

Za p.
št .

9.

10.

11.

Podro je

Glavni program

13 Promet,
prometna
infrastrukt.
in
komunikac.

1302 Cestni promet 13029002
in infrastruktura
Investicijsko
vzdržev. in gradnja
ob inskih cest
13029006
Investicijsko
vzdržev. in gradnja
državnih cest

13 Promet,
prometna
infrastrukt.
in
komunikac

13 Promet,
prometna
infrastrukt.
in
komunikac

Podprogram

1302 Cestni promet 13029003 Urejanje
in infrastruktura
cestnega promet a

13029002
Investicijsko
vzdržev. in gradnja
ob inskih cest
1302 Cestni promet 13029003 Urejanje
in infrastruktura
cestnega promet a
13029002
Investicijsko
vzdrževanje in
gradnja ob inskih
cest

Prora unska
postavka
13118 LC 490392
Ponikva

Pove anje
podkonta
420501 Obnove

Zn esek Zmanjšanje
podkonta
43.400

13702 R2/447
(priklju ek na
krožiš e v
Šempetru)
13703 R2/447
(križiš e Trubarjeva
ulica)
13704 R2/447
Sofinanciranje
krožiš a - TUŠ
13421 Parkiriš e
431400 Investicijski
Ulica talcev 5 v
trans feri posameznikom
Žalcu
in zasebnikom
13451 Postavitev
avtobusnih
nadstrešnic
13103 Priklju na
cesta Juteks na
Ložnici

420299 Nakup druge
opreme in napeljav

13404 Banka
cestnih podatkov
13306 JP 992023 –
Son na ulica

402099 Drugi splošni
material in storitve
420501 Obnove
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Zn esek

431100 Investicijski
trans feri javnim
podjetjem in družbam,
ki so v lasti države ali
ob in
420804 Na rti in
druga projektna
dokumentacija
420804 Na rti in
druga projektna
dokumentacija

-20.865

420401 Novogradnje

-23.500

-20.865
-1.670

13.500

10.000

16.200
-16.200

Za p.
št .

Podro je

Glavni program

Podprogram

12.

14
Gospodarstvo

1402 Pospeševanje
in podpora
gospodarski
dejavnosti

14029001
14003 Spodbujanje
Spodbujanje razvoja regionalnega
malega
razvoja
gospodarstva

Prora unska
postavka

Pove anje
podkonta

14001 Razvojna
agencija Savinja
Žalec
13.

14.

15.

14
Gospodarstvo

1403 Promocija
Slovenije, razvoj
turizma in
gostinstva

17
1707 Drugi
Zdravstveno programi na
varstvo
podro ju zdravstva

18 Kultura, 1802 Ohranjanje
šport in
kulturne dediš ine
nevladne
organizacije

14039002
Spodbujanje razvoja
turizma in
gostinstva
14039001
Promocija ob ine

14031 Ekomuzej
hmeljarstva in
pivovarstva Žalec

17079002 Mrliško
ogledna služba

17030 Pla ilo
storitev mrliško
ogledne službe

18029001
Nepremi na
kulturna dediš ina

402099 Drugi splošni
material in storitve
412000 Teko i transferi
neprofitnim
organizacijam in
ustanovam

420402 Rekonstrukcije
in adaptacije

14010 Turisti na
promocija

18002 Vzdrževanje
kulturnih
spomenikov –
obrambni stolp
18001 Vzdrževanje
kultur. SpomenikovDvorec Novo Celje

413302 Teko i transferi
v javne zavode – za
izdatke za blago in
storitve
413500 Teko a pla ila
storitev drugim
izvajalcem javnih služb,
ki niso posredni
prora unski uporabniki
402099 Drugi splošni
material in storitve
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Zn esek Zmanjšanje
podkonta
4.600

Zn esek

9.900

412000 Teko i
trans feri neprofitnim
organizacijam in
ustanovam

-14.500

1.565

413302 Teko i
trans feri v javne
zavode – za izdatke za
blago in storitve
9.523 411999 Drugi transferi
posameznikom in
gospodinjstvom

-1.565

-15.523

6.000

200

402503 Teko e
vzdrževanje drugih
objektov

-200

Za p.
št .
16.

17.

18.

19.

Podro je

Podprogram

Prora unska
postavka

Pove anje
podkonta

18 Kultura, 1802 Ohranjanje
šport in
kulturne dediš ine
nevladne
organizacije

18029001
Nepremi na
kulturna dediš ina

18006
Sofinanciranje
kulturnih projektov

431000 Investicijski
trans feri neprofitnim
organizacijam in
ustanovam

18 Kultura,
šport in
nevladne
organizacije
18 Kultura,
šport in
nevladne
organizacije

1803 Programi v
kulturi

18039003
Ljubiteljska kultura

1805 Šport in
prosto asne
aktivnosti

18059001 Programi
športa

19
Izobraževanje

Glavni program

1903 Primarno in
sekundarno
izobraževanj e

19039001 Osnovno
šolstvo

18001 Vzdrževanje
kultur. SpomenikovDvorec Novo Celje
18045
411999 Drugi transferi
Sofinanciranje
posameznikom in
kulturnih projektov gospodinjstvom
18108 Investicije in
investicijsko
vzdrževanje
Športnega centra

18109 Investicije in
investicijsko
vzdrževanje drugih
športnih objektov
19016 Dodatne
dejavnosti v
osnovnih šolah
(dogovorjeni
program)

19035 Gradnja
Podružni ne
osnovne šole
Ponikva

420501 Obnove
420899 Pla ila drugih
storitev in
dokumentacije
432300 Investicijski
trans feri javnim
zavodom

413300 Teko i transferi
v JZ – za pla e in druge
izdatke zaposlenim
413301 Teko i transferi
v JZ – za prispevke
delodajalcev
413310 Teko i transferi
v JZ – za premije kolekt.
dodat. pokoj. zavarov.
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Zn esek Zmanjšanje
podkonta
4.900

402503 Teko e
vzdrževanje drugih
objektov
1.470 412000 Teko i
trans feri neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
24.355
1.440

Zn esek

-4.900
-1.470

11.005
431000 Investicijski
trans feri neprofitnim
organizacijam in
ustanovam

-36.800

432300 Investicijski
trans feri javnim
zavodom

-15.447

14.736
567
144

Za p.
št .
20.

Podro je

Glavni program

Podprogram

Prora unska
postavka

Pove anje
podkonta

19
Izobraževanje

1903 Primarno in
sekundarno
izobraževanj e

19039001 Osnovno
šolstvo

19037 Gradnja
Osnovne šole Griže
s telovadnico in
vrtcem

420804 Na rti in druga
projektna dokumentacija
420899 Pla ila drugih
storitev in
dokumentacije

19032 Investicije in
investicijsko
vzdrževanje
Osnovne šole Griže

21.

22.

23.

19
Izobraževanje

1903 Primarno in
sekundarno
izobraževanj e

19039001 Osnovno
šolstvo

19
Izobraževanje

1903 Primarno in
sekundarno
izobraževanj e

19039001 Osnovno
šolstvo

20 Socialno 2004 Izvajanje
varstvo
programov
socialnega varstva

20049003 Socialno
varstvo starih

19038 Gradnja
šolskega igriš a OŠ
Šempeter
19034 Investicije in
investicijsko
vzdrževanje
Osnovne šole
Šempeter
19038 Gradnja
šolskega igriš a OŠ
Šempeter
19035 Gradnja POŠ
Ponikva

Zn esek Zmanjšanje
podkonta
16.692
8.346
420804 Na rti in
druga projektna
dokumentacija

420899 Pla ila drugih
storitev in
dokumentacije

3.746

420899 Pla ila drugih
storitev in
dokumentacije

2.600

20032 Dejavnost
411999 Drugi transferi
izvajanja pomo i na posameznikom in
domu
gospodinjstvom
20030 Bivanje
starejših oseb v
splošnih socialnih
zavodih

5.700
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Zn esek

-16.692

420899 Pla ila drugih
storitev in
dokumentacije

-8.346

420899 Pla ila drugih
storitev in
dokumentacije

-3.746

432300 Investicijski
trans feri javnim
zavodom

-2.600

411909 Regresiranje
oskrbe v domovih

-5.700

Za p.
št .
24.

Podro je

Glavni program

20 Socialno 2004 Izvajanje
varstvo
programov
socialnega varstva

Podprogram

Prora unska
postavka

Pove anje
podkonta

20049003 Socialno
varstvo starih

20031 Bivanje
starejših oseb v
posebnih socialnih
zavodih
20011 Socialno
pedagoška pomo
družini

411909 Regresiranje
oskrbe v domovih

20040 Enkratne
denarne pomo i
zaradi materialne
ogroženosti
23010 Sanacija
plazov

411299 Drugi transferi
za zagotavljanj e socialne
varnosti

23014 Stroški
komisije za oceno
škode po naravnih
nesre ah

402902 Pla ila po
podjemnih pogodbah
402912 Posebni davek
na dolo ene prej emke
402999 Drugi operativni
odhodki

20049001 Centri za
socialno delo
25.

20 Socialno 2004 Izvajanje
varstvo
programov
socialnega varstva

26.

23 Interven.
programi in
obveznosti

20049004 Socialno
varstvo materialno
ogroženih

2302 Posebna
23029002 Posebni
prora unska
programi pomo i v
rezerva in programi primeru nesre
pomo i v primerih
nesre

402099 Drugi splošni
material in storitve
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Zn esek Zmanjšanje
podkonta
14.721

Zn esek

413300 Teko i
trans feri v JZ – za
pla e in druge izdatke
zaposlenim
8.521 411213 Denarna
socialna pomo

-14.721

2.633 431400 Investicijski
trans feri
posameznikom in
zasebnikom
1.166

-4.173

292
82

-8.521

Ad1) Proti Ob ini Žalec je vloženih ve odškodninskih zahtevkov. Potek sodnih postopkov je
nepredvidljiv in ni mogo e vnaprej predvideti, kdaj bodo zaklju eni. V letu 2007 sta postali
pravnomo ni in izvršljivi sodbi v pravdni zadevi M ontana, d.o.o. Žalec zaradi pla ila
odškodnine zaradi posega na tuje zemljiš e pri gradnji kolesarske steze Žalec – Griže in v
pravdni zadevi M arginalija d.o.o. zaradi pla ila odškodnine zaradi pred asne odpovedi
pogodbe glede oblikovanja asopisa Utrip. Ker ostalih odškodnin nismo ve pri akovali, se je
del neporabljenih sredstev v višini 6.000 € namenil za protokolarna darila.
Ad2) Za reševanje odškodninskih zahtevkov napram Ob ini Žalec kot tudi za reševanje naš ih
tožbenih zahtevkov napram tretjim osebam poiš emo pravno pomo pri razli nih odvetnikih.
Zaradi aktivnosti razpisanih obravnav in narokov, zlasti v zadevah gospodarskega spora s
Holdingom Slovenske železnice d.o.o., odškodninskega spora zaradi vzpostavitve podpornega
zidu v KS Galicija in odškodnine zaradi emisij zaprtega odlagališ a komunalnih odpadkov na
Ložnici je bilo potrebno na prora unski postavki 04051 Pravno zastopanje ob ine zagotoviti
dodatnih 4.000 € za odvetniške storitve.
Ad3) V pojasnilih za druge uporabnike enotnega kontnega na rta (Revija IKS, št. 7/2007) je
bilo dano pojasnilo, da se nakup namiznih tiskalnikov, mrežnih tiskalnikov in podobnega
evidentira na kontu 420202 – Nakup strojne ra unalniške opreme in ne na podkontu 420224
Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje. Zato je bila prerazporeditev sredstev potrebna
zaradi pravilnega evidentiranja porabe sredstev.
Ad4) V sprejetem prora unu za leto 2007 je bila predvidena klimatizacija prostorov ob inske
uprave, vendar se zaradi nepotrjenega elektroenergetskega priklju ka ni pristopilo k izvedbi.
Prosta sredstva v znesku 42.021 € so se namenila za:
- nabavo mobilnih telefonov, GPS navigacije, avtopolnilca in izvedbo avtoinstalacije,
- nabavo opreme – konferen no glasovalnega sistema – za potrebe sej ob inskega sveta
in njegovih delovnih teles,
- sofinanciranje licen ne programske opreme za vodenje registra ob inskih stanovanj in
- izdelavo aplikacije »Evidenca sej«.
Ad5) Na osnovi javnega razpisa za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo so bili zahtevki (upravi eni stroški) s strani vlagateljev ve ji, kot je bilo
razpoložljivih sredstev za te namene. Zato so se manjkajo a sredstva v višini 10.000 €
zagotovila s prerazporeditvijo sredstev, namenjenih za ukrep Pomo za zaokrožitev zemljiš ,
za katerega v asu razpisa ni bilo vlog.
Ad6) Na osnovi javnega razpisa za ukrep Pomo za pla ilo zavarovalnih premij in ukrep
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo so bili zahtevki s strani
vlagateljev ve ji, kot je bilo razpoložljivih sredstev za te namene. Zato so se manjkajo a
sredstva v višini 2.290 € za pla ilo zavarovalnih premij in 8.124 € za naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo zagotovila s prerazporeditvijo sredstev, namenjenih za
ukrep Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij, za katerega v asu razpisa niso bili podani
vsi s sklepom dolo eni zahtevki.
Ad7) Na javni razpis za varstvo tradicionalnih krajin in stavb so podali vloge samo
posamezniki. M ed prijavami in samimi realiziranimi projekti ni bilo nobenega projekta, ki bi
ga izvajale neprofitne organizacije ali ustanove, zato so se vsa sredstva za obnovo
tradicionalnih stavb dodelila posameznikom.

115

Ad8) Ob ina Žalec mora na podlagi 27. lena Zakona o zaš iti živali zapuš enim živalim
zagotoviti pomo , oskrbo in namestitev v zavetiš u. V sprejetem prora unu za leto 2007
zagotovljena sredstva za te namene niso zadoš ala. M anjkajo a sredstva v višini 691 € so se
zagotovila s prerazporeditvijo neizkoriš ene pravice porabe za namene tehni ne podpore v
kmetijstvu.
Ad9) Zaradi gradnje nove Podružni ne osnovne šole Ponikva je bilo potrebno nujno pristopiti
k obnovi LC 490392 Ponikva. Dela so bila izvedena na odseku lokalne ceste v dolžini 230 m
mimo osnovne šole do cerkve, za kar je bilo potrebno zagotoviti 43.400 €.
Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo neizkoriš enih pravic porabe, in sicer:
- Sredstva namenjena sofinanciranju ureditve krožiš a na priklju ku predvidene ceste
proti AERU so ostala neporabljena, ker s strani Direkcije RS za ceste ni prišlo do
realizacije tega projekta.
- Projektna dokumentacija križiš a Trubarjeve ulice ni bila naro ena, ker še ni kon ne
odlo itve o izvedbi tipa križiš a na regionalni cesti mimo Žalca.
- V letu 2007 se je pristopilo samo k izvedbi idejnega projekta z analizo prometne
obremenitve predvidenega krožiš a na križiš u regionalne ceste R2/447 in LC 490071
(Ulice heroja Staneta), zato na rtovana sredstva v višini 4.173 € niso bila v celoti
porabljena.
Ad10) V letu 2007 je bil v okviru projekta »Priklju na cesta Juteks na Ložnici« realiziran
razpis za oddajo javnega naro ila za prestavitev plinovoda, izbran je bil izvajalec del in
podpisana pogodba v višini 57.373,47 €. Zato se je del prostih sredstev za novogradnjo v
višini 23.500 € prerazporedil za izvedbo obnove in preplastitve parkiriš a ob stanovanjskem
bloku Ulica talcev 5 v Žalcu v višini 13.500 €, 10.000 € pa se je dodatno zagotovilo za
nabavo nadstrešnic avtobusnih postajališ zaradi ve jih potreb krajevnih skupnosti.
Ad11) Zaradi delno zastarelih podatkov banke cestnih podatkov se je v letu 2007 pristopilo k
izdelavi katastra lokalnih cest v Ob ini Žalec in ažuriranju Banke cestnih podatkov, za kar
smo potrebovali 16.200 €. Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev, namenjenih
za obnovo Son ne ulice v Šempetru. Za obnovo le-te so bila porabljena sredstva v manjšem
obsegu, kot je bilo predvideno v sprejetem prora unu.
Ad12) Za delovanje Razvojne agencije Savinja Žalec so bila za leto 2007 planirana sredstva
za delovanje agencije kot tudi za dodatno zaposlovanje. Glede na izvedene aktivnosti in
pozitivno sprejete sklepe za projekte, financirane s strani EU in Republike Slovenije (Eko
muzej, Povodje Savinje, M reža lokalnih cest) še-le v drugi polovici leta 2007, Razvojna
agencija Savinja Žalec za svoje delovanje ni potrebovala sredstev v predlagani višini. Zato so
se prosta sredstva v višini 14.500 € prerazporedila, in sicer za aktivnosti, vodene v okviru
Regionalne razvojne agencije Celje za namene spodbujanja regionalnega razvojnega
programa ter za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v
javnem interesu v Savinjski regiji.
Ad13) Ob ina Žalec je nosilka projekta »Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v
Žalcu«, v katerem sodelujejo tudi ob ine Braslov e, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko.
Ob ina Žalec je morala v prora unu za leto 2007 zagotoviti lastna sredstva v višini 109.456 €.
V sprejetem prora unu je bilo zagotovljenih 41.729 €. M anjkajo a sredstva so se zagotovila iz
sredstev splošne prora unske rezervacije v višini 66.162 €, razliko manjkajo ih sredstev v
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višini 1.565 € pa je bilo potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo pravic porabe iz prora unske
postavke 14010 Turisti na promocija.
Ad14) Na osnovi navodila M inistrstva za finance se stroški mrliško ogledne službe
evidentirajo na podkontu 413302 – Teko i transferi v javne zavode – za izdatke za blago in
storitve, e je izvajalec javni zavod, oziroma na podkonto 413500 – Teko a pla ila storitev
drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki, e je izvajalec
storitev javno podjetje ali zasebnik, ki izvaja javno službo. Prerazporeditev sredstev je bila
zato potrebna zaradi pravilnega evidentiranja porabe sredstev.
Ad15) Za nabavo opreme za trgatev in stiskanje grozdja najstarejše trte Nikolaje ob
Obrambnem stolpu je bilo potrebno s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti 200 €.
Ad16) V Dvorcu Novo Celje so se v letu 2007 izvedla samo nujna vzdrževalna dela, ni pa
bilo možno realizirati na rtovane ureditve vstopnega dela cestiš a in stopniš a v objektu, ker
je za ta dela potrebno pridobiti soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediš ine. Del
neporabljenih sredstev v višini 4.900 € se je prerazporedil za sofinanciranje kulturnih
projektov – za obnovo sakralnih objektov v Ob ini Žalec.
Ad17) Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov je prišlo ve vlog in s
tem v zvezi odobrenih ter realiziranih projektov s strani posameznikov (film »Risto Savin –
osebnost in delo«, film »Zasebna zgodovina Žalca« in manj vlog s strani društev, zato so se
sredstva prerazporedila znotraj prora unske postavke.
Ad18) V letu 2007 se ni pristopilo k ureditvi plezalne stene Kote nik in ureditvi
ve namenskega igriš a pri vrtcu v Zabukovici, zato so se neporabljena sredstva v višini
36.800 € prerazporedila za obnovo športnih igriš in obnovo garderobnih hišic v okviru
Športnega centra Žalec.
Ad19) II. Osnovni šoli Žalec niso bila odobrena javna dela za pomo in spremstvo u encev,
kljub temu pa je morala šola zagotoviti normalno izvajanje dejavnosti do konca šolskega leta
2006/2007, to je do 30. junija 2007. Zato je bilo potrebno šoli zagotoviti dodatna sredstva v
višini 9.984 €.
2.924 € se je dodatno zagotovilo Osnovni šoli Petrov e za za asno vklju itev drugega
športnega pedagoga na razredni stopnji in 2.539 € drugim osnovnim šolam zaradi pove anega
obsega dogovorjenega programa.
Skupaj potrebna sredstva za izvajanje dodatne dejavnosti v osnovnih šolah v znesku 15.447 €
so se zagotovila s prerazporeditvijo neizkoriš ene pravice porabe za nabavo opreme nove
Podružni ne Osnovne šole Ponikva.
Ad20) Zaradi bolj transparentnega spremljanja gradnje nadomestne Osnovne šole Griže s
telovadnico in vrtcem smo za ta namen odprli novo prora unsko postavko, kamor smo
prerazporedili sredstva, prvotno na rtovana na prora unski postavki »19032 Investicije in
investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Griže« za iste namene v skupni vrednosti 25.038 €.
Ad21) Zaradi bolj transparentnega spremljanja gradnje šolskega igriš a Osnovne šole
Šempeter smo za ta namen odprli novo prora unsko postavko, kamor smo prerazporedili
sredstva, prvotno na rtovana na prora unski postavki »19034 Investicije in investicijsko
vzdrževanje Osnovne šole Šempeter« za iste namene v vrednosti 3.746 €.
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Ad22) Za izdelavo idejne zasnove šolskega igriš a pri Osnovni šoli Šempeter je bilo potrebno
dodatno zagotoviti 2.600 €. Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo neizkoriš ene
pravice porabe za nabavo opreme nove Podružni ne Osnovne šole Ponikva.
Ad23) Število oskrbovancev iz Ob ine Žalec v splošnih socialnih zavodih se je zaradi smrti
štirih oskrbovancev zmanjšalo in tako vplivalo na zmanjšanje obveznosti za regresiranje
oskrbe v domovih. Neizkoriš ena sredstva v znesku 5.700 € so se prerazporedila za dejavnost
izvajanja pomo i na domu, saj smo tekom leta imeli pove anje števila uporabnikov teh
storitev.
Ad24) Število oskrbovancev v posebnih socialnih zavodih se je v letu 2007 pove alo za pet
oskrbovancev iz Ob ine Žalec (od 17 na 23), kar je vplivalo na pove anje obveznosti za
regresiranje oskrbe v domovih. M anjkajo a sredstva v višini 14.721 € smo zagotovili s
prerazporeditvijo sredstev, namenjenih za socialno pedagoško pomo družini.
Ad25) Na osnovi navodila M inistrstva za finance se enkratne socialne pomo i zaradi
materialne ogroženosti v ob inah evidentirajo na podkontu 411299 – Drugi tranferi za
zagotavljanje socialne varnosti. Prerazporeditev sredstev je bila potrebna zaradi pravilnega
evidentiranja porabe sredstev.
Ad26) Za najnujnejše interventne ukrepe na zemeljskih plazovih po neurju 18.09.2007 so bila
s strani M inistrstva za okolje in prostor odobrena sredstva v višini 30.600 €. Del sredstev v
višini 2.633 € se je zagotovilo s prerazporeditvijo sredstev, namenjenih sofinanciranju
sanacije novonastalih plazov posameznikom.
Zaradi poplav, ki so nekatera naselja Ob ine Žalec prizadele 18. septembra 2007, je bilo
potrebno na M inistrstvo za obrambo, Upravo RS za zaš ito in reševanje posredovati zapisnike
z ocenjeno škodo poškodovanih objektov po poplavi. Ocenitev je izvajalo ve komisij, saj je
bil rok za oddajo dokumentacije kratek. V ta namen so bila porabljena sredstva za pla ilo dela
štirih komisij v višini 1.539,70 EUR. Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev,
namenjenih sofinanciranju sanacije novonastalih plazov posameznikom.
2) 43. len ZJF in 4. len Odloka o prora unu ob ine Žalec za leto 2007 dolo ata, da e se po
sprejemu prora una vpla a namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
prora unu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov pove ata
obseg izdatkov finan nega na rta uporabnika in prora un. e so namenski prejemki vpla ani
v prora un v nižjem obsegu kot je izkazano v prora unu, lahko uporabnik prevzema in
pla uje obveznosti samo v višini dejansko vpla anih oziroma razpoložljivih sredstev.
Na osnovi teh dolo il se je na ra un vpla anih namenskih prejemkov v teko em letu obseg
izdatkov pove al za 442.783 €. Izvršene so bile slede e spremembe:
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Za p
št.

Prora unska postavka

Podkonto

1.

11060 Vzdržev anje
gozdnih cest

2.

14011 Javne e-to ke z
brezzi nim dostopom

402503 Teko e
vzdrževanje drugih
objektov
402099 Drugi splošni
material in storitve
420200 Nakup
pisarniškega pohištva
420202 Nakup strojne
ra un alniške opreme
420248 Nakup aktivne
mrežne in
komunikacijske opreme
420703 Nakup licen ne
programske oprem e
420402 Rekonstrukcije
in adaptacije

3.
4.
5.
6.
7.

8.

14031 Ekomuzej
hmeljarstva in
pivovarstva Žalec
18108 Investicije in
investic. vzdrževanje
Športnega centra Žalec
19006 Investicije in
investicijsko
vzdrževanje vrtcev
23010 Sanacija plazov
23013 Odprava posledic
na komunalni
infrastrukturi

23015 Finan na pomo
individualnim
oškodovancem
Skupaj

420501 Obnove
432300 Investicijski
trans feri javnim
zavodom
402099 Drugi splošni
material in storitve
402099 Drugi splošni
material in storitve
402503 Teko e
vzdrževanje drugih
objektov
402902 Pla ila po
podjemnih pogodbah
402912 Posebni davek
na dolo ene prej emke
402999 Drugi operativni
odhodki
412000 Teko i transferi
nepro fitnim organizac.
in ustanovam
431400 Investicijski
trans feri posameznikom
in zasebnikom

Sprejeti
prora un
11.075

Pove anje

Zmanjšanje

14.439

Veljavni
prora un
25.514

0

995

995

0

1.287

1.287

0

3.467

3.467

0

7.001

7.001

0

939

939

0

290.079

290.079

0

3.255

3.255

61.729

17.910

79.639

0

33.233

33.233

0

300

300

0

60.940

60.940

0

78

78

0

19

19

0

8

8

0

322

322

0

8.511

8.511

442.783

Ad1) S strani M inistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so nam bila dodatno odobrena
in nakazana sredstva v višini 14.439,41 € za popravilo gozdnih cest, ki odpirajo kmetije in
zaselke in so bile poškodovane v naravni ujmi dne 18. septembra 2007.
Ad2) S strani M inistrstva za gospodarstvo so nam bila odobrena in nakazana sredstva v višini
13.689,30 € namensko za financiranje postavitve javnih e-to k z brezži nim dostopom na
lokaciji Ponikva pri Žalcu 18.
Ad3) Ob ine Žalec, Braslov e, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko so se dogovorile, da je
projekt »Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu« predmet skupne investicije,
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ki so jo prijavile na prvi javni razpis »Razvoj regij«. Vse ob ine so hkrati pooblastile Ob ino
Žalec za nosilca celotne operacije in prijavitelja ter upravi enca za nepovratna sredstva po
dolo ilih javnega razpisa. Zato mora Ob ina Žalec kot nosilka projekta v svojem prora unu
zagotoviti financiranje celotne vrednosti projekta. Na osnovi podpisanega Dogovora o
sofinanciranju projekta »Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu« znaša
obveznost ob in: Prebold, Tabor in Vransko v letu 2007 8.886 €. Na podlagi sklepa Službe
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko so bila Ob ini Žalec odobrena
sredstva za sofinanciranje navedenega projekta v skupni vrednosti 1.382.967 €, od tega so bila
za leto 2007 odobrena sredstva v znesku 281.193 €.
Ad4) S strani M inistrstva za šolstvo in šport so nam bila odobrena in nakazana sredstva v
znesku 3.255,00 € za asfaltno preplastitev igriš v Športnem centru Žalec.
Ad5) S strani M inistrstva za šolstvo in šport so nam bila odobrena in nakazana sredstva v
znesku 11.834,00 € za sofinanciranje interventnih investicij za Vrtec Žalec in 6.076,00 € za
sofinanciranje interventnih investicij za Vrtec Ponikva.
Ad6,7,8) Za sofinanciranje nujne škode na ob inski infrastrukturi, ki je nastala kot posledica
neurja s poplavo dne 18.9.2007, so nam bila odobrena in nakazana sredstva s strani Vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalno politiko v znesku 57.001 € in za izvedbo interventnih
zaš itnih ukrepov na objektih v primerih plazenja tal in nanosov so nam bila odobrena in
nakazana sredstva s strani M inistrstva za okolje in prostor v višini 30.600 €. Skupnost
slovenskih ob in je za odpravo posledic neurja s poplavo donirala 15.810 evrov. Skupaj
razpoložljiva namenska sredstva v znesku 103.411 € so se dodelila za:
- sanacijo plazov 33.233 €,
- odpravo posledic na komunalni infrastrukturi 61.667 €,
- finan no pomo individualnim oškodovancem 8.511 €.
III.1.4. Poro ilo o porabi sredstev prora unske rezerve
V sredstva rezerv Ob ine Žalec smo v letu 2007 izlo ili 337.173 EUR, od tega so sredstva
rezerve Republike Slovenije znašala 208.640 EUR, katera smo prejeli namensko za odpravo
posledic neurja avgusta leta 2005.
Razpoložljiva sredstva rezerv so znašala na dan 31. decembra 2007 343.645,20 evrov in so
obsegala:
- prenesena sredstva iz leta 2006
6.472,20 EUR
- izlo ena sredstva v sklad rezerv v letu 2007
337.173,00 EUR
Sredstva so bila dodeljena za odpravo posledic neurja avgusta leta 2005, in sicer:
- za obnovo LC 490081 Zabukovica - M atke
- za obnovo JP 991230 na Brnico
- za obnovo cestnih zajed ob vodotokih (LC 490090 Liboje – Zabukovica)
- za sanacijo plazov pri stanovanjskih objektih
Skupaj
Podroben pregled porabe sredstev rezerve je razviden iz priloge 1.
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258.476,81 EUR
46.708,05 EUR
23.324,40 EUR
8.652,55 EUR
337.161,81 EUR

Sredstva rezervnega sklada so namenska, zato se neporabljena sredstva v višini 6.483,39 EUR
prenašajo v sredstva rezerv Ob ine Žalec za leto 2008.
III.1.5. Poro ilo o porabi sredstev prora unskega stanovanjskega sklada
Razpoložljiva sredstva stanovanjskega gospodarstva so znašala 997.274,99 EUR in so
obsegala:
A. Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2006

238.114,06 EUR

B. Teko i prilivi v letu 2007
- prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije
- prihodki od najemnin za stanovanja
- dotacija ob ine (zaradi nižje obra unanih najemnin)
- dotacija ob ine (subvencioniranje obresti etažnim lastnikom)

759.160,93 EUR
44.485,78 EUR
653.535,94 EUR
58.421,00 EUR
2.718,21 EUR

Skupaj namenska sredstva (A. + B.)

997.274,99 EUR

Stanovanjskemu skladu RS je bilo odvedeno 20 % nate enih kupnin v višini 9.853,06 EUR in
Slovenski odškodninski družbi d.d. 10 % kupnin v znesku 4.926,64 EUR. Odpla ila glavnice
dolgoro no najetih stanovanjskih kreditov pri Stanovanjskem skladu RS so znašala 26.207,62
EUR ter pripadajo e obresti 13.801,33 EUR. Ker so sredstva namenska, smo preostanek
razpoložljivih teko ih prilivov v znesku 704.372,28 EUR izlo ili na eviden ni ra un
prora unskega stanovanjskega sklada.
Na eviden nem ra unu prora unskega stanovanjskega sklada smo imeli z upoštevanjem
prenesenih sredstev iz leta 2006 na razpolago 942.486,34 EUR. Sredstva so bila porabljena v
višini 678.365,40 EUR za teko e vzdrževanje stanovanj, za nakup stanovanj, stroške
upravljanja, subvencioniranje najemnin, subvencioniranje obresti etažnim lastnikom, za
pla ilo obratovalnih stroškov nezasedenih stanovanj v asu prenove in za pokritje neizterljivih
stroškov najemnikov ob inskih stanovanj. Stanje neporabljenih sredstev na eviden nem
ra unu prora unskega stanovanjskega sklada na dan 31.12.2007 je 264.120,94 EUR, ki se
prenese v leto 2008.
III.1.6. Poro ilo o porabi sredstev splošne prora unske rezervacije
Sredstva splošne prora unske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
prora unu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v prora unu ni bilo mogo e na rtovati. O
uporabi sredstev splošne prora unske rezervacije na podlagi tretjega odstavka 7. lena odloka
o prora unu odlo a župan.
Dodeljena sredstva splošne prora unske rezervacije se razporedijo na ustrezne prora unske
postavke oziroma se odpre nova prora unska postavka, e gre za namene, za katere v
prora unu sredstva še niso bila planirana.
Sredstva so bila dodeljena v višini 66.162 evrov za slede i namen:
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Zap. Podprogram
št.

1. 14039002 Spodbujanje
razvoja turizma in
gostinstva

Prora unska postavka

Podkonto

14031 Ekomuzej hmeljarstva
in pivovarstva Žalec

420402
Rekonstrukcije

21.224 EUR

420804 Na rti in
druga projektna
dokumentacija

44.938 EUR

in adaptacije

Skupaj

Zn esek

66.162 EUR

Ad1) Na osnovi sklenjenega Dogovora o sofinanciranju projekta »Ekomuzej hmeljarstva in
pivovarstva Slovenije v Žalcu« se je Ob ina Žalec zavezala, da bo v letu 2007 zagotovila
lastna sredstva v višini 109.456 €. V sprejetem prora unu je bilo zagotovljenih 41.729 €.
M anjkajo a sredstva so se zagotovila iz sredstev splošne prora unske rezervacije v višini
66.162 €, razliko manjkajo ih sredstev v višini 1.565 € pa je bilo potrebno zagotoviti s
prerazporeditvijo pravic porabe iz prora unske postavke 14010 Turisti na promocija.
Sredstva splošne prora unske rezervacije so bila uporabljena v celoti.
III.1.7. Prenos neporabljenih namenskih sredstev
44. len zakona o javnih financah omogo a, da se ob koncu leta neporabljena namenska
sredstva prenesejo v prora un za naslednje leto.
1. V letu 2007 je bilo okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda nate ene v višini 361.948,19 EUR. Ker je bila vloga za oprostitev pla ila okoljske
dajatve oddana na M inistrstvo za okolje in prostor še-le v mesecu septembru 2007, v letu
2007 nismo prejeli odlo be o oprostitvi pla ila okoljske dajatve, zato je v celoti ostala
neizkoriš ena. Neporabljena okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda v znesku
361.948,19 EUR se prenaša v leto 2008.
2. Pri naro niku storitev Javnemu komunalnemu podjetju Žalec je 5. za asna situacija št.
2007-401/2 JP za izgradnjo kanala 1.13.1 Gotovlje zapadla v pla ilo 29.1.2008. Iz zahtevka
Javnega komunalnega podjetja je razvidno, da sta vira za pla ilo te situacije bila: prispevek za
priklju itev na javni kanalizacijski sistem v višini 2.000 EUR in sredstva prora una 16.504,11
EUR. Ker so bila sredstva nakazana v letu 2008 za opravljene storitve v letu 2007,
neporabljena namenska sredstva v znesku 18.504,11 EUR pove ujejo obseg izdatkov
prora unske postavke »15010 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in istilnih naprav« v prora unu leta 2008.
3. Pri naro niku storitev Javnemu komunalnemu podjetju Žalec je 4. za asna situacija št.
2007-402 JP za izgradnjo vodovoda ob kanalu 1.13.1 v Gotovljah zapadla v pla ilo
29.1.2008. Iz zahtevka Javnega komunalnega podjetja je razvidno, da sta vira za pla ilo te
situacije bila: prispevek za priklju itev na javni vodovodni sistem v višini 7.000 EUR in
sredstva prora una 3.256,18 EUR. Za pla ilo projektne dokumentacije za poslovno cono
Vrbje je bilo potrebno zagotoviti 5.296,50 EUR lastnih sredstev prora una. Ker so bila
sredstva v skupnem znesku 15.552,68 EUR nakazana v letu 2008 za opravljene storitve v letu
2007, neporabljena namenska sredstva pove ujejo obseg izdatkov prora unske postavke
»16030 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov« v prora unu leta 2008.
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4. Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so bili v letu 2007 realizirani v znesku
106.067,51 EUR (brez upoštevanja zamudnih obresti v znesku 415,83 EUR). Na podlagi
izdanih sklepov o rabi pla ane koncesijske dajatve za leto 2006 je K S Galicija pripadalo
19.213,81 EUR, KS Liboje 14.880,11 EUR, KS Petrov e 1.409,71 EUR in M S Žalec
70.563,88 EUR.
Namenska sredstva so v celoti izkoristile KS Petrov e in KS Liboje. KS Galicija je od
pripadajo e nate ene koncesije v letu 2007 v višini 19.213,81 EUR izkoristila samo 2.845,76
EUR (ostala porabljena sredstva v višini 24.940,31 EUR so se rpala iz neporabljenih
sredstev iz leta 2006). Neporabljena namenska sredstva KS Galicija v znesku 16.368,05 EUR
se bodo prenesla v prora un leta 2008.
M estna skupnost Žalec je od pripadajo e nate ene koncesije v višini 70.563,88 EUR
izkoristila 50.596,78 EUR, zato se bodo neporabljena sredstva v višini 19.967,10 EUR
prenesla v prora un leta 2008.
5. Namenski vir požarnega sklada je požarna taksa. Le-ta je bila v letu 2007 nate ena v višini
38.660,99 EUR. Ob upoštevanju neporabljene požarne takse iz leta 2006 v znesku 3.112,93
EUR jo je bilo v letu 2007 na razpolago 41.773,92 EUR, kar predstavlja za 21.611,09 EUR
ve , kot je znašala dejanska poraba teh sredstev. Neporabljena namenska sredstva se bodo
prenesla v prora un leta 2008.
6. Prejete donacije od doma ih pravnih in fizi nih oseb iz leta 2006 in leta 2007 v skupni
višini 5.351,83 EUR namensko za Savinov sklad so v celoti ostale neizkoriš ene.
Neporabljena namenska sredstva se bodo prenesla v prora un leta 2008.
7. Na podlagi dolo il Zakona o sistemu pla v javnem sektorju se na posebnih prora unskih
postavkah zbirajo sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi pla ami. V letih 2005,
2006 in 2007 smo za odpravo pla nih nesorazmerij zaposlenim v javnem sektorju zbrali
sredstva v skupni višini 50.742,00 EUR.
III.1.8. S tanje izdanih poroštev
Po stanju na dan 31.12.2007 znaša stanje izdanih poroštev (neodpla anih kreditov) 65.982,23
EUR in se v celoti nanaša na poroštvo, dano Javnemu komunalnemu podjetju Žalec, d.o.o.
namensko za izgradnjo kanalizacije v Vrbju.
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III.2. OBRAZLO ŽITEV
PRORA UNA

POS EBNEGA

DELA

ZAKLJU N EGA

RA UN A

1000 OB INS KI S VET
01 POLITI NI S IS TEM
0101 Politi ni sistem
01019001 Dejavnost ob inskega sveta
01001 Stroški svetnikov
Na podlagi dolo il Pravilnika o pla ah in nagradah ob inskih funkcionarjev, nagradah lanov
delovnih teles ob inskega sveta ter lanov drugih ob inskih organov ter o povra ilih stroškov
(UL RS, št. 38/99, 6/00, 88/01, 19/03, 16/05, 94/05, 23/06) prejmejo lani ob inskega sveta za
opravljanje neprofesionalne funkcije najve 15 % županove pla e letno, vklju no s pla ilom
za opravljeno delo v delovnih telesih ob inskega sveta. Sejnine se izpla ujejo na podlagi
prisotnosti na sejah ob inskega sveta in sejah delovnih teles. V decembru 2006 in v obdobju
januar – november 2007 je imel ob inski svet skupaj devet sej, od tega je bila ena
korensponden na. V sprejetem prora unu za leto 2007 so bila predvidena sredstva za pla ilo
sedmih sej ob inskega sveta in njegovih delovnih teles (ena seja za december 2006 in šest sej
za obdobje januar – november 2007).
Za pla ilo kotizacije za seminar, katerega se je udeležil lan ob inskega sveta, je bilo
porabljenih 178,20 €.
01002 Stroški sej ob inskega sveta
Na tej postavki so se zagotavljala sredstva za pripravo gradiva za seje ob inskega sveta,
snemanje in predvajanje sej ob inskega sveta ter pogostitve ob koncu seje ob inskega sveta.
V mesecu decembru 2006 je bila organizirana delovna seja ob inskega sveta na terenu –
seznanitev s problematiko Ob ine Žalec. Ra un za opravljen avtobusni prevoz je zapadel v
pla ilo v letu 2007.
01003 Stroški odborov in komisij (stroški ob anov – lanov odborov OS)
lani odborov ob inskega sveta se imenujejo izmed lanov ob inskega sveta in izmed drugih
ob anov. Ob ani, ki so lani odborov, se imenujejo izmed strokovnjakov s posameznega
podro ja dela. V odborih ob inskega sveta skupaj sodeluje 16 ob anov. Za njihovo delovanje
je bilo porabljenih 5.144,32 evrov.
01004 Ob inska volilna komisija
lani ob inske volilne komisije so upravi eni do izpla ila sejnin (kot za lane delovnih teles
ob inskega sveta) v primeru sej ob inske volilne komisije v asu trajanja mandata. V letu
2007 je ob inska volilna komisija zasedla enkrat zaradi sprejema ugotovitvenega sklepa
prenehanja mandata Lidiji Koceli in ugotovitve o prehodu mandata na naslednjega kandidata
z liste Nestrankarske liste za razvoj Ob ine Žalec Ervina asa.
01005 Stroški svetniških skupin
Sredstva za delovanje svetniških klubov se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o sredstvih za
delo svetniških klubov. Znesek za posameznega svetnika v klubu svetnikov je za leto 2007 bil

124

na rtovan v višini 153,069 evra mese no (upoštevana je bila 1,4 % rast primerne porabe na
prebivalca), kar je znašalo na letni ravni za 29 svetnikov skupaj 53.268 evrov.
Poleg tega so pripadala svetniškim klubom še sredstva za delovanje za leto 2006 v višini
150,956 evra na posameznega svetnika, kar je znašalo za mesec november 1.459 evrov (od
dneva potrditve mandata) in za december 4.378 evrov.
Svetniški skupini Aktivna Slovenija - AS, kateri so pripadala sredstva v višini 2.038,10 €,
sredstva niso bila nakazana zaradi neurejenega statusa društva.
01006 Financiranje politi nih strank
Sredstva za delovanje politi nih strank so se zagotavljala na podlagi sklepa o financiranju
politi nih strank, katerega je ob inski svet sprejel dne 4. junija 2007. Politi nim strankam, ki
so bile po predpisih upravi ene do pridobitve sredstev iz ob inskega prora una, so se
zagotovila sredstva v višini, ki ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje ob in in s katerimi se lahko zagotovi
izvajanje ustavnih in zakonskih podlag za to leto. Znesek primerne porabe za leto 2007 je
znašal za Ob ino Žalec 9.082.554 evrov, dovoljeni obseg za financiranje politi nih strank je
znašal 54.495 evrov. V prora unu je bilo predlagano, da se za financiranje politi nih strank
nameni 38.515 evrov ( 0,40 evra mese no za dobljeni glas na volitvah).
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01010 Volitve župana in ob inskega sveta ter volitve v ožje dele ob in
Skladno z zakonom o lokalnih volitvah so v letu 2006 na obmo ju Republike Slovenije
potekale lokalne volitve, to je volitve lanov ob inskega sveta, volitve županov in volitve v
svete krajevnih skupnosti. Realizirana pla ila v prora unu leta 2007 v znesku 349,63 € so se
nanašala na pla ilo ra unov z rokom zapadlosti v letu 2007.
01011 Delno povra ilo stroškov volilne kampanje
Organizatorji volilne kampanje oziroma stranke, katerim listam so pripadali mandati v
ob inskem svetu, so imeli pravico do povra ila stroškov volilne kampanje v višini 0,25 evra
na dobljeni glas, kar je znašalo za skupno 8.024 glasov 2.006 evrov.
Upravi enec do delnega povra ila stroškov volilne kampanje je bil tudi organizator volilne
kampanje za župana, za katerega je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volivcev, in
sicer 0,167 evra za dobljeni glas, kar je znašalo za skupno 8.410 glasov (ve kot 10% glasov)
1.404,47 evrov.
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2000 ŽUPAN
01 POLITI NI S IS TEM
0101 Politi ni sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01020 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana
Pravna podlaga za izra un pla e oziroma pla ila za opravljanje funkcije župana je v 10. lenu
Zakona o sistemu pla v javnem sektorju, ki ureja sistem pla za funkcionarje in Odlokom o
pla ah funkcionarjev. Z Odlokom o pla ah funkcionarjev je za opravljanje funkcije
profesionalnega župana Ob ine Žalec dolo en 53-ti pla ni razred.
Županu Ob ine Žalec, ki od 20. novembra 2006 dalje opravlja svojo funkcijo nepoklicno,
pripada mese no pla ilo za opravljanje funkcije v višini 50 % pla e, ki bi jo dobil, e bi
funkcijo opravljal poklicno.
01021 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov
Nagrade za opravljanje funkcije neprofesionalnih podžupanov so dolo ene na podlagi
»Pravilnika o pla ah in nagradah ob inskih funkcionarjev, nagradah lanov delovnih teles
ob inskega sveta ter lanov drugih ob inskih organov ter o povra ilih stroškov«. Višina
sredstev za nagrade vseh podžupanov znaša 80% županove pla e za profesionalno opravljanje
funkcije in se po enakih deležih razdeli med imenovane podžupane.
Nagrade za opravljanje funkcije neprofesionalnih podžupanov so bile na rtovane v celoti za
vse tri podžupane. Ker pa svoje funkcije niso pri eli opravljati so asno (na funkcijo so bili
imenovani 13.3.2007, 1.4.2007 in 1.10.2007), sredstva, namenjena za izpla ilo nagrad, niso
bila v celoti porabljena.
01022 Materialni stroški za funkcionarje
Župan in podžupani so imeli na razpolago 7.511 evrov sredstev za pogostitve in sprejeme. Za
povra ila potnih stroškov za službena potovanja župana in podžupanov v državi in tujini je
bilo na razpolago 668 evrov sredstev.
Dejansko je bilo realiziranih 6.606,53 evrov pravic porabe za izdatke za reprezentanco in
162,35 evrov za povra ila potnih stroškov (udeležba župana na evropskem prvenstvu v judu v
Beogradu in udeležba podžupanje glede dogovora za sre anje Šempetrov). Ostala povra ila
potnih stroškov župana in podžupanov niso prikazana na tej prora unski postavki, ker so le-ta
imela naravo mednarodnega sodelovanja ob ine in so zato prikazana na podprogramu 0302
M ednarodno sodelovanje in udeležba.
Za pla ilo kotizacije za seminar župana so bila porabljena sredstva v višini 720 €.
01023 Odnosi z javnostmi
Na tej prora unski postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tiskovnih
konferenc, sporo il za javnost, objavo informacij v medijih ipd. Tako že nekaj let sodelujemo
z VTV Studiom d.o.o. glede sofinanciranja produkcije in arhiviranja regionalnega
informativnega TV programa. S STV Savinjsko televizijo imamo sklenjeno pogodbo o
predvajanju videostrani ter snemanju in predvajanju oddaje »Župan z vami«. Sodelujemo tudi
s TV Celje. V asnikih, kot so Finance, Novi tednik in Delo, pa objavljamo oglase, s katerimi
želimo dose i ve jo prepoznavnost naše ob ine.
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3000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMS KA IN FIS KALNA ADMIN IS TRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02010 Dejavnost nadzornega odbora
Predsednik in lani nadzornega odbora imajo pravico do nadomestila za opravljanje funkcije
na osnovi sprejetega letnega programa dela nadzornega odbora v višini, kot je opredeljena v
Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pla ah, nagradah ob inskih
funkcionarjev, nagradah lanov delovnih teles ob inskega sveta ter lanov drugih ob inskih
organov ter o povra ilih stroškov (v nadaljevanju: pravilnik). Nadzorni odbor za mandatno
obdobje 2006 – 2010 v asu priprave prora una še ni sprejel program dela nadzora za leto
2007, zato smo potrebna sredstva za delovanje in nadzor opredelili sami. Tako smo za nabavo
strokovne literature predvideli 209 evrov, za strokovno izobraževanje 626 evrov, za pla ilo
izvedenca 835 evrov, za prisotnost na sejah nadzornega odbora in sejah ob inskega sveta
1.461 evrov, za izvajanje nadzorov 10.224 evrov ter za povra ilo potnih stroškov 417 evrov.
Nadalje je v pravilniku opredeljeno, da se nadomestilo izpla a po obravnavi dokon nega
poro ila o posameznem nadzoru ne seji ob inskega sveta. Ker je nadzorni odbor pri el s
svojim delom 1. oktobra 2007, ob inskemu svetu do konca leta 2007 ni bilo posredovano
nobeno dokon no poro ilo o izvedbi nadzora. Zato so bila v letu 2007 izkoriš ena samo
sredstva, namenjena za udeležbo na seminarjih v višini 544,80 € in povra ila potnih stroškov
51,09 €.
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4001 OB INS KA UPRAVA – ODDELEK ZA PREMOŽENJE IN S PLOŠ NE ZAD EVE
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje ob in
03010 Obmejno in drugo sodelovanje ob in na podro ju kulture, športa in drugih podro jih
Ob ina Žalec je imela na podlagi podpisanih sporazumov in dogovorov o sodelovanju
partnerskih mest in institucij iz teh krajev predvidene obiske in sodelovanja na razli nih
dogodkih in priložnostih v smislu krepitve medsebojnih odnosov ter izmenjave dobre prakse
na podro jih kulture, športa in ostalih dejavnostih.
S tem namenom smo v letu 2007 sodelovali in gostovali skupaj z Godbo Liboje v Žatcu na
eškem, predstavnik ob ine se je udeležil zaklju ne konference projekta »Town Twinning« v
Beogradu, ob inska delegacija je na povabilo partnerskih mest obiskala mesto Križevci na
Hrvaškem in Westport na Irskem, skupaj s hmeljsko princeso in starešino je ob inska
delegacija prisostvovala na prireditvi Docesna 2007 v Žatcu.
03012 Projekt Town Twinning
Ob ina Žalec je v za etku leta 2007 skupaj z Razvojno agencijo Savinja Žalec prijavila
projekt sodelovanja partnerskih evropskih mest pri Evropski komisiji za izobraževanje in
kulturo. Naslov projekta je bil »The Generation Symbiosis« ali sožitje generacij v procesu
izobraževanja. Predvideni stroški projekta, ki je trajal tri dni in kjer je sodelovalo približno 80
tujih in doma ih udeležencev, so bili ocenjeni na 14.000 EUR. V prora unu je bilo
predvideno, da bo delež sredstev Ob ine Žalec znašal 5.007 evrov. Stroški, ki so nastali pri
izvedbi projekta, so v letu 2007 znašali 6.654,94 evrov. Projekt bo finan no zaklju en v letu
2008, ko bomo od tujega partnerja Evropske komisije za izobraževanje prejeli sredstva za
izvedbo tega projekta ter povrnili potne stroške udeležencem iz partnerskih mest.
Na osnovi kon nega obra una projekta Town Twinning konference v Žalcu v letu 2006 je
bilo potrebno udeležencem iz partnerskih mest: Bad Kissingen (Nem ija), Westport (Irska) in
Žatec ( eška) povrniti stroške prevoza in prevajanja gostom v višin 3.341,20 evrov.
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveš anje doma e in tuje javnosti
04030 Objava ob inskih predpisov
Na rtovana sredstva v višini 7.929 EUR so bila zagotovljena za objavo ob inskih predpisov
ter javnih razpisov v Uradnem listu RS. Dejanska poraba teh sredstev je bila za 880,66 EUR
manjša od predvidene.
04031 Spletne strani ob ine
Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in dograditvi spletne strani ob ine. Iz teh sredstev so
se krili stroški zakupa prostora na strežniku, vzdrževanja in arhiviranja podatkov na strežniku.
Zaradi dodatne obrazložitve vsebine posameznih podkontov smo med letom preknjižili
posamezne poslovne dogodke, povezane z informatizacijo.
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V letu 2007 nismo pristopili k izdelavi modula »Predpisi« ter nemški in angleški verziji
spletne strani.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04040 Pokroviteljstva ob ine
Ob ina Žalec je pokrovitelj pri prireditvah društev, javnih zavodov, krajevnih skupnostih in
drugih izvajalcev. Sredstva so se med letom delila glede na potrebe koristnikov teh sredstev in
so se izpla evala v denarni obliki ali v obliki direktnega pla ila blaga oz. opravljene storitve.
V sprejetem prora unu so bila zagotovljena v višini 37.556,00 evrov. Dejanska poraba teh
sredstev je znašala 35.689,78 evrov.
Tako je Ob ina Žalec bila pokrovitelj dobrodelnega koncerta M edob inskega društva
invalidov Žalec in sponzor 44. seminarja o hmeljarstvu. Organizirala je avtobusni prevoz za
sprejem Udriha na brniškem letališ u. Kmetijski zadrugi Petrov e, z.o.o., so bila odobrena
sredstva za pokritje stroškov organizacije Jožefovega sejma v Petrov ah in za nabavo zastav.
Kulturnemu društvu Vrbje je ob ina prispevala finan na sredstva za pokritje stroškov
praznovanja ob 30-letnici obstoja Amaterskega gledališ a Vrba. PGD Zavrh pri Galiciji je
ob ina prisko ila na pomo pri organizaciji boži nega pohoda na Kunigundo. PGD
Zabukovica je ob ina krila stroške kotizacije za sodelovanje na tekmovanju rudarjev in
energetikov. PGD Kasaze – Liboje so bila nakazana sredstva za nabavo gasilskih delovnih
pasov. Planinskemu društvu Žalec so bila odobrena sredstva za ureditev prostorov PD Žalec
in za praznovanje ob 40-letnici obstoja društva. Kulturnemu društvu Godbi Liboje so bila
odobrena sredstva za nakup inštrumentov ter materiala za udeležbo na tekmovanju Zveze
godb. Društvu aktivne mladine 5R Šempeter je ob ina donirala sredstva za pokritje stroškov
radijskih oddaj za mlade 5x5 na Radiu Goldi. Društvu upokojencev Vrbje je ob ina prispevala
sredstva za sanacijo strehe na objektu streliš e v Vrbju. Nabavljene so bile zastave za II. OŠ
Žalec. KUD Grifon iz Šempetra so bila nakazana sredstva za slavnostni koncert ob 45-letnici
folklore. Številnim društvom ob priliki njihovih praznovanj kakor tudi KS Šempeter
(sre anje Šempetrov v Ob ini Piran), M edob inski mati ni knjižnici in Glasbeni šoli je ob ina
pokrila stroške prevoza. Združenju šoferjev in avtomehanikov Savinjske doline so bila
odobrena sredstva za pokritje stroškov regijske proslave ob prazniku šoferjev in
avtomehanikov. Ženskemu nogometnemu klubu Krka iz Novega mesta je ob ina prispevala
sredstva za povra ilo stroškov in simboli ne nagrade za prisotnost lanic ŽNK Krka na
druženju ob športno humanitarnem sre anju na igriš u v Žalcu. Ostala donatorstva ob ine so
bila manjšega pomena.
04045 Protokolarna darila
Za protokolarna darila je bilo porabljenih 26.247,41 evrov.
04046 Protokol poro nih obredov
Po veljavni zakonodaji stroški poro nih obredov bremenijo Upravno enoto. Ob ina Žalec želi
z dodatnimi sredstvi omogo iti kvalitetnejše izvajanje protokola poro nih obredov. V ta
namen smo zagotoviti sredstva za nabavo kozarcev, pladnjev in ostalih pripomo kov, ki
služijo izvajanju protokolarnih opravil ter pla ilo prisotnosti osebam na porokah, ki opravljajo
protokolarna opravila.
Na rtovana nabava kozarcev, pladnjev in ostalih pripomo kov v višini 2.128 evrov ni bila
realizirana.
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04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem
04050 Izvršbe in drugi sodni postopki
Proti Ob ini Žalec je vloženih ve odškodninskih zahtevkov (tožba zaradi padca z motorne
kosilnice na nezavarovanem mostu na odseku ceste Vransko – Prapre e v potok, tožba zaradi
padca ez ograjo v stanovanjski stavbi, tožba zaradi manjvrednosti zemljiš a ob smetiš u na
Ložnici, tožba zaradi nezmožnosti uporabe denacionalizacijskega premoženja – Vizovišek,
Kobale, tožba zaradi pred asne odpovedi pogodbe z M arginalijo d.o.o. glede oblikovanja
asopisa Utrip, tožba za pla ilo odškodnine zaradi posega na tuje zemljiš e pri gradnji
kolesarske steze Žalec – Griže, tožba zaradi padca na zaledeneli cesti v Ašker evi ulici v
Žalcu, tožba zaradi pla ila odškodnine in vzpostavitev podpornega zidu z drenažo…). Potek
sodnih postopkov je nepredvidljiv in ni mogo e vnaprej predvideti, kdaj bodo zaklju eni.
V letu 2007 sta postali pravnomo ni in izvršljivi sodbi v pravdni zadevi M ontana, d.o.o. Žalec
zaradi pla ila odškodnine zaradi posega na tuje zemljiš e pri gradnji kolesarske steze Žalec –
Griže in v pravdni zadevi M arginalija d.o.o. zaradi pla ila odškodnine zaradi pred asne
odpovedi pogodbe glede oblikovanja asopisa Utrip. Za pla ilo teh dveh odškodnin smo
potrebovali 74.160,54 €.
04051 Pravno zastopanje ob ine
Za reševanje odškodninskih zahtevkov napram Ob ini Žalec kot tudi za reševanje naš ih
tožbenih zahtevkov napram tretjim osebam poiš emo pravno pomo pri razli nih odvetnikih.
Zaradi aktivnosti razpisanih obravnav in narokov, zlasti v zadevah gospodarskega spora s
Holdingom Slovenske železnice d.o.o., odškodninskega spora zaradi vzpostavitve podpornega
zidu v KS Galiciji in odškodnine zaradi emisij zaprtega odlagališ a komunalnih odpadkov na
Ložnici je bilo potrebno za odvetniške storitve s prerazporeditvijo sredstev dodatno zagotoviti
4.000 €. Sredstva so bila porabljena v višini 13.157,51 €.
04052 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
Na tej postavki so prikazani vsi obratovalni stroški, katere pla ujemo za objekte, in sicer:
stroški upravljanja za poslovno stavbo Pe nikova 1, elektri na energija (za objekte na nas lovu
Ulica heroja Staneta 1 - Dom SLO, Ulica heroja Staneta 3 - Razvojna agencija Savinja Žalec,
Ašker eva 13 - Študentski klub, Bergmanova vila), stroški ogrevanja (za objekte na naslovu
Ulica heroja Staneta 1, Ulica heroja Staneta 3, Bergmanova vila in Novo Celje), voda in
komunalne storitve (za objekte na naslovu Ulica heroja Staneta 3, Ašker eva 13, Bergmanova
vila, Novo Celje in »Keuder« v Obrambnem stolpu), odvoz smeti (za objekte na naslovu
Ulica heroja Staneta 3, Ašker eva 13) in telefonske storitve za uporabnike prostorov
Bergmanove vile, razen M estne skupnosti Žalec.
Za teko e vzdrževanje poslovnih objektov je bilo porabljenih 5.230,40 evrov, od tega je bil
pretežni del teh sredstev porabljen za elektroinštalaterska in montažna dela na objektu v
Novem Celju in na objektu Bergmanova vila. Za najem poslovnega prostora v Trubarjevi ulici
1 v Žalcu so bila sredstva porabljena v višini 1.536,00 evrov in za najem plinohrama v Novem
Celju ter najem WC kabin pri Obrambnem stolpu 333,69 evrov.
04053 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila porabljena za ureditev vhoda v poslovni zgradbi
Pe nikova ulica 1 (v letu 2006 vložena sredstva najemnika poslovnih prostorov
Stanovanjskega podjetja Sipro d.o.o. se pora unavajo z najemninami). V letu 2007 smo z
najemninami pora unali 9.203,89 evrov. V sprejetem prora unu je bila predvidena tudi
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obnova fasade na objektu Hmeljarska 3 in obnova poslovnih prostorov v objektu na naslovu
Ulica heroja Staneta 3.
Dejansko se je pristopilo samo k obnovi poslovnih prostorov v objektu na naslovu Ulica
heroja Staneta 3. Za obnovo je bilo porabljenih 32.387,62 evrov.
05 ZNANOS T IN TEHNOLOŠ KI RAZVOJ
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost
05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost
05001 Aplikativni raziskovalni programi
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ob ina Žalec, Ob ina Krško
in Ob ina Kamnik so kot financerji in Univerza v Ljubljani kot izvajalec v letu 2004 podpisali
pogodbo o izvajanju in financiranju aplikativnega raziskovalnega projekta z naslovom:
Odpiranje komunikacijskega in odlo evalnega procesa s pomo jo IKT v primeru javnih zadev
na lokalni ravni. Obveznost Ob ine Žalec je znašala po osnovni pogodbi za leto 2004 in
aneksih št. 1, 2 in 3 za leto 2005, 2006 in 2007 skupaj 5.007,52 evrov.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0601 Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne
ravni
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06010 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti
Ob ina Žalec je lanica Skupnosti ob in Slovenije. Za pla ilo letne lanarine smo porabili
2.721,42 evrov.
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06020 Povezovanje lokalnih skupnosti
Ob ina Žalec je podpisala pristopne izjave, na osnovi katerih je postala lanica Društva
mestnih, ob inskih in medob inskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, Zavoda Evropski
kulturni center M aribor, Združenja tajnikov slovenskih ob in in Društva za urejenost krajev
Entente Florale Slovenije. V letu 2007 ni zapadla v pla ilo lanarina Društva za urejenost
krajev Entente Florale Slovenije, za pla ilo ostalih lanarin so bila porabljena sredstva v
višini 140,80 evrov.
0603 Dejavnost ob inske uprave
06039001 Administracija ob inske uprave
06050 Pla e zaposlenih v ob inski upravi
Sredstva za pla e so bila na rtovana v skladu s predlaganim kadrovskim na rtom za obdobje
2007–2008, s katerim se je predvidevalo, da bo redno zaposlenih 37 delavcev, 2 delavca za
dolo en as in 1 pripravnik. Na novo smo želeli zaposliti :
- višjega svetovalca I vodjo oddelka za premoženje in splošne zadeve za nedolo en as,
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-

višjega svetovalca III za premoženjsko pravne zadeve za dolo en as (nadomeš anje v
asu porodniškega dopusta) in
pripravnika za delovno mesto višjega svetovalca za stanovanjske zadeve (nadomestilo za
upokojitev).

Skladno z dolo ili zakona o sistemu pla v javnem sektorju se je predvidevalo, da bodo v letu
2007 sprejeti vsi potrebni podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, ki bodo omogo ili
pri etek izpla evanja pla po novem zakonu in s tem tudi pri etek postopnega odpravljanja
ugotovljenih pla nih nesorazmerij v javnem sektorju.
Vendar v letu 2007 niso bili sprejeti vsi potrebni akti, ki bi omogo ili pri etek izpla evanja
pla javnim uslužbencem po novih predpisih. Na podlagi Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sistemu pla v javnem sektorju se je izhodiš na pla a za negospodarske
dejavnosti za I. tarifni razred povišala za 0,45 % od 1. januarja 2007 dalje, tako da je znašala
232,79 evrov in za 1,3 % od 1. julija 2007 dalje, tako da je znašala 235,82 evra.
Stanje zaposlenih v ob inski upravi Ob ine Žalec za mesec december 2007 je bilo 38
izvajalcev. 36 izvajalcev je imelo v ob inski upravi ob ine Žalec sklenjeno delovno razmerje
za nedolo en as s polnim delovnim asom, 2 izvajalca pa delovno razmerje za dolo en as s
polnim delovnim asom za podro je premoženjskih zadev in stavbnih zemljiš . Še vedno pa
ostaja nezasedeno delovno mesto vodje oddelka za premoženjske in splošne zadeve.
06051 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih v ob inski upravi
Regres za letni dopust za leto 2007 je znašal 646,00 EUR na zaposlenega.
Sredstva za stroške prehrane med delom in povra ila prevoza na delo so se izpla evala za
dneve prisotnosti na delu.
V okviru drugih izdatkov zaposlenim so se izpla ale jubilejne nagrade (ena za dvajset let, dve
za trideset let).
06052 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi pla ami v ob inski upravi
Za odpravljanje pla nih nesorazmerij je bilo v sprejetem prora unu predvideno, da bomo v
letu 2007 zbrali naslednja sredstva:
- prenos obveznosti iz leta 2004, 2005 in 2006,
- 1,26 % od sredstev za pla e od 1.7.2007 dalje (obveznost teko ega leta za 5 mesecev).
Dejanska obveznost teko ega leta je bila višja in je znašala:
- 1,75 % od sredstev za pla e za mesec december 2006 za obdobje sedmih mesecev,
- 3,01 % od sredstev za pla e za mesec junij 2007 za obdobje petih mesecev.
Ker predlog rebalansa prora una za leto 2007 ni bil obravnavan na seji Ob inskega sveta, se
bodo potrebna manjkajo a sredstva za odpravo pla nih nesorazmerij zagotovila v prora unu
za leto 2008.
06060 Materialni stroški ob inske uprave
Za materialne stroške, ki so potrebni za delovanje ob inske uprave, so bila sredstva
porabljena v višini 167.447,90 EUR, kar je za 8,8 % ve , kot je bilo predvideno v sprejetem
prora unu.
Pomembnejše prekora itve stroškov glede na prvotno zastavljene cilje smo imeli pri:
- pisarniškem materialu zaradi stroškov, povezanih s postopkom vra ila vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje;
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-

stroških oglaševalskih storitev zaradi ponovnega razpisa delovnega mesta direktorja
ob inske uprave;
vzdrževanju in popravilu službenih vozil;
stroških prevoza v državi (zaradi poškodovanega službenega vozila so bile v letu 2007
ve je potrebe po uporabi privatnih avtomobilov v službene namene);
stroških konferenc, seminarjev in simpozijev zaradi ve jega števila napotitve
zaposlenih na izpopolnjevanja;
pogodbah o delu in pla ilu za delo preko študentskega servisa zaradi nadomeš anja
zaposlenih v asu bolniške odsotnosti, koriš enja letnega dopusta ter dodatnih del, ki
so se pojavila tekom leta (vra ila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje);
lanarinah zaradi pristopa Ob ine Žalec k lanstvu Društva managerjev in
strokovnjakov Golding kluba Žalec.

Zaradi dodatne obrazložitve vsebine posameznih podkontov (revija IK S, št. 7/07) smo med
letom preknjižili posamezne poslovne dogodke, povezane z informatizacijo.
Predvidena sredstva za denarne nagrade in priznanja v znesku 417 evrov za pla ilo nagrade za
opravljanje obvezne prakse u encem in študentom niso bila izkoriš ena.
06070 Po itniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)
Stroški upravljanja in vzdrževanja po itniškega apartmaja v Barbarigi so v letu 2007 znašali
2.020,05 €.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske
uprave
06080 Teko e vzdrževanje upravnih prostorov
Za teko e vzdrževanje upravne zgradbe in pla ilo zavarovalne premije so bila porabljena
sredstva v skupni višini 6.503,70 EUR.
06081 Teko e vzdrževanje opreme
Sredstva so se namenila za vzdrževanje komunikacijskih povezav HKOM , za popravilo faksa
in menjavo baterij za mobitele ter za vzdrževanje druge opreme. Nadalje so se sredstva
porabila za vzdrževanje licen ne programske opreme (pogodbe o vzdrževanju in dograditve)
ter za vzdrževanje strojne ra unalniške opreme, kamor spadajo potrebne dograditve
ra unalnikov in zamenjave okvarjenih delov strojne opreme, popravilo in iš enje tiskalnikov
ter za vzdrževanje in servisni pregled brezprekinitvenega napajanja.
V letu 2007 nismo sklenili vzdrževalne pogodbe za opremo informacijskega sistema, ker le-ta
še ni dokon no opredeljen. Potrebno je opredeliti informacijsko podporo delovanju krajevnih
skupnosti ter povezavo našega omrežja z državnim omrežjem.
06090 Nakup opreme
Za nakup opreme za potrebe ob inske uprave smo imeli na razpolago 103.240 € sredstev,
dejanska poraba je znašala 74.002,51 €. Vzrok nižje realizacije je v tem, da smo v letu 2007
izvedli javno naro ilo za menjavo dotrajanega pohištva za del pisarn, ki jih zaseda ob inska
uprava, vendar je bilo pohištvo dobavljeno v letu 2008.
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V sprejetem prora unu je bila predvidena izvedba klimatizacije prostorov v II. nadstropju
ob inske uprave, vendar se zaradi nepotrjenega elektroenergetskega priklju ka ni pristopilo k
izvedbi. Prosta sredstva v znesku 42.021 € so se prerazporedila za:
- nabavo mobilnih telefonov, GPS navigacije, avtopolnilca in izvedbo avtoinstalacije,
- nabavo opreme – konferen no glasovalnega sistema – za potrebe sej ob inskega sveta
in njegovih delovnih teles,
- sofinanciranje licen ne programske opreme za vodenje registra ob inskih stanovanj in
programske opreme za inventuro stanovanj,
- izdelavo aplikacije »Evidenca sej«.
Za potrebe informacijskega podro ja v letu 2007 ni bila izvedena zamenjava glavnega
strežnika in z njo povezani nakupi sistemske programske opreme. Predvideva se, da bo to
realizirano v letu 2008, ko bo dokon no opredeljen informacijski sistem ob ine, zlasti glede
povezave z državnim omrežjem, podpore krajevnim skupnostim ter elektronsko poslovanje z
ob ani.
06091 Nakup drugih osnovnih sredstev
Na rtovana sredstva v višini 2.086 EUR za nakup umetniških del niso bila realizirana.
06092 Nakup prevoznih sredstev
Za potrebe ob inske uprave je bil nabavljen terenski osebni avtomobil Hyundai Tucson po
ceni 23.551 €. Zaradi v prometni nesre i poškodovanega oz. uni enega službenega vozila
Land Roverja je bilo potrebno izvesti dobavo še enega novega vozila Škodo Octavia Combi
po ceni 24.730 €.
06093 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov
Za investicijsko vzdrževanje ob inske stavbe je bilo v sprejetem prora unu zagotovljenih
83.459 EUR. Na rtovano je bilo, da se bodo obnovile pisarne in hodniki v drugem nadstropju
ob inske stavbe in stopniš a.
Namesto predvidene obnove pisarn in hodnikov v drugem nadstropju ob inske uprave je bila
izvedena menjava strešne kritine in postavitev mav ne stene v arhivu.
16 PROS TORS KO
DEJAVNOS T

PLAN IRANJE

IN

S TANOVANJS KO

KOMUNALN A

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljiš a)
16069001 Urejanje ob inskih zemljiš
16122 Stroški urejanja zemljiš (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)
V okviru urejanja zemljiš so se zagotavljala sredstva za parcelacije zemljiš , stroške cenitve
zemljiš , stroški pogodb, pla ilo davka na promet nepremi nin v primeru prodaje zemljiš a
(kadar Ob ina prevzame to obveznost), pla ilo služnosti, storitve odvetnikov, notarjev ipd.
Od predvidenih 21.032 € je bilo porabljenih 10.332,09 €.
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16069002 Nakup zemljiš
16130 Nakup kmetijskih zemljiš
Ob ina Žalec je uveljavljala predkupno pravico na nepremi nini, ki leži na obmo ju
naravnega spomenika reke Ložnice s poplavnim obmo jem. Ker ima navedeno kmetijsko
zemljiš e ve ji pomen za ohranjanje narave, se je pristopilo k nakupu tega zemljiš a.
16132 Nakup stavbnih zemljiš
Sredstva za nakup stavbnih zemljiš so bila predvidena za nakup zemljiš a za potrebe Društva
upokojencev Ponikva ter za nakup zemljiš , ki so dolgoro no zanimiva za razvoj Ob ine
Žalec in jih ob ina pridobi v postopkih uveljavljanja zakonite predkupne pravice.
Tekom leta je bil Društvu za telesno vzgojo in športno rekreacijo Partizan Šempeter pla an 1.
obrok kupnine za odkup nepremi nin - v naravi športna igriš a pri šoli v Šempetru. Izvedena
je bila menjava zemljiš a z lastnikom M inerva d.d. Žalec zaradi ureditve parkiriš
stanovalcev zgradbe na naslovu Ložnica 38 in 39, Žalec. Uveljavljali pa smo tudi predkupno
pravico za zemljiš a zraven NIVO-ja ter v zvezi s tem izvedli nakup teh zemljiš , ki so bila v
lasti Sklada kmetijskih zemljiš in gozdov Republike Slovenije.
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4002 OB INS KA UPRAVA – ODDELEK ZA FIN ANCE
02 EKONOMS KA IN FIS KALNA ADMIN IS TRACIJA
0202 Urejanje na podro ju fiskalne politike
02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike
02001 Stroški pla ilnega prometa
Na podlagi Zakona o pla ilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike
Slovenije za javna pla ila na podro ju pla evanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih
javnofinan nih prihodkov in Pravilnika o na inu in postopku vodenja ra unov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in ob inskih prora unov nam Uprava RS za javna pla ila
zara unava razporejanje javnofinan nih prihodkov in stroške vodenja ra unov. Za te storitve
so bila porabljena sredstva v višini 7.008,46 EUR.
Za polog in dvig gotovine smo dolžni bankam pla evati nadomestilo, ki je v letu 2007 znašalo
228,56 EUR.
22 S ERVIS IRANJE JAVN EGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una – doma e
zadolževanje
22002 Odpla ilo obresti od dolgoro nih kreditov, najetih na doma em trgu kapitala
Za pla ilo obresti od dolgoro no najetega kredita pri Abanki Vipa d.d. iz leta 2006 s mo
potrebovali 23.884,63 evrov.
Za pla ilo obresti od dolgoro nih kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu Republike
Slovenije, smo porabili 13.801,33 evrov.
22019002 S troški financiranja in upravljanja z dolgom
22010 Stroški finan nih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo
za vodenje kredita)
Za pla ilo nadomestila za obdelavo zahtevka za najeti kredit v letu 2006, ki je zapadel v
pla ilo v letu 2007, smo potrebovali 563,26 evrov.
23 INTERVENCIJS KI PROGRAMI IN OBVEZNOS TI
2303 S plošna prora unska rezervacija
23039001 S plošna prora unska rezervacija
23020 Teko a prora unska rezerva
Sredstva splošne prora unske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
prora unu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih v prora unu ni bilo mogo e na rtovati. V prora unu
za leto 2007 so bila predvidena v višini 66.162 evrov. M ed letom so bila sredstva splošne
prora unske rezervacije na podlagi sklepa župana v celoti uporabljena za financiranje projekta
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec.
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4003 OB INS KA UPRAVA – ODDELEK ZA GOS PODARS KE IN
NEGOS PODARS KE DEJAVNOS TI
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04001 Ob inske nagrade (Inovator leta)
Sredstva v višini 4.173,00 EUR so bila planirana za izvedbo javnega razpisa »Inovator leta«
in pla ilo denarne nagrade inovatorjem in v letu 2007 niso bila porabljena, ker je bil razpis za
»Inovator leta 2007« izveden konec novembra 2007. Po obravnavi na komisiji je bil izbor
nagrajenih inovacij opravljen v januarju 2008.
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04041 Prireditve ob ob inskem prazniku
V mesecu avgustu in septembru 2007 so bile v po astitev ob inskega praznika izvedene
številne prireditve. Organizacija in izvedba teh prireditev je potekala preko Ob ine Žalec in
deloma tudi preko Zavoda za kulturo šport in turizem Žalec. Za izvedbo teh prireditev so bila
porabljena sredstva v višini 20.957,94 EUR. Ob ini Žalec je pripravila in direktno naro ila
izvedbo posameznih prireditev. Del sredstev v veljavnem prora unu v višini 5.425,00 EUR ni
bilo nakazanih na ZKŠT Žalec, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli dogovoriti
medsebojnega sodelovanja in dogovora glede spremljanja prihodkov in odhodkov, zato tudi ni
bila podpisana Pogodba o zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine Žalec za leto
2007.
04042 Prireditve ob državnih praznikih
Za izvedbo prireditev v po astitev državnih praznikov, Dan upora in Dan državnosti, so bila
planirana sredstva v višini 6.259,00 EUR. Ob ina Žalec je bila direktni naro nik izvedbe
prireditev, za kar so bila porabljena sredstva v višini 3.974,77 EUR.
04043 Ostale prireditve
V okviru te postavke so se porabila sredstva v višini 18.494,20 EUR za ostale prireditve v
Ob ini Žalec, ki so potekale v letu 2007: razna obeležja, sprejem odli njakov, sprejem zlatih
maturantov, drugi sprejemi, otvoritev šole na Ponikvi ter pogostitve in izvedba kulturnih
programov na teh prireditvah. Na Ob ini Žalec smo pripravili in direktno izvedli posamezne
prireditve. Del sredstev v veljavnem prora unu v višini 1.669,00 EUR ni bilo nakazanih na
ZKŠT Žalec, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli dogovoriti medsebojnega
sodelovanja in dogovora glede spremljanja prihodkov in odhodkov, zato tudi ni bila
podpisana Pogodba o zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine Žalec za leto 2007.
04044 Novoletni sprejemi
Za novoletni sprejem ob koncu leta 2007 je bilo porabljenih 7.413,35 EUR. To so sprejemi, ki
so vsako leto organizirani za direktorje družb, javnih zavodov in drugih organizacij ter za
ravnatelje, novinarje, duhovnike, policijo, lovce, lane ob inskega sveta in njegovih delovnih
teles, za štab civilne zaš ite, lane požarnega sklada in za upokojence ob inske uprave.
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08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOS T
0802 Policijska in kriminalisti na dejavnost
08029001 Prometna varnost
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Delo ob inskega SP V je opredeljeno od 61. do 64. lena Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Ob ini Žalec (Ur.l.RS, št. 65/04). Sredstva v višini 10.559,09 EUR so bila porabljena za
preventivno delovanje in vzgojo otrok v cestnem prometu (3.966,25 EUR), akcijo »Kaj veš o
prometu?« (1.240,40 EUR), sejnina zunanjim lanom sveta (1.795,64 EUR) in izvedbo akcije
BODI preVIDEN vklju no z distribucijo kresni ke v vsako gospodinjstvo v Ob ini Žalec
(3.556,80 EUR).
08029002 Notranja varnost
08010 Dnevni preventivni obhodi
Za zagotavljanje varovanja objektov, ki so v lasti Ob ine Žalec (gre za objekte mati nih in
podružni nih osnovnih šol, 11 enot vrtca, kompleksa Novo Celje, ob inske stavbe, stavbe v
Levstikovi 15, Glasbene šole »Risto Savin« Žalec in Doma II. slovenskega tabora v Žalcu) je
ob ina zagotavljala dnevne preventivne obhode. Za ta namen so bila porabljena sredstva v
višini 14.961,10 EUR.
10 TRG D ELA IN DELOVN I POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Pove anje zaposljivosti
10001 Sklad dela Savinjske regije – sofinanciranje kadrovske prenove
Sredstva v višini 4.686,00 EUR niso bila porabljena zaradi neizvedenega republiškega
javnega razpisa za podro je kadrovskih prenov.
10002 Center za informiranje in poklicno svetovanje Žalec
Za sofinanciranje rednega delovanja CIPS Žalec je bilo porabljenih 2.729,00 EUR. CIP S
Žalec je tudi v letu 2007 izvajal informiranje in poklicno svetovanje mladim pri izbiri poklica
tako osnovnošolcem (na I. OŠ, OŠ Petrov e, OŠ Šempeter in OŠ Griže) kot tudi dijakom ter
svetoval odraslim pri poklicnih usmeritvah.
10004 Javna dela na podro ju predšolske vzgoje
Porabljena sredstva v višini 129,15 EUR so bila namenjena za sofinanciranje javnega dela za
december 2006 iz naslova pomo i gibalno oviranim otrokom s posebnimi potrebami, ki so
vklju eni v vrtec.
10005 Javna dela na podro ju osnovnošolskega izobraževanja
Planirana sredstva v višini 7.630,00 EUR so bila namenjena za sofinanciranje javnega dela, ki
se izvaja na Osnovni šoli Petrov e in I.Osnovni šoli Žalec za pomo u encem z u nimi
težavami in posebnimi potrebami na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom za poslovanjem,
OE Celje. Dejanska realizacija na osnovi obsega javnih del v osnovnih šolah je bila 6.876,36
EUR.

138

10006 Javna dela na podro ju socialnega varstva – VDC Velenje
Planirana sredstva v višini 1.022,00 EUR so bila namenjena za sofinanciranje programa
javnega dela v enoti VDC – Žalec. V letu 2007 se je javno delo izvajalo v pove anem obsegu
od planiranega z dvema javnima delavcema v enoti VDC Žalec (pomo varuhinji – negovalki
in pomo delovnemu inštruktorju), za kar so bila porabljena sredstva v višini 2.696,88 EUR.
11 KMETIJS TVO, GOZDARS TVO IN RIBIŠ TVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 S trukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11001 Zavarovanje živine in pridelkov
Sredstva v višini 29.413,59 EUR so se porabila za sofinanciranje zavarovalnih premij v
teko em koledarskem letu kot to dolo a uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za: zavarovanje
posevkov in plodov pred spomladansko pozebo, to o, požarom, udarom strele, viharjem in
poplavami ter za zavarovanje doma ih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Namen
ukrepa je s pove anjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice tveganja, ki jih na plodovih in
posevkih naredijo naravne nesre e ter zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni doma ih živali.
Cilj ukrepa je vklju evanje im ve jega števila kmetij v sistem zavarovanja posevkov in
plodov in doma ih živali. Upravi enci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje
kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki so sklenila zavarovalno pogodbo za
teko e leto.
11002 Podpore za prestrukturiranje kmetij
Sredstva v višini 111.123,98 EUR so se porabila za sofinanciranje posodabljanja kmetijskih
gospodarstev: naložbe v posodobitev hlevov s pripadajo o notranjo opremo, zaradi
prilagajanja standardom, temelje ih na zakonodaji Skupnosti, naložbe v skladiš a za krmo s
pripadajo o opremo, v pomožne živinorejske objekte, naložbe v objekte, vklju no s
pripadajo o opremo za pridelavo, skladiš enjem in pripravo za trg, nakup kmetijske
mehanizacije in opreme, prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva
postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vklju no z jagodiš i
ter hmeljiš i, nakup in postavitev rastlinjakov, vklju no s pripadajo o opremo, nakup in
postavitev mrež proti to i, naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo doma ih živali
in obor za rejo divjadi, naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov
(poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih,
naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, s katerim se
dokazuje, da vodi k zmanjšanju porabe vode za najmanj 25%. Poglavitni namen ukrepa je
posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in
kakovosti v predelavi, pove anje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti
kmetijskih površin. Cilj ukrepa je zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in/ali
preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in
izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro po utje živali. Do sredstev so bila
upravi ena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi
pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež in kmetijske površine na obmo ju ob ine.
11005 Pomo za zaokrožitev zemljiš
Planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila namenjena za stroške pravnih in upravnih
postopkov ter stroške geodetskih storitev pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) in komasaciji
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kmetijskih zemljiš . Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne
posestne strukture (65% vseh kmetij v ob ini ima v lasti manj kot 5 ha kmetijskih površin), je
namen ukrepa spodbuditi ve je izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljiš na
obmo ju ob ine. Cilj ukrepa je s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljiš
omogo iti ve jo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljiš in s tem zmanjšati stroške
pridelave. Planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR niso bila porabljena, ker do roka ni bilo
oddane nobene prijave na javni razpis za pomo za zaokrožitev zemljiš .
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij
11011 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
V veljavnem prora unu so bila predvidena sredstva v višini 28.812,00 EUR za sofinanciranje
stroškov v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup nove opreme, promocijo in splošne
stroške. Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za za etek opravljanja dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoje e dopolnilne dejavnosti
skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v: predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Ur.l. RS, št. 61/2005), predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št.
61/2005), turizem na kmetiji, dejavnosti (storitve in izdelki) povezane s tradicionalnimi znanji
na kmetiji, pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov in kompostiranje organskih
snovi. Cilj ukrepa je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
ustvarjanje novih delovnih mest ter uveljavljanje podjetniških iniciativ lanov kme kega
gospodinjstva. Do sredstev so upravi eni nosilci kmetijskih gospodarstev in lani kme kega
gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske
površine na obmo ju ob ine.
Predvidena sredstva so se zmanjšala za 3.795,92 EUR zaradi manjšega števila upravi encev
za pokrivanje stroškov v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup nove opreme, promocijo
in splošne stroške, tako da znaša dejanska poraba sredstev 25.016,08 EUR.
11013 Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije
Sredstva v višini 4.173,00 EUR so se porabila za izvajanje lokalne razvojne strategije
programa Leader in za delovanje Lokalne akcijske skupine. Upravi enec do sredstev je
lokalna akcijska skupina, ustanovljena v okviru Razvojne agencije Savinja Žalec.
11014 Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
Sredstva v višini 10.843,28 EUR so se porabila za obnovo zgodovinskih znamenitosti,
zaš itenih z ob inskim odlokom in sicer: za naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju
zna ilnosti neproizvodne dediš ine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke,
zgodovinske znamenitosti) in za naložbe ali prizadevanja za varstvo dediš ine proizvodnih
sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, e naložba ne povzro i pove anja
zmogljivosti kmetije. V okviru razpisa so bile sofinancirane obnove tradicionalnih stavb, ki so
jih izvedli naslednji posamezniki: Kova , Jurhar in Veber. Cilji ukrepa: ohranitev naravne in
kulturne dediš ine na podeželju, prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,
ureditev skupnih površin in objektov za razli ne namene. Upravi enci do dodelitve državnih
pomo i za ohranjanje tradicionalnih stavb so bili nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na obmo ju
ob ine.
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1103 S plošne storitve v kmetijstvu
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
11040 Zagotavljanje tehni ne podpore v kmetijstvu
V veljavnem prora unu so bila predvidena sredstva v višini 19.309,00 EUR za:
• stroške izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:
stroški organiziranja programov usposabljanja,
• stroške storitev nadomeš anja mikro podjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih
storitev, skladno s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 2013: dejanski stroški nadomeš anja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na
kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom:
- stroški strojnih storitev,
- stroški najete delovne sile,
• stroške svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
ob asne dejavnosti kot je to rutinsko dav no svetovanje, redne pravne storitve ali
oglaševanje,
• stroške organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški,
stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboli nih nagrad, podeljenih na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
• stroške na podro ju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi,
delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja,
znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št.
510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in
poreklo imenovani,
• stroške publikacij kot so katalogi ali spletiš a, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, e so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v
publikaciji.
Upravi enci do sredstev so bile nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za
izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na obmo ju ob ine. Dejanska poraba
sredstev znaša 8.074,04 EUR, ker ni bilo podanih zadostno število prijav na razpisana
sredstva (razpis izveden v mesecu septembru zaradi potrditve pravilnika tako na M KGP kot
tudi na ob inskem svetu).
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11050 Zavetiš e (azil) za živali
Sredstva v višini 6.436,68 EUR so se porabila za kritje stroškov oskrbe in nege živali v
Zavetiš u Zonzani (11 psov in 12 ma k). Na podlagi 27. lena Zakona o zaš iti živali (Uradni
list RS, št. 20/04) se mora zapuš enim živalim zagotoviti pomo , oskrba in namestitev v
zavetiš u, za kar je zadolžena lokalna skupnost. Ob ina mora imeti zagotovljeno eno mesto v
zavetiš u na vsakih 800 registriranih psov. V ta namen ob ina sodeluje z Zavetiš em Zonzani,
Tatjana Lenko s.p, Jarmovec, Dramlje.
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1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11060 Vzdrževanje gozdnih cest
Planirana sredstva v višini 11.075,00 EUR so bila namenjena za redno vzdrževanje gozdnih
cest, ki so bila zagotovljena iz M inistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz
pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva so se pove ala še za 14.439,00 EUR na
osnovi sklepa št. 3710-3/2007/2 M inistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za
povra ilo škode po naravni ujmi – poplave 2007 na gozdnih cestah. Dejanska poraba sredstev
za vzdrževanje gozdnih cest je znašala 25.508,67 EUR.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029003 Urejanje cestnega prometa
13400 Teko e vzdrževanje parkiriš a med PS Mercator in Hotelom Žalec
Sredstva v višini 1.052,38 EUR so bila porabljena za pla ilo najemnine parkiriš med
trgovino PS M ercator in hotelom Žalec – parkiriš a lahko uporabljajo obiskovalci kulturnih
prireditev v Domu II. slovenskega tabora Žalec in Glasbeni šoli »Risto Savin« Žalec.
14 GOS PODARS TVO
1402 Pospeševanje in podpora gos podarski dejavnosti
14029001 S podbujanje razvoja malega gospodarstva
14001 Razvojna agencija Savinja Žalec
V veljavnem prora unu so bila predvidena sredstva v višini 68.959,00 EUR, namenjena za
delovanja Razvojne agencije Savinja Žalec, in sicer: vodenje in pripravo razvojnih projektov,
prijave na razpise ministrstev RS in Evropske unije, svetovanje in pospeševanje podjetniškega
razvoja posameznikom na obmo ju Spodnje Savinjske doline s poudarkom na Ob ini Žalec.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 8.959,00 EUR glede na nerealizirano dodatno
zaposlovanje, tako da je znašala dejanska poraba sredstev 60.000,00 EUR.
14003 Spodbujanje regionalnega razvoja
Sredstva v višini 13.589,09 EUR so se porabila za sofinanciranje priprave regionalnega
razvojnega programa za obdobje 2007 – 2013, pri katerem sodeluje Ob ina Žalec skupaj z 32
ob inami Savinjske statisti ne regije. Izvajalec projekta je bila Regionalna razvojna agencija
Celje. Sredstva v višini 9.867,60 EUR so se porabila za sofinanciranje izvedbe nalog
spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji .
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija ob ine
14010 Turisti na promocija
Planirana sredstva v višini 19.179,00 EUR so bila namenjena za turisti no promocijo in za
sodelovanje ob ine v promocijskih projektih Slovenske turisti ne organizacije (izdelava
zemljevida, turisti na signalizacija, jumbo panoji - menjava znamkic in 3 novi jumbo plakati,
ponatisi prospektov, razglednic, oglaševanje v turisti nih medijih, objave v medijih). Za
tiskanje jumbo plakatov je bilo porabljeno 1.191,72 EUR, za nabavo opreme-sen niki
1.800,00 EUR, za nakup DVD »Ob ina Žalec» 25,27 EUR in storitve promocije ob ine v
okviru ZKŠT 4.640,95 EUR. Del sredstev v veljavnem prora unu v višini 11.521,06 EUR ni
bilo nakazanih na ZKŠT Žalec, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli dogovoriti
medsebojnega sodelovanja in dogovora glede spremljanja prihodkov in odhodkov, zato tudi ni
bila podpisana Pogodba o zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine Žalec za leto
2007.
14011 Javne e-to ke z brezži nim dostopom
Sredstva v višini 16.508,82 EUR so bila porabljena za postavitev javne e-to ke z brezži nim
dostopom v Krajevni skupnosti Ponikva – na lokaciji POŠ Ponikva in KZ Ponikva. Od tega je
bilo na javnem razpisu M inistrstva za gospodarstvo za financiranje pridobljenih 13.689,00
EUR po sklepu št. 4301-3/2007-406. V projektu je tako ob ina sodelovala s 17 % deležem
sofinanciranja vrednosti.
14039002 S podbujanje razvoja turizma in gostinstva
14020 Financiranje programa Zveze turisti nih društev Ob ine Žalec
Planirana sredstva v višini 3.835,00 EUR so bila porabljena za redno dejavnost Zveze
turisti nih društev Ob ine Žalec, njene projekte, izobraževanje lanov in izpla ilo sejnin
lanom upravnega odbora v skladu s sklepom skupš ine Zveze turisti nih društev Ob ine
Žalec.
14021 Sofinanciranje programov turisti nih društev
Planirana sredstva v višini 21.641,06 EUR so bila porabljena za sofinanciranje delovanja
turisti nih društev v Ob ini Žalec. Sredstva so se razdelila na osnovi pravilnika o
sofinanciranju turisti ne dejavnosti v Ob ini Žalec. Izpla ila sredstev so bila izvedena na
osnovi realiziranih projektov in programov posameznih turisti nih društev.
14022 Turisti no informacijski center (TIC)
Planirana sredstva v višini 6.758,00 EUR so bila namenjena za:
- investicijsko vzdrževanje Turisti no informativnega centra v višini 2.086,00 EUR in
- pokrivanje materialnih stroškov v višini 4.672,00 EUR.
Sredstva niso bila nakazana na ZKŠT Žalec, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli
dogovoriti medsebojnega sodelovanja in dogovora glede spremljanja prihodkov in odhodkov,
zato tudi ni bila podpisana Pogodba o zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine
Žalec za leto 2007.
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14023 Turisti ni podmladek
Za pospeševanje razvoja turizma med mladimi so bila namenjena sredstva v višini 2.921,00
EUR za sofinanciranje aktivnosti turisti nih podmladkov na osnovnih šolah in enotah vrtca v
ob ini Žalec v letu 2007, vendar ni bilo realizacije porabe.
14024 Sofinanciranje turisti nih prireditev
Planirana sredstva v višini 54.248,00 EUR so bila namenjena za financiranje turisti nih
prireditev in oglaševanje prireditev ob inskega pomena: pustni karneval v Žalcu, Sre anje TD
podeželja, Smaragdna kraljica, sre anje rejniških družin pred dvorcem Novo Celje, pohod po
hmeljski poti, EKO tržnica, hmeljarski likof, sre anje pri trti ob Obrambnem stolpu,
organizacija tekmovanja in prireditve Najlepši kraj, hiša in kmetija, kolesarjenje po SSD,
veseli december – M iklavž in Boži ek, Boži na skrivnost v Jami Pekel, silvestrovanje na
prostem in ostale prireditve s turisti nimi društvi.
Organizacija in izvedba teh prireditev je potekala preko Ob ine Žalec in deloma tudi preko
Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, za kar so bila porabljena sredstva v skupni višini
39.198,38 EUR.
Del sredstev v veljavnem prora unu v višini 15.049,62 EUR ni bilo nakazanih na ZKŠT
Žalec, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli dogovoriti medsebojnega sodelovanja
in dogovora glede spremljanja prihodkov in dohodkov, zato tudi ni bila podpisana Pogodba o
zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine Žalec za leto 2007.
14025 Sofinanciranje turisti nega vodenja
Sredstva v višini 1.585,24 EUR so bila porabljena za sofinanciranje turisti nega vodenja po
Ob ini Žalec (1.233,71 EUR) in za pla ilo turisti nega vodenja na ribniku Vrbje (351,53
EUR). Del sredstev v veljavnem prora unu v višini 1.126,76 EUR ni bilo nakazanih na
ZKŠT Žalec, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli dogovoriti medsebojnega
sodelovanja in dogovora glede spremljanja prihodkov in odhodkov, zato tudi ni bila
podpisana Pogodba o zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine Žalec za leto 2007.
14026 Rudarski muzej Griže
Sredstva v višini 1.285,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje rednega delovanja
Rudarskega muzeja v Grižah na osnovi sprememb in dopolnitev pravilnika o financiranju in
sofinanciranju programov in projektov na podro ju turizma (Ur.l.RS, št.74/2006).
14027 Rimska nekropola in Jama Pekel
Planirana sredstva v višini 2.979,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje rednega
delovanja Rimske nekropole in Jame Pekel v Šempetru na osnovi sprememb in dopolnitev
pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na podro ju turizma
(Ur.l.RS, št.74/2006).
14028 Vzdrževanje hmeljskih nasadov
Planirana sredstva v višini 2.086 EUR so bila namenjena za financiranje rednega vzdrževanja
promocijskih hmeljskih nasadov v Levcu in Žalcu. Poraba sredstev je bila realizirana na drugi
postavki, in sicer na postavki »16050 Upravljanje in teko e vzdrževanje objektov za
rekreacijo (zelenice, parki, otroška igriš a…)«.
14031 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec
Projekt »Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije«, ki bo v višini 85% upravi enih
stroškov sofinanciran iz evropskih sredstev na podlagi Prvega javnega razpisa za prednostno
usmeritev "Regionalni razvojni programi" v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih
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potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij" (Ul.RS št.48/07), v letu
2007 ni bil realiziran v prvotno na rtovani višini 399.535,00 EUR iz ve razlogov:
- zaradi roka objave razpisa in dolgotrajnega postopka odlo anja (pogodba št. C153607S330129 s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko o
sofinanciranju operacije Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu o
sofinanciranju je bila podpisana šele konec meseca septembra 2007),
- zaradi dejstva, da bi skladno z razpisnimi pogoji kot realizacijo za leto 2007 lahko
upoštevali le stroške, nastale do 30.9.2007 (stroškov pa pred podpisom pogodbe z izjemo
nujnih stroškov za uspešno prijavo projekta, razumljivo, nismo povzro ali) in
- tudi zaradi dejstva, da je v asu ob podpisu pogodbe s Službo Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko prišlo tudi do menjave direktorja na Inštitutu za
hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, kjer je na rtovana izvedba osrednjega muzeja. Celotno
vsebino projekta ekomuzeja smo zato morali uskladiti z novim vodstvom inštituta.
Skladno s temi dejstvi smo v mesecu decembru 2007 podpisali tudi ustrezen aneks s Službo
vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in vse aktivnosti ter pripadajo e
na rtovane stroške iz leta 2007 prenesli v leto 2008.
14032 Termalno središ e Žalec
Sredstva v višini 36.409,61 EUR so bila porabljena za izdelavo idejno projektne zasnove
Termalnega središ a Žalec, ki vklju uje naslednje: strokovne podlage (tehni no poro ilo,
kartografski del, predhodne smernice) in vsebino idejne arhitektonske zasnove (tehni no
poro ilo in preliminarna projektantska ocena investicije).
14033 Vrt aromati nih rastlin pri Obrambnem stolpu
Planirana sredstva v višini 37.556,00 EUR so bila porabljena za ureditev vrta aromati nih
rastlin pri obrambnem stolpu v Žalcu – idejna zasnova, priprava in ureditev zemljiš ,
zasaditev, tlakovanje, ograja in vzdrževanje vrta. Za dokon anje del na vrtu aromati nih
rastlin je bilo potrebno zagotoviti še sredstva v višini 8.148,95 EUR za kovaška dela, pergole,
napisne table za zeliš a, tako da dejanska poraba znaša 45.704,95 EUR.
14037 Vrt zdravilnih in aromati nih rastlin pri IHP Slovenije
Vrt zdravilnih in aromati nih rastlin pri Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je
bil ustanovljen leta 1976 z namenom uvajanja pridelave in predelave zdravilnih zeliš . V
okviru vrta so organizirani vodeni ogledi, na rtovanje zasaditve zeliš nih vrtov, tematska
vodenja in delavnice (priprava ajev, zeliš nih mešanic, namazov, suhih šopkov…). S tem se
vrt vklju uje v turisti no ponudbo Ob ine Žalec. Planirana sredstva v višini 29.361,00 EUR
so bila porabljena za sofinanciranje ureditve vrta.
16 PROS TORS KO
DEJAVNOS T

PLANIRANJE

IN

S TANOVANJS KO

KOMUNALN A

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna)
16069001 Urejanje ob inskih zemljiš
16121 Najemnine zemljiš
Planirana sredstva v višini 88,00 EUR so bila namenjena za pla ilo najemnine Skladu
kmetijskih zemljiš v letu 2007 za zemljiš e, kjer se nahaja smu iš e v Libojah. Dejanska
realizacija pla il najemnine je znašala 133,13 EUR, kar je za 45,13 EUR ve , kot je bilo
na rtovano.
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17 ZDRAVS TVENO VARS TVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnosti zdravstvenih domov
17001 Financiranje logopeda
Sredstva v višini 4.818,66 EUR so bila porabljena za pla ilo storitve logopeda in se nanašajo
na logopedsko obravnavo u encev osnovnih šol in deloma otrok drugega starostnega obdobja
v vrtcu iz ob ine Žalec. V obravnavi je bilo 53 otrok iz Ob ine Žalec.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 S premljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17010 Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog – LAS
Planirana sredstva v višini 2.019,00 EUR so bila namenjena za delovanje Lokalne akcijske
skupine Žalec, v okviru katere se izvajajo naslednje aktivnosti: priprava okroglih miz na temo
prepovedane in dovoljene droge, preventivnih materialov (plakati, zloženke) ter izvedba
preventivnih akcij. Dejanska poraba je znašala 1.372,69 EUR, od tega za plakate in zloženke
914,40 EUR, izvedba okrogle mize 329,25 EUR ter predavanja 129,04 EUR. Za delovanje
skupine je bilo izvedeno veliko prostovoljnega dela tudi v sodelovanju z M ladinskim klubom
Žalec in Študentskim klubom Žalec.
1707 Drugi programi na podro ju zdravju
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
Za pla ilo prispevka za zdravstveno varstvo ob anov so bila planirana sredstva v višini
199.883 EUR. Vsak polnoleten ob an, ki nima prihodkov in ne more biti zdravstveno
zavarovan iz drugih naslovov, se lahko zavaruje kot ob an po 21. to ki 15. lena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ul.RS, št.72/06, 114/06, 91/07). V letu
2007 je znašal mese ni pavšalni prispevek za posameznika 23,07 EUR. Število upravi encev
v letu 2007 je bilo naslednje: januar-750, februar-773, marec-776, april-756, maj-764, junij736, julij-748, avgust-736, september-716, oktober-776, november-750, december-749. Na
osnovi pla ila prispevkov za zdravstveno varstvo ob anov v letu 2007 znaša dejanska
realizacija 200.693,39 EUR.
17079002 Mrliško ogledna služba
17030 Pla ilo storitev mrliško ogledne službe
Na podlagi 8. lena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora
ob ina zagotavljati mrliško pregledno službo za svoje ob ane. Sem spadajo zdravstveno
tehni ne storitve ob smrti pokojnika, ki se opravijo po odredbi zdravnika oziroma policije.
Izvajalec storitev je javni zavod oziroma javno podjetje ali zasebnik, ki izvaja javno službo.
Za pla ilo storitev mrliško pregledne službe je bilo planiranih 15.523,00 EUR. Dejanska
poraba teh sredstev je znašala 16.208,90 EUR.
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18 KULTURA, Š PORT IN NEVLADN E ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediš ine
18029001 Nepremi na kulturna dediš ina
18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec Novo Celje
Planirana sredstva v višini 11.591,00 EUR so bila namenjena za teko e vzdrževanje in
nabavo opreme. Del sredstev ni bilo porabljenih, ker se ni realizirala ureditev dostopnega
cestiš a ter vhodnega dela v dvorec (pridobitev soglasja ZVKD OE Celje), izvedena pa so
bila nujna vzdrževalna dela na objektu v vrednosti 4.680,12 EUR.
18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Obrambni stolp
Sredstva v višini 195,00 EUR so se porabila za nabavo opreme za trgatev in stiskanje grozdja
trte Nikolaje ob Obrambnem stolpu.
18003 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov – Savinova hiša
Za vzdrževanje objekta »Savinova hiša«, ki ga upravlja ZKŠT Žalec, so bila planirana
sredstva v višini 11.008,00 EUR. Od tega se je porabilo 1.209,91 EUR za restavriranje
podarjenega pohištva za Savinovo zbirko. Preostali del sredstev v veljavnem prora unu v
višini 9.798,09 EUR ni bil realiziran, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli
dogovoriti medsebojnega sodelovanja in dogovora glede spremljanja prihodkov in odhodkov,
zato tudi ni bila podpisana Pogodba o zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine
Žalec za leto 2007.
18004 Vzdrževanje grobov in grobiš
Ob ina Žalec ima sklenjeno pogodbo z Združenjem borcev in udeležencev NOB Ob ine
Žalec, za vzdrževanje grobov in grobiš . Sredstva v višini 4.261,00 EUR so bila porabljena za
vzdrževanje in urejenost vojaških grobov in grobiš .
18006 Sofinanciranje kulturnih projektov
Planirana sredstva so bila namenjena za sofinanciranje projektov na podro ju kulture za
obnovo nepremi ne kulturne dediš ine v skladu z sprejetim pravilnikom in javnim razpisom
za leto 2007. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v
Ob ini Žalec in sicer v KS Ponikva (550,00 EUR), KS Galicija (2.000,00 EUR) in KS
Gotovlje (2.000,00 EUR) ter za sofinanciranje kulturnih projektov v višini 4.560,00 EUR,
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižni arstvo in založništvo
18020 Dejavnost Medob inske splošne knjižnice Žalec
Za pla e in druge izdatke zaposlenih v knjižnici so bila na osnovi podanih zahtevkov
porabljena sredstva v višini 135.448,81 EUR. V sredstvih za pla e je vklju ena še prehrana,
prevoz in regres za letni dopust za zaposlene.
Za prispevke delodajalca za zaposlene v knjižnici je bilo porabljenih 19.487,92 EUR in za
premije za kolektivno dodatno zavarovanje 4.223,64 EUR.
V okviru izdatkov za blago je bilo porabljenih 5.480,00 EUR za davek na izpla ane pla e,
26.047,00 EUR za neprogramske stroške zavoda ter 8.345,00 EUR za pokrivanje izgube iz
poslovanja M SK Žalec. Dodatno so se zagotovila investicijska sredstva v višini 4.850,00
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EUR za nabavo opreme v krajevnih knjižnicah Ponikva in Griže ter za sofinanciranje
ra unalniške opreme po republiškem razpisu M inistrstva za kulturo.
18021 Nakup knjig za Medob insko splošno knjižnico Žalec
Za nakup knjig - knjižni nega gradiva so bila porabljena sredstva v višini v višini 25.038,00
EUR .
18022 Drugi programi v knjižnicah
Za izvedbo kulturnih prireditev – razstave, literarni ve eri, predstavitve knjig v okviru
M edob inske splošne knjižnice Žalec so bila porabljena sredstva v višini 3.130,00 EUR.
18023 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi pla ami
Za uveljavitev novega pla nega sistema v javnem sektorju se od leta 2004 skladno z Zakonom
o sistemu pla v javnem sektorju zbirajo namenska sredstva za odpravljanje pla nih
nesorazmerij, neporabljene pravice porabe pa se prenesejo v naslednje leto.
18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij
Sredstva v višini 20.890,00 EUR so bila planirana za zbiranje, pripravo in urejanje besednega
in slikovnega gradiva ter oblikovanje in tisk za izdajo monografije Žalca v letu 2007 ob 825 letnici mesta Žalec. Skupno so bila porabljena sredstva v višini 5.431,88 EUR, in sicer za
revijo Vpogled (3.633,70 EUR), za izdajo knjige Obiralka M icika (1.728,00 EUR) in zbiranje
gradiva za monografijo (70,18 EUR). Sredstva v višini 15.458,12 EUR niso bila porabljena,
ker niso bili izpolnjeni vsi pogoji za realizacijo izdaje monografije Žalca v letu 2007 (zaradi
bolezni v uredniškem odboru).
18025 Sofinanciranje kulturnih projektov
Planirana sredstva v višini 4.256,00 EUR so bila namenjena za sofinanciranje projektov na
podro ju kulture - podro je knjižni arstva in založništva v skladu s sprejetim ob inskim
pravilnikom in na podlagi javnega razpisa za leto 2007. Finan na sredstva so se
posameznikom in neprofitnim organizacijam izpla ala na osnovi realiziranih projektov v letu
2007 v skupni višini 3.680,00 EUR.
18039002 Umetniški programi
18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec
Sredstva v višini 240.623,97 EUR so bila porabljena za pla e 12 zaposlenih delavcev. V
sredstvih za pla e je vklju ena še prehrana, prevoz in regres za letni dopust za zaposlene.
Za prispevke delodajalca za zaposlene so bila porabljena sredstva v višini 35.403,23 EUR ter
za premije dodatnega kolektivnega zavarovanja 4.247,20 EUR.
V okviru postavke izdatki za blago in storitve je bilo porabljenih 14.878,23 EUR, od tega za
davek na izpla ane pla e 7.478,23 EUR ter materialne neprogramske stroške za prvo
trimese je 2007 7.400,00 EUR. Del planiranih sredstev v veljavnem prora unu na kontu
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve v višini 44.581,77
EUR ni bilo nakazanih na ZKŠT Žalec, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli
dogovoriti medsebojnega sodelovanja in dogovora glede spremljanja prihodkov in odhodkov,
zato tudi ni bila podpisana Pogodba o zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine
Žalec za leto 2007.
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18031 Sredstva za pla e ra unovodske delavke in istilke zavodu »Petka« za ZKŠT Žalec
Sredstva so bila porabljena za pla e delavcev, ki opravljajo ra unovodske storitve in storitve
iš enja za Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Za pla e in druge izdatke zaposlenim je
bilo porabljeno 27.844,72 EUR, za prispevke delodajalca 3.614,20 EUR, za davek na
izpla ane pla e 577,82 EUR ter za premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 1.360,55
EUR.
18032 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi pla ami
Za uveljavitev novega pla nega sistema v javnem sektorju se od leta 2004 skladno z Zakonom
o sistemu pla v javnem sektorju zbirajo namenska sredstva za odpravljanje pla nih
nesorazmerij, neporabljene pravice porabe pa se prenesejo v naslednje leto.
18033 Programi samostojnih kulturnih delavcev in drugih pravnih oseb
Sredstva v višini 22.690,66 EUR so bila porabljena za kulturne prireditve v Domu II.
slovenskega tabora in v Novem Celju, ki so potekale v organizaciji in izvedbi Ob ine Žalec in
Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. Prireditve so se organizirale ob ob inskem in
državnih praznikih ter posebnih priložnostih: prireditve ob tednu otroka, plesne delavnice, Ta
veseli dan kulture, ustvarjalne po itniške delavnice, razstave v avli Doma II. Slovenskega
tabora, predavanja, delavnice, poletna slikarska šola Rudija Španzla, Sre anje slovenskih
godb, Kresni na no ter kulturne prireditve v adventnem asu.
Glede na na in izvedbe prireditev je bilo na ZKŠT Žalec nakazano samo del sredstev iz
veljavnega prora una, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli dogovoriti
medsebojnega sodelovanja in dogovora glede spremljanja prihodkov in dohodkov, zato tudi ni
bila podpisana Pogodba o zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine Žalec za leto
2007.
18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev v Savinovi hiši
Planirana sredstva v višini 20.301,00 EUR so bila predvidena za izvedbo: Savinovih dni,
atrijskih ve erov, desetih razstav in štirih literarnih salonskih ve erov. V okviru teh sredstev
je za delo kustosa po avtorski pogodbi predvidenih 6.500 EUR. Za realizirane aktivnosti kot
so bile: razstava M ehne, Orožim, literarni ve eri in razstave v Savinovi hiši je bilo porabljeno
5.750,06 EUR.
Preostali del sredstev v veljavnem prora unu v višini 14.550,94 EUR ni bil nakazan na ZKŠT
Žalec, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli dogovoriti medsebojnega sodelovanja
in dogovora glede spremljanja prihodkov in odhodkov, zato tudi ni bila podpisana Pogodba o
zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine Žalec za leto 2007.
18035 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – BUMFEST
Sredstva v višini 3.200,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje M ednarodnega festivala
tolkalnih skupin od 10. do 15. januarja 2007 v Žalcu.
18039003 Ljubiteljska kultura
18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Sredstva v višini 2.541,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje organizacije in izvedbe
obmo nih prireditev za udeležene lane kulturnih društev iz Ob ine Žalec.
18041 Dejavnosti Zveze kulturnih društev »Savinja« Žalec
Sredstva v višini 2.558,00 EUR so bila porabljena za redno delovanje Zveze kulturnih društev
»Savinja« Žalec.
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18042 Sofinanciranje programov kulturnih društev
Sredstva v višini 68.763,17 EUR so bila porabljena za redno delovanje kulturnih društev
Ob ine Žalec, izvajanje programov dela in teko e vzdrževanje prostorov. Za investicijsko
vzdrževanje prostorov in opreme društev so bila porabljena sredstva v višini 10.062,00 EUR,
ter 58.701,17 EUR za redno delovanje kulturnih društev. Razdelitev sredstev za investicijske
transfere med društva se je opravila na osnovi planov dela društev in na osnovi sprejetega
pravilnika za financiranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob ini Žalec ter na podlagi
prejetih vlog na javni razpis za leto 2007 in dejansko realiziranih investicijskih vlaganj.
18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odli ja)
Sredstva v višini 5.409,68 EUR so se porabila za izvedbo osrednje proslave ob kulturnem
prazniku s podelitvijo Savinovih odli ij nagrajencem.
18045 Sofinanciranje kulturnih projektov
Sredstva v višini 4.528,00 EUR so se porabila za izvedbo javnega razpisa za kulturne projekta
v Ob ini Žalec na podro ju umetniških programov. Pri tem so se sofinancirani naslednji
projekti: film Risto Savin – osebnost in delo, film Zasebna zgodovina Žalca, seminar za lane
vokalnih skupin pop in jazz, udeležba VS Cantemus na festivalu ve eri Dalmatinske pisme.
18046 Festival »Sredi zvezd«
Sredstva v višini 4.006,00 EUR so se porabila za sofinanciranje izvedbe projekta »Sredi
zvezd« vklju no s priznanji. Festival je potekal od 19. in 20. maja 2007 v Domu II.
slovenskega tabora v Žalcu z udeležbo vokalnih skupin iz Slovenije in tujine.
18047 Mednarodni folklorni festival
Sredstva v višini 4.000,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje izvedbe mednarodnega
folklornega festivala od Celja do Žalca v mesecu septembru 2007, katerega soorganizator je
bil KUD Grifon iz Šempetra.
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18050 Sofinanciranje izdajanja asopisa Utrip
Planirana sredstva v višini 20.030,00 EUR so bila predvidena za sofinanciranje asopisa Utrip
Savinjske doline, ki ga dobijo vsa gospodinjstva v Ob ini Žalec brezpla no.
Sredstva niso bila nakazana na ZKŠT Žalec, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli
dogovoriti medsebojnega sodelovanja in dogovora glede spremljanja prihodkov in odhodkov,
zato tudi ni bila podpisana Pogodba o zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine
Žalec za leto 2007.
18039005 Drugi programi v kulturi
18060 Upravljanje in teko e vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora
Planirani znesek v višini 30.471,00 EUR je bil namenjen za pokrivanje materialnih stroškov
objekta Doma II. slovenskega tabora, ki ga ima ZKŠT Žalec v upravljanju. V ta znesek so
zajeti stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode, elektrike in redno vzdrževanje Doma II.
slovenskega tabora. Za obdobje januar-marec 2007 so bila nakazana sredstva v višini
6.800,00 EUR za stroške vzdrževanja Doma II. slovenskega tabora Žalec.
Del sredstev v veljavnem prora unu v višini 23.671,00 EUR ni bilo nakazanih na ZKŠT
Žalec, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli dogovoriti medsebojnega sodelovanja
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in dogovora glede spremljanja prihodkov in odhodkov, zato tudi ni bila podpisana Pogodba o
zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine Žalec za leto 2007.
18061 Zavarovanje kulturnih objektov
Planirana sredstva v višini 1.085,00 EUR so bila predvidena za zavarovanje objektov Doma
II. slovenskega tabora in Savinove hiše. Glede na pla ilo zavarovalne premije, je dejanska
realizacija zavarovanja 608,08 EUR.
18062 Investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora – ZKŠT Žalec
Planirana sredstva v višini 83.459,00 EUR so bila namenjena za zamenjavo prezra evalnega
sistema v Domu II. slovenskega tabora. Investicija v letu 2007 ni bila realizirana, saj nis mo
pridobili sredstev iz javnega razpisa M inistrstva za kulturo, celotna izvedba prezra evalnega
sistema je predvidena v letu 2008.
18063 Investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora – MSK Žalec
Sredstva v višini 5.676,33 EUR so bila porabljena za nakup knjižnih polic in ureditev pisarne
direktorice M SK Žalec.
18064 Dejavnost ZKŠT Žalec - obveznosti iz leta 2006
Za pokrivanje neporavnanih obveznosti iz leta 2006 iz naslova neprogramskih stroškov
Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, materialnih stroškov Turisti no informacijskega
centra ter materialnih stroškov, nastalih v zvezi z upravljanjem Doma II. slovenskega tabora,
so se po sklepu ob inskega sveta z dne 12.3.2007 in na osnovi posredovanih zahtevkov
Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec nakazala sredstva v višini 47.188,68 EUR.
18049001 Program veteranskih organizacij
18080 Sofinanciranje programa Društva izgnancev Slovenije
Sredstva v višini 1.127,00 EUR so se porabila za delovanje društva, v katerega so združeni
izgnanci iz druge svetovne vojne z obmo ja naše ob ine.
18081 Sofinanciranje programa Obmo nega združenja veteranov vojne za Slovenijo
Sredstva v višini 1.761,00 EUR so se porabila za delovanje združenja veteranov vojne za
Slovenijo, ki šteje preko 300 lanov.
18082 Sofinanciranje programa Veteranskega društva Sever
Sredstva v višini 897,00 EUR so se porabila za delovanje odbora ter udeležbo na razli nih
proslavah in sre anjih.
18083 Sofinanciranje programa Obmo nega združenje borcev in udeležencev NOB SSD
Sredstva v višini 4.039,00 EUR so bila porabljena za delovanje sedmih krajevnih organizacij
ZZB NOV, ki štejejo skupaj preko 500 lanov. Njihove naloge so ohranjanje zgodovinskih
izro il iz asa NOB, sodelovanje pri organizaciji proslav in sre anj na temo NOB.
180499004 Programi drugih posebnih skupin
18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev
Za delovanje upokojenskih društev in Zveze društev upokojencev so bila porabljena sredstva
v višini 14.242,00 EUR, od tega: za redno delovanje Zveze društev upokojencev in za
delovanje 10 društev upokojencev 10.069,00 EUR in za investicijsko vzdrževanje društvenih
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prostorov 4.173,00 EUR. Na osnovi razpisa, ki ga je izvedla Zveza društev upokojencev
ob ine Žalec, so bila sredstva razdeljena posameznim društvom: DU Velika Pirešica, DU
Gotovlje, DU Griže – Zabukovica, DU Levec, DU Ponikva, DU Šempeter in DU Vrbje.
18091 Sofinanciranje programa Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec
Za delovanje Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec so bila namenjena sredstva v višini
9.582,00 EUR. Dejavnosti, ki so se izvajale:
- razvijanje in širjenje izobraževanja med populacijo tretjega življenjskega obdobja,
- organiziranje krožkov, seminarjev, aktualnih predavanj, pogovorov in sre anj za lane,
- organiziranje prireditev z namenom predstavitve pridobljenih znanj in izdelkov, ki
nastajajo v okviru izobraževanj, vzpodbujanje družabnega življenja, rekreacija lanov
društva, …
18092 Sofinanciranje programa Filatelisti nega društva Žalec
Planirana sredstva v višini 1.799,00 EUR so bila nakazana društvu za izdajo spominskih
kuvert in žigov ter organizacijo filatelisti nih razstav.
1805 Š port in prosto asne aktivnosti
18059001 Programi športa
18100 Dejavnost zveze športnih društev Žalec
Sredstva v višini 2.558,00 EUR so bila porabljena za pla ilo zavarovanja odgovornosti
izvajalcev športnih aktivnosti v Ob ini Žalec.
18101 Mednarodna športna tekmovanja
Sredstva v višini 15.118,00 EUR so bila namenjena za posameznike in športna društva, ki so
se na osnovi doseženih rezultatov v državi udeležili tudi mednarodnih tekmovanj in sicer:
RK Celeia, Judo klub Sankaku, Judo klub Drava, Judo klub Impol, LK Šen ur – Izgoršek A.,
JU JUTSU, KK Ganymed.
18102 Športne prireditve
Planirana sredstva v višini 25.038 EUR so bila predvidena za naslednje prireditve, aktivnosti
in interesne programe mladih: prireditev »Šport 2006 v ob ini Žalec«, Šport mladih,
Razpnimo jadra, Zajadrajmo v poletje, šport ob ob inskem prazniku, tradicionalno sre anje
ob anov na Komelju ter M rzlici in drugo..., druge športne prireditve v sodelovanju z društvi,
športna promocija (oglaševanje, informiranje, olimpijska kartica, delo komisije za šport in
strokovnega sveta za šport ). Dejanska realizacija nakazil je bila 17.653,94 EUR.
Del sredstev v višini 7.384,06 EUR ni bilo realiziranih, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007
nismo uspeli dogovoriti medsebojnega sodelovanja in dogovora glede spremljanja prihodkov
in odhodkov, zato tudi ni bila podpisana Pogodba o zagotovitvi finan nih sredstev iz
prora una Ob ine Žalec za leto 2007.
18103 Sofinanciranje maratona Celje – Logarska dolina
Sredstva v višini 1.210,14 EUR so se porabila za sofinanciranje izvedbe vsakoletnega
maratona na relaciji Celje – Logarska dolina. Ob ine, skozi katere poteka maraton, so z
društvom M aratoncev in pohodnikov Celje podpisale pogodbo o sofinanciranju izvedbe
prireditve za obdobje 5 let. Kriterij za sofinanciranje je število prebivalcev in dolžina trase
maratona po posameznih ob inah, skozi katere poteka maraton.
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18104 Financiranje športa v vrtcih in šolah
Sredstva v skupni višini 7.443,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje športa po
pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v ob ini Žalec in na
osnovi prijav programov vrtca in osnovnih šol na javni razpis za leto 2007 (organizacija in
udeležba na tekmovanjih ter plavalno opismenjevanje).
18105 Financiranje športa v društvih
V ob ini Žalec deluje preko 54 športnih društev. Njihovo delovanje in uresni evanje
programov dela, še posebej z mladimi, je po Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji in Zakonu o športu dolžna sofinancirati lokalna skupnost. Sofinanciranje v skupni
višini 174.094,00 EUR je bilo planirano po pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v ob ini Žalec in na osnovi prijavljenih ter realiziranih programov
športnih društev za leto 2007. Dejanska poraba sredstev za sofinanciranje športa v društvih
znaša 175.666,00 EUR.
18106 Financiranje športa invalidov
Sredstva v višini 851,00 EUR so bila porabljena za financiranje športa invalidov po pravilniku
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v ob ini Žalec in na osnovi
prijavljenih in realiziranih programov na javni razpis za leto 2007.
18107 Upravljanje in teko e vzdrževanje Športnega centra Žalec
Planirana sredstva v višini 10.224,00 EUR so bila predvidena za vzdrževanje Športnega
centra Žalec, kamor spada predvsem teko e vzdrževanje nogometnega igriš a, pla ila
stroškov elektri ne energije, vodarine ter sprotna popravila. Dejanska realizacija nakazil za
ZKŠT za upravljanje centra je bila 5.254,81 EUR. Del planiranih sredstev v višini 4.969,19
EUR je ostal neporabljen, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli dogovoriti
medsebojnega sodelovanja in dogovora glede spremljanja prihodkov in odhodkov, zato tudi ni
bila podpisana Pogodba o zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine Žalec za leto
2007.
18108 Investicije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Žalec
Sredstva v višini 64.256,76 EUR so bila porabljena: za delno obnovo asfaltnih športnih
površin igriš ter nabavo mivke za odbojko 27.672,48 EUR, za prenovo garderobnih hišk oz.
športnih paviljonov 34.894,28 EUR in za projektno dokumentacijo 1.690,00 EUR (obnova
asfaltnih športnih površin in idejna zasnova za prestavitev igriš a za odbojko na mivki).
18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov
Sredstva v višini 25.454,60 EUR so bila porabljena za:
- nujno ureditev smu iš a v Libojah 2.021,00 EUR,
- ureditev razsvetljave in spremljevalnega objekta ob ve namenskem igriš u v K S
Gotovlje 3.412,00 EUR,
- preplastitev športnega igriš a za mali nogomet, rokomet in košarko v Levcu v višini
8.895,60 EUR,
- sofinanciranje ureditve strehe na PD Bukovica ob 40-obletnici društva 8.000,00 EUR,
- geodetski posnetki in idejne zasnove za ve namesko igriš e v Zabukovici in Drešinji
vasi 3.126,00 EUR.
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18059002 Programi za mladino
18121 Dejavnosti Mladinskega sveta in mladinskih klubov
Sredstva v višini 32.518,00 EUR so bila porabljena za delovanje M ladinskega sveta Ob ine
Žalec, v okviru katerega delujejo posamezni mladinski klubi ter Študentski klub Ob ine
Žalec.
18122 Dejavnost Ob inske zveze Društev prijateljev mladine Žalec
Planirana sredstva v višini 19.600,00 EUR so bila porabljena za izvedbo akcij, v katere so
vklju eni predšolski otroci in u enci osnovnih šol. Realizirane so bile naslednje aktivnosti:
bralna zna ka, letovanje in zimovanje otrok in mladostnikov, knjižni kviz, medob inski
otroški parlament, Veseli december - predstave in obdaritve otrok.
18123 Financiranje programov preživljanja prostega asa otrok in mladine med po itnicami
Predvidena sredstva v višini 6.702 EUR so bila namenjena za prireditve, aktivnosti in
interesne programe otrok in mladine: zajadrajmo v poletje, prosti as otrok in šport mladih interesni programi in tek po ulicah Žalca.
Sredstva niso bila nakazana na ZKŠT Žalec, ker z direktorico ZKŠT v letu 2007 nismo uspeli
dogovoriti medsebojnega sodelovanja in dogovora glede spremljanja prihodkov in odhodkov,
zato tudi ni bila podpisana Pogodba o zagotovitvi finan nih sredstev iz prora una Ob ine
Žalec za leto 2007.
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
19001 Dejavnost JZ »Vrtci Ob ine Žalec«
Na podlagi 28. lena Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št.100/05) se iz prora una ob ine zagotavljajo
sredstva za pla ilo razlike med ceno programov in pla ilom staršev za otroke iz ob ine Žalec,
ki obiskujejo žalski vrtec (611 otrok) v višini 1.851.870,69 EUR. Cene programov za prvo in
drugo starostno obdobje otrok se oblikujejo na podlagi Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l.RS, št.97/03,77/05 in
120/05) in so bile za Ob ino Žalec potrjene na 26.seji Ob inskega sveta Ob ine Žalec dne
19.12.2005 in objavljene v Ur.l.RS, št.118/05 z veljavnostjo od 1.1.2006 dalje. V 11 enotah
JZ Vrtci Ob ine Žalec je vklju eno 725 otrok, od tega 638 otrok s stalnim prebivališ em v
Ob ini Žalec in 87 otrok iz drugih ob in (Celje-23, Velenje-6, Štore-1, Polzela-12, Prebold13, Braslov e-8, Vransko-5, Šentjur-6, Laško-3, M ozirje-1, M aribor-1, Ljubljana-1,
Slovenske Konjice-1, Dobrna-1, Zre e-1, Vojnik-2, Duplek-1, Sol ava-1).
Ta sredstva vklju ujejo sredstva za pla e in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v
vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi ter pla ilo prispevka staršem
otrok, ki so bili odsotni iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov najmanj 30 koledarskih dni na
podlagi Sklepa o pla ilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov
(Ur.l.RS, št.42/06).
Za premije kolektivnega dodatnega zavarovanja zaposlenih v vrtcu je bilo porabljenih
46.620,09 EUR na podlagi 28.a lenu Zakona o vrtcih, za pokrivanje stroškov iz naslova
dejavnosti so bila porabljena sredstva v višini 44.100,00 EUR. Ta sredstva niso všteta v ceno
programa in jih vrtcu zagotavlja lokalna skupnost kot ustanoviteljica vrtca.
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19002 Dejavnosti vrtcev izven Ob ine Žalec
Na podlagi 9. lena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbrati programe predšolske vzgoje za
svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Po 28. lenu tega zakona je dolžna pla evati
mati na ob ina za otroke s stalnim prebivališ em v ob ini Žalec, ki obiskujejo vrtec v drugih
ob inah, razliko v ceni programa, ki velja v tej ob ini. Iz Ob ine Žalec je zaenkrat vklju enih
89 otrok v vrtce drugih ob in: Celje (36), Velenje (8), Polzela (11), Prebold (7), Braslov e
(6), Vojnik (2), Vransko (2), M ozirje (2 ), Trži (2), Ljubljana (4), po 1 otrok v Slovenski
Bistrici, Šoštanju, Laškem, Rogaški Slatini, Nazarjih, Taboru, Dobrni, Bledu in Novi Gorici.
Za pla ilo razlike v ceni programov je bilo porabljeno 281.452,10 EUR. Na odstopanje od
planiranih sredstev je vplivalo medletno pove anja cen programov vrtca posameznih javnih
zavodov, število vklju enih otrok in njihova socialna struktura.
19003 Sredstva za pla e ra unovodskih delavcev zavodu »Petka« za JZ »Vrtci ob ine Žalec«
Sredstva v višini 29.698,23 EUR so bila porabljena za pla ilo ra unovodskih storitev, ki jih
opravlja Petka za JZ Vrtci Ob ine Žalec na podlagi pogodbe št. 41200-1/03 in aneksa št.2 o
na inu financiranja in o višini sredstev, potrebnih za zagotavljanje pla in drugih prejemkov
ra unovodskih delavcev v zavodu: bruto pla e, regres za prehrano in letni dopust ter prevoz
na delo (24.990,77 EUR), prispevki delodajalca (3.555,13 EUR), davek na pla e (520,63
EUR) in prispevek za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje (631,70 EUR). Priznano
število po pogodbi je 1,5 ra unovodskih delavcev.
19004 Zavarovanje objektov vrtcev
Sredstva v višini 594,36 EUR so bila porabljena za pla ilo zavarovalnih premij za 11 zgradb,
v katerih se nahajajo enote vrtca. Premije se nanašajo na zavarovanje zgradb proti požaru,
izlivu vode, steklolomu…
19005 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi pla ami
Za uveljavitev novega pla nega sistema v javnem sektorju se od leta 2004 skladno z Zakonom
o sistemu pla v javnem sektorju zbirajo namenska sredstva za odpravljanje pla nih
nesorazmerij, neporabljene pravice porabe pa se prenesejo v naslednje leto.
19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
Na podlagi tretjega odstavka 28. lena Zakona o vrtcih se zagotavljajo sredstva v prora unu
lokalne skupnosti za investicijsko vzdrževanje in investicije v nepremi nine in opremo vrtcev.
Poleg nujnih investicijskih vzdrževanj v sanitarijah in nabavi opreme za igralnice in kuhinjo v
enotah vrtca v višini 65.063,24 EUR, je bila izvedena tudi obnova strehe na enoti Ponikva ter
obnova salonitne kritine na enoti Žalec I. v višini 71.636,76 EUR, tako da znaša realizacija
136.700,00 EUR.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
19010 Materialni stroški I. Osnovne šole Žalec
Na podlagi prve alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli sredstva za
pla ilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, teko e
vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) ter revizijo poslovanja v skupni višini 107.715,00
EUR. V mati ni šoli je vpisanih 527 u encev (24 oddelkov), na podružnici Gotovlje 43
u encev (3 oddelki) in na podružnici Ponikva 35 u encev (3 oddelki).
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19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec
Porabljena sredstva v višini 7.219,00 EUR predstavlja delež ob ine za zagotavljanje
delovanja šole skupaj z drugimi ob inami na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. lena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07).
Šolo obiskuje 44 u encev v 8 oddelkih iz ob in: Žalec (13), Prebold (1), Polzela (4),
Braslov e (6), Vransko (3), M ozirje (2), Re ica ob Savinji (4), Laško (1), Ljubno ob Savinji
(7), Tabor (2) in Gornji grad (1).
19012 Materialni stroški Osnovne šole Griže
Na podlagi prve alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli sredstva za
pla ilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, teko e
vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) in revizijo poslovanja v skupni višini 42.575,00
EUR. V mati ni šoli je vpisanih 284 u encev (15 oddelkov) in na podružnici Liboje 34
u encev (3 oddelki).
19013 Materialni stroški Osnovne šole Petrov e
Na podlagi prve alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli sredstva za
pla ilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, teko e
vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 54.248,00 EUR. V mati ni šoli je
vpisanih 391 u encev (17 oddelkov) in na podružnici Trje 86 u encev (5 oddelkov).
19014 Materialni stroški Osnovne šole Šempeter
Na podlagi prve alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli sredstva za
pla ilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, teko e
vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 35.345,00 EUR. Osnovno šolo
Šempeter obiskuje 271 u encev v 15 oddelkih.
19015 Projektno delo v osnovnih šolah
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost osnovnim šolam sredstva
za dodatne dejavnosti šole (vklju evanje in izvajanje projektov, ki niso vklju eni v obvezen
program šole) v skupni višini 23.910,08 EUR. Pregled porabe po šolah: : OŠ Griže - 5.600,00
EUR, OŠ Petrov e – 3.965,08 EUR, OŠ Šempeter - 3.700,00 EUR, I.OŠ Žalec - 10.045,00
EUR in II.OŠ Žalec – 600,00 EUR. Poraba je bila za 1.134,92 EUR manjša od planirane na
OŠ Petrov e.
19016 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 82 lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost osnovnim šolam sredstva
za dogovorjeni program, ki se izvaja na posamezni šoli. Sredstva v višini 103.726,95 EUR so
bila porabljena za varstvo voza ev, zgodnje u enje tujega jezika, ra unalništvo in 0,4 hišnika
na POŠ Trje, 0,1 hišnika za OŠ Šempeter, za zagotavljanje pomo i varstva otrok v II. OŠ in
športnega pedagoga v OŠ Petrov e.
19017 Tekmovanje u encev (Mladi raziskovalec)
Ob ina Žalec je razpisala javni nate aj »M ladi raziskovalec 2007«, ki vklju uje slede a
tematska podro ja: Ekološka u na pot, Gospodarno ravnanje z odpadki v gospodinjstvu,
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Zgodovina mesta Žalec, Kako so kuhale naše babice, M obiteli-zlo ali nuja, Vrednote skozi
o i. Na nate aju so sodelovale vse osnovne šole in posamezne enote vrtca. Zaklju ek nate aja
je bil v maju 2007 v Domu II. slovenskega tabora, kjer so bile predstavljene oddane naloge.
Za realizacijo nate aja je bilo porabljeno 8.414,84 EUR zaradi ve jega števila oddanih
raziskovalnih nalog od pri akovanih (33 nalog), od tega recenzije: 2.376,00 EUR, pla ilo
mentorjem nalog: 5.267,81 EUR , priznanja in prireditev ob zaklju ku : 771,03 EUR.
19018 Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom
Sredstva v višini 2.917,02 EUR so bila porabljena za pokrivanje materialnih stroškov, varstva
in domskega zdravnika za 4 u ence iz Ob ine Žalec, ki na podlagi odlo be o razvrstitvi
obiskujejo to šolo s prilagojenim programom. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva na
podlagi prve alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07). V šolskem letu 2007/2008 so vklju eni v to šolo 3 u enci iz
Ob ine Žalec.
19019 Zavarovanje objektov osnovnih šol
Sredstva v višini 4.229,09 EUR so bila porabljena za pla ilo zavarovalnih premij glede na
realizacijo pla ila zavarovalne premije, za zgradbe mati nih in podružni nih osnovnih šol na
podlagi dejanskega obra una zavarovalnice. Premije se nanašajo na zavarovanje zgradb proti
požaru, izlivu vode, steklolomu…
19020 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi pla ami
Za uveljavitev novega pla nega sistema v javnem sektorju se od leta 2004 skladno z Zakonom
o sistemu pla v javnem sektorju zbirajo namenska sredstva za odpravljanje pla nih
nesorazmerij, neporabljene pravice porabe pa se prenesejo v naslednje leto.
19030 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. Osnovne šole Žalec
Na podlagi etrte in šeste alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in
financiranju vz goje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremi nin in opreme ter sredstva za
investicije v skupni višini 25.084,00 EUR, in sicer 1.152,00 EUR za idejno zasnovo ureditve
obstoje ega streliš a pri šoli, za investicijska dela na POŠ Gotovlje 2.202,27 EUR ter
21.729,73 EUR za opremo in zamenjavo oken na I. O Š Žalec.
19031 Investicije in investicijsko vzdrževanje II. Osnovne šole Žalec
Na podlagi etrte in šeste alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in
financiranju vz goje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremi nin in opreme v skupni višini
15.386,00 EUR. Šola je porabila 4.866,03 EUR za nujna vzdrževalna dela in 10.519,97 EUR
za nakup novega šolskega kombija.
19032 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Griže
Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotovila lokalna skupnost osnovni šoli
sredstva v višini 25.038,00 EUR za pridobitev projektne dokumentacije za novogradnjo
osnovne šole in 1.700,00 EUR za obnovo tal v u ilnici na mati ni šoli. Sredstva so se
zmanjšala za 25.038,00 EUR in prenesla na postavko »19037 Gradnja osnovne šole Griže s
telovadnico in vrtcem« zaradi bolj transparentnega spremljanja stroškov, povezanih z gradnjo
nadomestne OŠ Griže s telovadnico in vrtcem.
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19033 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Petrov e
Na podlagi etrte in šeste alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in
financiranju vz goje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremi nin in opreme: za obnovo stene
(8.268,56 EUR), sanitarije (1.525,82 EUR) in klima napravo (464,62 EUR).
19034 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Šempeter
Na podlagi etrte in šeste alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in
financiranju vz goje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremi nin in opreme: za ograjo na
otroškem igriš u 7.514,31 EUR, za opremo u ilnic 9.698,69 EUR in nabavo kosilnice 519,00
EUR.
19035 Gradnja Podružni ne Osnovne šole Ponikva
Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost sredstva za
dokon anje investicije v novogradnjo Podružni ne osnovne šole Ponikva v skupni višini
616.057,75 EUR . Od tega se nameni za:
- novogradnjo šole (pla ilo situacij izvajalcu del Vegrad d.d. Velenje): 524.574,80 EUR,
- investicijski nadzor: 8.382,27 EUR,
- pla ila drugih storitev in dokumentacije (varstvo pri delu, stroške priklju itve elektrike,
stroški tehni nega pregleda: 7.107,73 EUR,
- investicijske transfere javnim zavodom (za opremo šole): 75.992,95 EUR.
Odstopanja so nastala pri pla ilu storitev in dokumentacije, potrebnih za dokon anje gradnje
šole in pri delu nerealizirane opreme za telovadnico, ki se prenese v leto 2008.
19037 Gradnja Osnovne šole Griže s telovadnico in vrtcem
Sredstva v višini 14.822,18 EUR so se porabila za projektno tehni no dokumentacijo
investicije – variante rešitve idejnih zasnov (9.420,00 EUR), geodetski posnetek (1.974,18
EUR), novelacijo investicijskega programa za razpis M ŠŠ - šolski del ter dokumentacijo
identifikacije investicijskega projekta za prijavo na razpis M ŠŠ - sektor za šport (3.428,00
EUR).
19038 Gradnja šolskega igriš a OŠ Šempeter
Sredstva so se porabila za geodetski posnetek (3.746,24 EUR) in idejno zasnovo celovite
ureditve šolskega igriš a pri OŠ Šempeter (2.544,00 EUR).
19039002 Glasbeno šolstvo
19040 Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost glasbeni šoli sredstva za
pla ilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, teko e
vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 18.945,00 EUR. Pri dolo itvi
materialnih stroškov se je upoštevalo število u encev iz posamezne ob ine, soustanoviteljice
glasbene šole. V šolskem letu 2007/2008 je vpisanih 468 u encev iz ob ine: Braslov e (43),
Polzela (37), Prebold (51), Tabor (12), Vransko (31) in Žalec (294).
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19041 Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcev Glasbene šole po kolektivni pogodbi
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost glasbeni šoli
sredstva za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, in sicer za regres
za prehrano med delom in prevoz na delo v višini 21.553,83 EUR na podlagi števila
zaposlenih in deleža sofinanciranja Ob ine Žalec. Obveznost posamezne ob ine se dolo a na
podlagi deleža u encev iz njene ob ine. V šolskem letu 2007/2008 znaša delež Ob ine Žalec
62,8 %.
19042 Dodatni program v glasbeni šoli
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je zagotavljala lokalna skupnost glasbeni šoli sredstva za
dodatno dejavnost šole. Za pripravo in sodelovanje u encev glasbene šole na glasbenih
revijah, državnih in mednarodnih tekmovanjih je bilo planirano 3.409 EUR. Sredstva so bila
rezervirana za 50-letnico glasbene šole. Slovesnost je bila v decembru 2007, zato se pla ilo
prenese v leto 2008.
19043 Zavarovanje objekta glasbene šole
Sredstva v višini 434,30 EUR so bila porabljena za pla ilo zavarovalnih premij na podlagi
dejanskega obra una zavarovalnice in se nanašajo na zavarovanje z gradbe proti požaru, izlivu
vode, steklolomu.
19044 Gradnja Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Ob ina zagotavlja sredstva za investicijo v glasbeno šolo na podlagi šeste alinee prvega
odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS,
št.16/07). Porabljena sredstva v višini 305.385,66 EUR se nanašajo na pla ilo dolgoro no
prevzetih obveznosti, dogovorjenih z izvajalcem del GIC Gradnje d.o.o. Rogaška Slatina.
19045 Investicije in investicijsko vzdrževanje Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Na podlagi etrte in šeste alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in
financiranju vz goje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) je lokalna skupnost zagotavljala
glasbeni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremi nin in opreme ter sredstva za
investicije v višini 8.346 EUR. Šola je nameravala sredstva porabiti za nadgradnjo
klimatizacije dvorane, vendar sredstva niso bila porabljena, ker je izvajalec del zagotovil
optimalno delovanje klimatske naprave brez dodatne nadgradnje.
1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje
19050 Sofinanciranje delovanja Regijskega višjega in visokošolskega središ a v Celju
Sredstva v višini 6.844,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje delovanja študijskega
središ a na podlagi VIII. to ke Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in
odgovornostih in aneksa št.1, ki so ga podpisale ob ine celjske regije, ustanoviteljice Javnega
zavoda Regijsko višje in visokošolsko središ e v Celju.
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1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
19060 Sofinanciranje programa izobraževanja odraslih – UPI Ljudska univerza Žalec
Na podlagi 30. lena Zakona o izobraževanju odraslih (Ur.l.RS, št.110/06) je bilo porabljenih
27.692,00 EUR za kritje materialnih stroškov za izvajanje verificiranih programov za odrasle
in stroškov uporabe u ilnic za potrebe I. Osnovne šole Žalec.
19059002 Druge oblike izobraževanja
19061 Savinov sklad
Sredstva so bila planirana za sofinanciranje izobraževanja na podro ju kulture v višini
6.259,00 EUR. Razdelitev sredstev bo izvedena na podlagi sprejetega pravilnika in javnega
razpisa v letu 2008, zato sredstva niso bila porabljena.
1906 Pomo i šolajo im
19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu
19070 Regresiranje prevozov u encev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 82. lena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) in 56. lenom Zakona o osnovni šoli
(Ur.l.RS.št.81/06) je lokalna skupnost porabila za prevoze u encev osnovnih šol sredstva v
višini 383.422,82 EUR, kar pomeni za 42.077,82 EUR ve , kot je bilo planirano za te
namene. Na pove anje postavke je vplivala zagotovitev prevoza u encev POŠ Ponikva zaradi
novogradnje šole do 30. junija 2007 in upoštevanje letne inflacije pri pla ilu prevoza od
za etka šolskega leta 2007/2008 dalje v skladu s pogodbo o prevozu u encev v Ob ini Žalec.
U enci imajo pravico do brezpla nega prevoza, e je njihovo prebivališ e oddaljeno ve kot 4
km od njihove osnovne šole. Ne glede na oddaljenost, imajo pravico do brezpla nega prevoza
tudi tisti u enci, katerih varnost je ogrožena na poti v šolo po ugotovitvi pristojnega organa
za preventivo v cestnem prometu in tisti u enci, ki obiskujejo 1. razred 9-letne osnovne šole.
Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezpla nega prevoza ne glede na oddaljenost
njihovega prebivališ a od osnovne šole. Na Osnovni šoli Griže skupaj s podružnico Liboje
koristi šolski prevoz 50 % u encev, na Osnovni šole Petrov e skupaj s Podružnico Trje ve
kot 50 % u encev, na Osnovni šoli Šempeter 35 % u encev in na I. Osnovni šoli Žalec skupaj
s podružnicama Gotovlje in Ponikva 25 % u encev. Zaradi novogradnje je bil v šolskem letu
2006/2007 urejen prevoz za vse u ence Podružni ne osnovne šole Ponikva, ki obiskujejo šolo
v prostorih UPI-Ljudske univerze Žalec. Ob ina Žalec je zagotavljala brezpla ne prevoze tudi
za u ence s posebnimi potrebami, ki se na podlagi odlo be o razvrstitvi šolajo na II. Osnovni
šoli Žalec, Osnovni šoli Glazija v Celju in ustreznih zavodih v Velenju ter Ljubljani.
19071 Subvencioniranje šolske prehrane
Sredstva v višini 5.017,36 EUR so bila porabljena za subvencioniranje kosil u encem iz
Ob ine Žalec, ki obiskujejo II. Osnovno šolo Žalec in izhajajo iz socialno šibkejših družin.
Upravi ence za subvencioniranje šolske prehrane je dolo ila II. Osnovna šola.
19072 Povra ilo izposojevalnine za u benike
Na rtovana sredstva v višini 29.959,00 EUR so bila namenjena povra ilu izposojevalnine za
u benike iz u beniških skladov v osnovnih šolah, in sicer za u ence od etrtega do devetega
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razreda devetletke. Na osnovi oddanih podatkov iz osnovnih šol znaša dejansko povra ilo
šolam 26.789,82 EUR in je manjše za 3.169,18 EUR od prvotno planiranega zneska.
19069003 Š tipendije
19080 Štipendije
Sredstva v višini 30.341,00 EUR so planirana za štipendije dijakom in študentom s stalnim
prebivališ em v Ob ini Žalec, ki so bili izbrani na javnem razpisu v preteklih letih. Štipendije
se podeljujejo na podlagi pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Ob ini Žalec (Ur.
l. RS, št.100/02, 82/04, 104/05) za srednješolsko izobraževanje, za univerzitetni študij
oziroma visokošolsko izobraževanje. Razpis za dodelitev vsakoletnih štipendij se objavi v
asopisu Utrip in na spletni strani ob ine. Planirana sredstva so prekora ena za 4.252,50
EUR, ker so bile štipendije, podeljene za leto 2006/07 za obdobje september - november
2006, izpla ane v januarju 2007, tako da znaša dejanska realizacija 34.593,50 EUR. Konec
leta 2007 je imela Ob ina Žalec 11 štipendistov.
19069004 Š tudijske pomo i
19090 Finan na pomo na podro ju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
Sredstva v višini 2.145,00 EUR so bila namenjena za finan no pomo pri izobraževanju, ki
se lahko dodelijo prosilcem s stalnim prebivališ em v Ob ini Žalec na podlagi Pravilnika o
dodelitvi finan ne pomo i na podro ju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja (Ur.l.RS,
št.94/05. Vloge za finan no pomo , ki jih je prejela strokovna služba, niso bile popolne, zato
jih je (dopolnjene) ustrezna komisija pripravila za obravnavo v januarju 2008. Izpla ilo
sredstev bo realizirano v letu 2008.
20 SOCIALNO VARS TVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomo družini
20001 Pomo staršem ob rojstvu otrok
Sredstva v višini 39.370,21 EUR so bila porabljena za enkratne denarne pomo i
novorojen kom iz Ob ine Žalec po sklepu 19. seje ob inskega sveta Ob ine Žalec z dne 31.
1. 2005. Denarna pomo za prvega otroka znaša 190,00 EUR, za drugega in vsakega
nadaljnjega pa 230,00 EUR. V letu 2007 je bilo 199 zahtevkov staršev za pomo ob rojstvu
otroka.
20003 Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju
Sredstva v višini 2.128,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje materinskega doma, ki
deluje v okviru Javnega zavod Socio. V materinski dom se vklju ujejo tudi matere z otroci iz
Ob ine Žalec.
20004 Sofinanciranje delovanja Varne hiše za ženske in otroke – žrtve nasilja Celje
Projekt Regionalna varna hiša je namenjen ženskam in njihovim otrokom, ki doživljajo
kakršno koli obliko nasilja (fizi no, psihi no, spolno). V okviru projekta Regionalna varna
hiša delujejo tri varne hiše (Celje, Velenje, Slovenj Gradec). Za sofinanciranje delovanja
varne hiše so bila porabljena sredstva v višini 3.923,00 EUR.
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
20010 Preventivni programi za otroke in mladostnike
Center za socialno delo Žalec poleg redne dejavnosti opravlja tudi druge socialno varstvene
storitve preventivne programe, ki jih izvajajo usposobljene voditeljice, mentorice kot tudi
prostovoljke. Na osnovi ugotovljenih potreb po tovrstnih storitvah in dejavnostih je Ob ina
Žalec zagotovila sredstva v višini 7.136,00 EUR. V okviru programov in dejavnosti se je
izvajalo delo v skupinah kot so:
- skupine otrok in mladostnikov za kvalitetno in zdravo življenje, družine s težavami v
medsebojnih odnosih, tabor za otroke in mladostnike, medgeneracijsko povezovanje,
sre anja starejših v skupinah za samopomo , terapevtski tabor otrok iz rizi nih družin,
duševno prizadeti otroci s starši, rejenci in rejniki, študijski krožki.
20011 Socialno pedagoška pomo družini
Sredstva v višini 41.513,00 EUR so bila predvidena za izvajanje socialno pedagoške pomo i
družini, ki poteka na domu ali v dnevnem centru Podmornica v okviru Centra za socialno delo
Žalec v okviru javnih del. Javna dela niso bila odobrena po javnem razpisu Zavoda za
zaposlovanje Republike Slovenije za leto 2007. Tako se je pomo izvajala v manjšem obsegu
in z manjšimi sredstvi. Poraba sredstev višini 27.255,23 EUR je naslednja: sredstva za pla e
in druge izdatke 16.603,37 EUR, za prispevke delodajalca 2.569,74 EUR, za premije
kolektivnega zavarovanja 309,54EUR ter za materialne stroške za izdatke za blago in storitve
skupaj z davkom na pla e 7.772,58 EUR.
20049002 S ocialno varstvo invalidov
20020 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih
Ob ina Žalec pokriva stroške domske oskrbe za tiste ob ane, ki so nameš eni v varstveno
delovnih centrih rna na Koroškem in Golovec v Celju. Višina sredstev za storitve
institucionalnega varstva, ki je izra unana na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS
št. 36/04) in odlo b Centra za socialno delo Žalec, je bila za leto 2007 realizirana v višini
58.411,70 EUR.
20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje
Ob ina Žalec pokriva stroške domske oskrbe za tiste ob ane, ki so nameš eni v Zavodu
Dornava. Stroški se krijejo na osnovi izra una (Zakona o socialnem varstvu) in domske
namestitve po odlo bi Centra za socialno delo Žalec. Za ta namen so v letu 2007 bila na
osnovi zahtevkov porabljena sredstva v višini 37.808,86 EUR.
20022 Financiranje družinskega pomo nika
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS,št.2/04) je uvedel
pravico do izbire družinskega pomo nika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko
motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomo pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. V skladu z 99. lenom Zakona o socialnem
varstvu (Ur.l.RS, 13/4) se sredstva zagotovijo iz prora una lokalne skupnosti, na obmo ju
katere ima upravi enec storitev in pomo i prijavljeno stalno prebivališ e. Pravico do
družinskega pomo nika pridobi upravi enec po odlo bi Centra za socialno delo Žalec.
Na osnovi sprememb zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 2/04) in zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS št. 20/04, 2-70/04, 25/04, 54/04, 63/04 in
136/04-odl.US) je ob ina dolžna zagotoviti sredstva za financiranje družinskega pomo nika.
Planirana sredstva v višini 29.210,00 EUR so bila predvidena za delo 4 družinskih
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pomo nikov za leto 2007, dejansko pa je bilo potrebno zagotoviti financiranje družinskega
pomo nika v višini 27.203,16 EUR.
20023 Vpis etažne lastnine VDC Žalec
Planirana sredstva v višini 1.669,00 EUR so bila namenjena za dopolnitev na rta etažne
lastnine in vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo v objektu VDC Žalec. Vpis etažne lastnine
je v postopku usklajevanja z M inistrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Sredstva v
letu 2007 niso bila porabljena, ker je zadeva še vedno v obravnavi na M DDSZ.
20049003 S ocialno varstvo starih
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Oprostitev pla ila storitve institucionalnega varstva za naše ob ane je v letu 2007 znašala
49.972,16 EUR. M ed letom je prišlo do zmanjšanja števila ob anov, ki so nameš eni v
splošnih socialnih zavodih za starejše ob ane po Sloveniji (iz 31 na 27) in sicer: na Polzeli,
Šmarje pri Jelšah, Vojnik, Gornji Grad, Šentjur, Prevalje, Laško, Celje, Zidani M ost, Rogaška
Slatina ter Jarenina. Stroški se pla ujejo na podlagi domske namestitve po odlo bi Centra za
socialno delo Žalec.
20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih
Oprostitev pla ila storitve institucionalnega varstva za naše ob ane je v letu 2007 znašala
81.071,04 EUR. Na za etku leta 2007 je bilo v domovih vklju enih 17 ob anov, med letom
se je število pove alo na 23. Uporabniki so nameš eni v posebnih socialnih zavodih za
starejše ob ane in sicer: v Domu Nine Pokorn – Grmovje in v Hrastovcu. Stroški bivanja v
teh domovih se pla ujejo na podlagi domske namestitve po odlo bi Centra za socialno delo
Žalec.
20032 Dejavnost izvajanja pomo i na domu
Storitev »Pomo družini na domu« v obliki socialne oskrbe na domu za 49 uporabnikov iz
Ob ine Žalec opravlja JZ Dom Nine Pokorn Grmovje. Poleg tega pa je zagotovljena tudi
mobilna pomo ob anom preko JZ Center za varstvo in delo Golovec ter v obliki life line
pomo i na domu, ki jo izvaja JZ Dom Savinja Celje. Za izvajanje teh storitev je bilo v letu
2007 porabljenih 55.345,63 EUR.
20049004 S ocialno varstvo materialno ogroženih
20040 Enkratne denarne pomo i zaradi materialne ogroženosti
Sredstva v višini 8.473,91 EUR so se porabila za dodelitev enkratne denarna pomo i
prosilcem zaradi materialne ogroženosti ob anov Ob ine Žalec. Sredstva so se razdelila na
osnovi Odloka o dodeljevanju denarne socialne pomo i v Ob ini Žalec (Ur.l.RS, št. 25/02)
tistim upravi encem, ki niso imeli zadostnih sredstev za preživljanje, pred tem pa so
izkoristili že vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske.
20042 Pla ilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedi ev
Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov pokopa umrlih ob anov Ob ine Žalec v tistih
primerih, ko ni dedi ev oz. dedi i niso sposobni poravnati stroške pokopa zaradi socialne
ogroženosti. V teh primerih je Ob ina Žalec dolžna poravnati pogrebne stroške v skladu z
20. lenom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališ (Ul. RS
št.34/84, 66/93). Sredstva za pla ilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedi ev v letu 2007 so
znašali 5.166,07 EUR.
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20043 Sofinanciranje zavetiš za brezdomce
Sredstva v višini 1.620,94 EUR so bila porabljena za sofinanciranje zavetiš a za brezdomce v
Žalcu in Celju.
20049005 S ocialno varstvo zasvojenih
20050 Dejavnost Dnevnega centra Želva in Eureka
Sredstva v višini 53.531,44 EUR so se porabila za delovanje Dnevnega centra Želva – Eureka
za materialne stroške in za javne delavce, ki delujejo v prostorih centra na naslovu Levstikova
15, Žalec. Za materialne stroške in izpla ilo letnega regresa so bila porabljena sredstva v
višini 22.070,34 EUR. Za pla e in druge izdatke za vodjo centra je bilo porabljenih 25.852,64
EUR, za prispevke delodajalca iz naslova pla 3.957,40 EUR in 1.309,54 EUR za ostale
izdatke za blago in storitve ter davek na pla e. Za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja je bilo porabljeno 341,52 EUR.
20051 Dejavnost društva Sre anje Žalec
Društvo Sre anje izvaja dejavnost pomo i odvisnikom nedovoljenih drog in njihovim
svojcem. Pomo poteka v obliki sestankov in svetovanj v prostorih na Levstikovi 15 v Žalcu,
po potrebi pa se dejavnost izvaja tudi z drugimi institucijami. Sredstva v višini 1.877,80 EUR
so se porabila za sofinanciranje pla e zaposlenega v programu javnih del.
20049006 S ocialno varstvo drugih ranljivih skupin
20060 Sofinanciranje dejavnosti Obmo ni odbor Rde ega križa Žalec
Sredstva v višini 14.376,00 EUR so bila porabljena za delovanje OO RK Žalec in sicer:
pomo socialno ogroženim (obleka, hrana), organizacija in izvedba krvodajalstva, te aji prve
pomo i, organizacija te ajev za podmladek in zdravstvene vzgoje ter organizacija sre anja
krvodajalcev Spodnje Savinjske doline v Limberku - Griže.
20061 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Petrov e
Sredstva v višini 8.138,00 EUR so bila porabljena za dejavnost Karitasa Petrov e, in sicer za
redno delovanje organizacije (5.425,00 EUR) in sofinanciranje humanitarnega koncerta
(2.713,00 EUR).
20062 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Gotovlje
Za delovanje humanitarne organizacije Karitas Gotovlje so bila porabljena sredstva v višini
1.611,00 EUR.
20063 Sofinanciranje dejavnosti Medob inskega društva invalidov Žalec
Planirana sredstva v višini 2.216,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti
M edob inskega društva invalidov Žalec. Društvo ima ve kot 60% vseh lanov iz Ob ine
Žalec in deluje na obmo ju Spodnje Savinjske doline.
20064 Sofinanciranje društev s podro ja socialnega varstva
Planirana sredstva v višini 12.249,95 EUR so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti
humanitarnih društev, ki so se prijavila na javni razpis za dodelitev finan nih sredstev na
osnovi Pravilnika za vrednotenje programov na podro ju socialno-humanitarne dejavnosti v
Ob ini Žalec (Ur.l.RS, št. 45/04 in 16/2005).
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4004 OB INS KA UPRAVA – ODDELEK ZA VARS TVO OKOLJA IN UREJANJE
PROS TORA
0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem
04200 Stroški upravne izvršbe po drugi osebi v inšpekcijskem postopku
Sredstva v prora unu niso bila planirana, porabljena pa so bila za izvedbo upravne izvršbe po
drugi osebi v inšpekcijskem postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, in sicer v višini 119,50
EUR. Stroški so s Sklepom preneseni v pla ilo stranki zavezanki v inšpekcijskem postopku.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami
07039001 Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo
07001 Usposabljanje enot in služb Civilne zaš ite
Na osnovi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš ito reševanje in
pomo so bila planirana sredstva za pla ila nadomestil osebnih dohodkov pripadnikom CZ za
as usposabljanja in povra ila stroškov prevozov pripadnikom CZ za as usposabljanj oz. za
as sodelovanja na preverjanju znanja ekip CZ ter za izpla ila dnevnic pripadnikom CZ oz.
lanom štaba Civilne zaš ite Ob ine Žalec (Uredba o nadomestilu pla e in povra ilih stroškov
med opravljanjem nalog zaš ite, reševanja in pomo i). V letu 2007 smo planirali dopolnilno
usposabljanje poveljnika CZ, namestnika CZ in lanov štaba CZ Ob ine Žalec, vendar je
zaradi nezadostnega števila prijavljenih dopolnilno usposabljanje organizator (Izobraževalni
center za zaš ito in reševanje na Igu pri Ljubljani) preklical. Prav tako se v letošnjem letu
ekipa prve pomo i Ob ine Žalec ni mogla udeležiti Regijskega preverjanja ekip PP zaradi
bolniške odsotnosti ve ine lanic ekip PP CZ Ob ine Žalec. Poraba je manjša od planirane
zaradi posledi no manjšega izpla ila nadomestil osebnih dohodkov in ostalih izpla il
(kilometrina, dnevnice).
07002 Stroški delovanja enot in služb Civilne zaš ite
Sredstva so bila porabljena za pla ilo sejnin rednih in izrednih sej lanom štaba Civilne
zaš ite v višini 1.488,55 EUR, za pla ila zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje
pripadnikov CZ v višini 694,38 EUR ter za pla ilo pavšalnih prispevkov Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovanje za primer poškodbe pri opravljanju nalog
zaš ite in reševanja v višini 1.363,44 EUR (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesre ami).
07003 Opremljanje enot in služb Civilne zaš ite
Sredstva so bila porabljena za nakup opreme, uniform CZ, delovnih uniform za potrebe
operativnih gasilskih lanov, drobnega orodja in naprav ter druge opreme in napeljav za
potrebe sistema ZIR glede na sprejeta merila za organiziranje in opremljanje Civilne zaš ite.
Planirana sredstva so bila prekora ena zaradi nepredvidene potrebne nabave protipoplavnih
vre , napolnjenih s peskom, v asu poplav - septembra 2007, namenjenih za zaš ito
stanovanjskih objektov pred ponovnim vdorom vode v stanovanjske objekte.
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07004 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij
Sredstva so bila na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre ami porabljena
za sofinanciranje delovanja društev vklju enih v sistem ZIR – Kinološko društvo Žalec,
Društvo Radio amaterjev Žalec, Jamarski klub rni galeb Prebold in Društvo za preiskovanje
voda. Prvim trem društvom so bila nakazana sredstva višini 625 EUR (za posamezno
društvo), Društvu za preiskovanje voda pa zaradi pogodbe o neodpla ni uporabi olna CZ, le
208 EUR.
07005 Vzdrževanje skladiš a CZ
Sredstva so bila porabljena za ureditev dela skladiš a, kjer je skladiš ena oprema CZ in za
redni letni servis ter vzdrževanje strojne opreme v javnih zakloniš ih Ob ine Žalec (Uredba o
graditvi in vzdrževanju zakloniš ).
07039002 Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo
07010 Dejavnost gasilskih društev
Sredstva so bila na osnovi Zakona o gasilstvu porabljena za:
Redne letne dotacije prostovoljnim gasilskim društvom ob ine Žalec za delovanje. V
Ob ini Žalec so na osnovi zakonodaje in sklepa župana v prostovoljna gasilska društva
razvrš ena v tri kategorije, I., II. in IV. Sredstva za dotacijo so bila nakazana na osnovi
dveh kriterijev: 1. glede na število to k na osnovi katerih so PGD razvrš ena v
posamezne kategorije in 2. na osnovi rezultatov doseženih to k (po sprejetem
to kovniku) na osnovi katerih je bil društvom nakazan drugi del letne dotacije. Letna
dotacija za posamezno prostovoljno gasilsko društvo je znašala:
PGD
ARJA VAS

Kat. PGD
I.

Dotacija 2007 (v EUR)
1.580

DOBRIŠA VAS- PETROV E
DREŠINJA VAS
GOTOVLJE

II.
I.
I.

2.370
1.185
1.975

GRIŽE
KASAZE – LIBOJE

II.
II.

2.765
2.370

LEVEC

I.

1.580

LOŽNICA

I.

1.185

PONIKVA
ŠEM PETER
VELIKA PIREŠICA

I.
II.
II.

1.975
3.160
2.370

VRBJE

I.

1.185

ZABUKOVICA
ZAVRH PRI GALICIJI

I.
I.

1.580
1.185

IV.

5.925

ŽALEC

Za prva tri zasedena mesta, glede na to kovnik, pa je bila izpla ana finan na nagrada in
sicer: 1. mesto PGD Vrbje, 800 EUR, 2. mesto PGD Velika Pirešica, 650 EUR, 3. mesto PGD
Šempeter, 550 EUR.
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Sredstva so bila porabljena tudi za povra ila sredstev posameznim PGD za zdravniške
preglede, ki so potrebni za usposabljanja gasilcev operativcev ter za povra ila stroškov PGD
v zvezi z usposabljanjem in izvedbo gasilskih tekmovanj, nakazana so bila sredstva za
delovanje gasilske mladine, žena in veteranov ter za servis in redno vzdrževanje (radijske
postaje, pagerji) komunikacijske opreme prostovoljnih gasilskih društev ob ine Žalec.
07011 Dejavnost Gasilske zveze Žalec
Sredstva so bila porabljena za nakazilo dotacije Gasilski zvezi Žalec, za njeno redno
delovanje. Gasilska zveza Žalec združuje prostovoljna gasilska društva ob in Vransko, Tabor,
Polzela, Braslov e in Žalec, skupaj 32 društev (15 gasilskih društev Ob ine Žalec). Na osnovi
dogovora navedene ob ine financirajo delovanje Gasilske zveze Žalec glede na število
prostovoljnih gasilskih društev v posamezni ob ini. Ob ina Žalec je namenila v letu 2007
sredstva za redno letno delovanje v enaki višini kot v letu 2006, to je 625,94 EUR za
posamezno društvo, kar je v celoti znašalo 9.389,10 EUR . Del sredstev pa je bil namenjen za
sofinanciranje zaposlitve strokovnega sodelavca Gasilske zveze Žalec (osnova medob inska
pogodba o sofinanciranju).
Na osnovi zahtevka za izpla ilo so bila Gasilski zvezi Žalec nakazana sredstva za pla ilo
zavarovalnih premij za gasilska vozila in za pla ilo zavarovalnih premij za zavarovanje
gasilskih domov vseh 15-ih prostovoljnih gasilskih društev Ob ine Žalec ter za pla ila
zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje operativnih gasilskih lanov, gasilskih
veteranov in otrok PGD Ob ine Žalec, za kar je Gasilska zveza Žalec, na osnovi javnega
razpisa, sklenila zavarovanje pri zavarovalnici Triglav Celje(Zakon o gasilstvu).
07012 UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
Sredstva v višini 839,27 EUR so bila namenjena za pla ilo sejnin lanom Upravnega odbora
za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada, 2.185,64 EUR sredstev je bilo
namenjenih za nadomestilo v intervencijah poškodovane oz. uni ene opreme (po pozitivno
rešeni vlogi), sredstva v višini 17.977,19 EUR pa so bila namenjena za nakup nove gasilske
opreme. Sredstva niso bila porabljena v celoti, razlika se prenaša v leto 2008. Porabo
namenskih sredstev smo dolžni letno posredovati Vladi RS (Uredba o požarni taksi).
07013 Nadomestila pla zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah
Sredstva so bila namenjena za nadomestila pla operativnih gasilskih lanov za as
usposabljanja, opravljanja zdravniških pregledov oz. sodelovanja na intervencijah (Zakon o
gasilstvu).
Planirana sredstva so prekora ena za 1.747,92 EUR, predvsem zaradi pove anih izpla il
nadomestil osebnih dohodkov operativnim gasilskim lanom zaradi udeležbe na intervenciji –
poplava, september 2007.
07115 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaš itne opreme
Letošnje leto so bila vsa sredstva na tem kontu porabljena za sofinanciranje (drugi del)
nabave novega gasilskega vozila PGD Griže - sofinanciranje ob ine v višini 70 % (Zakon o
gasilstvu).
07016 Obnove gasilskih domov
Sredstva so bila na osnovi dolo il Zakona o gasilstvu letošnje leto namenjena za pomo pri
rekonstrukciji gasilskega doma Prostovoljnega gasilskega društva Gotovlje, saj je lokalna
skupnost med drugim dolžna skrbeti tudi za gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za
delovanje gasilstva.
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07017 Organiziranje državnega gasilskega tekmovanja
Sredstva so bila planirana za organiziranje Državnega pokalnega gasilskega tekmovanja
starejših gasilk in gasilcev, ki naj bi ga organizirala Gasilska zveza Žalec. Sredstva niso bila
porabljena, ker je Državna razpisna komisija za izvedbo gasilskega tekmovanja izbrala
drugega organizatorja.
07018 Stroški operativnega delovanja CZ ob izrednih dogodkih
Zaradi poplav, ki so 18. septembra 2007 prizadele tudi obmo je Ob ine Žalec, so bila na novo
planirana in porabljena sredstva za:
1. Pla ilo stroškov prehrane za operativne gasilske lane v asu sodelovanja na
intervenciji – poplava 18. september 2007;
2. Povra ila stroškov dela ob poplavah, septembra 2007 za poveljnika Civilne zaš ite,
poveljnika Gasilskega poveljstva Žalec in sektorskega poveljnika Gasilskega
poveljstva Ob ine Žalec.
10 TRG D ELA IN DELOVN I POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanje
10039001 Pove anje zaposljivosti
10007 Javna dela na podro ju varstva okolja in urejanja prostora
Javna dela namenjena vzdrževanju zelenic in cestne infrastrukture v ob ini Žalec za leto 2007
niso bila odobrena. V skladu s planom je realizirano 1.072,95 EUR za pla ilo nadomestil
delavcem na javnih delih za december 2006 (4 delavci). Ob ina Žalec krije stroške razlike do
izhodiš nih pla za brezposelne osebe udeležence javnih del po pogodbi, sklenjene med
Zavodom RS za zaposlovanje, Ob ino Žalec kot naro nikom in JKP - Enoto za urejanje
javnih površin (EUJP) kot izvajalcem.
Za stroške dela delavcev, ki so bili vklju eni v nacionalni program javnih del za odpravo
posledic poplave in so dela izvajali v mesecu novembru in decembru 2007, bodo sredstva
bremenila prora un 2008.
12 PRIDOBIVANJE IN DIS TRIBUCIJA ENERGETS KIH S UROVIN
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na podro ju predelave in distribucije nafte in
zemeljskega plina
12049001 Oskrba s plinom
12001 Sofinanciranje plinovodnih priklju kov
Ob ina Žalec že od leta 2001 podeljuje dotacije v višini 83,5 EUR kot spodbudo za prehod na
istejši energetski vir. Upravi enci so fizi ne in pravne osebe, ki se v ob ini Žalec
priklju ujejo na plinovodno omrežje ali sklenejo pogodbo o dobavi plina iz plinovodnega
omrežja. Subvenciji se izklju ujeta in jo upravi enec lahko uveljavlja samo enkrat.
Realizacija v letu 2007 je enaka planiranim sredstvom v višini 2.504 EUR, subvencijo pa je
prejelo 30 upravi encev.
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1206 Urejanje podro ja u inkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 S podbujanje rabe obnovljivih virov energije
12010 U inkovita raba obnovljivih virov energije
Sredstva v višini 20.865 EUR so bila namenjena izvajanju nalog na podro ju u inkovite rabe
energije in obnovljivih virov energije (URE in OVE), ki so opredeljene v Energetski zasnovi
Ob ine Žalec. Realizacija je manjša od predvidene za 19.146,61 EUR zaradi nerealiziranih
sredstev javnega razpisa za vzpodbujanje izdelave projektne dokumentacije (bioplinska
elektrarna, izraba geotermalne energije, so asno pridobivanje elektri ne energije in toplote iz
bioplina,… ) za fizi ne osebe in zasebnike. Na osnovi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju
smo v oktobru objavili javni razpis v višini 18.486 EUR, nanj pa smo prejeli vlogo, ki ni
zagotavljala izvedbe projekta v letu 2007, zato sredstva niso bila dodeljena. 1.718,39 EUR se
je namenilo za sofinanciranje aktivnosti po pogodbi o ustanovitvi Energetske agencije za
Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA). Izvedeni so bili poenostavljeni energetski in
termovizijski pregledi izbranih javnih stavb v ob ini Žalec (11 VVZ), izveden seminar o
geotermalni energiji ter pripravljen na rt aktivnosti za vklju evanje OŽ v EU projekte.
12011 Stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn
Energetska svetovalna pisarna deluje v Ob ini Žalec po pogodbi z M OP, AURE od leta 2004,
in sicer enkrat tedensko. Namenjena je osveš anju in svetovanju prebivalcem iz celotne
Spodnje Savinjske doline na podro ju u inkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.
Sredstva v višini 160,08 EUR (ca 132 EUR manj od planiranih) so bila dodeljena za potne
stroške dveh zunanjih sodelavcev - energetskih svetovalcev.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13001 Upravljanje in teko e vzdrževanje lokalnih cest (letno)
Sredstva v višini 300.451,00 € so bila planirana za redno letno vzdrževanje lokalnih cest v
skladu z Zakonom o javnih cestah, Odlokom o ob inskih cestah, Pravilnikom o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Zakona o
varnosti cestnega prometa in Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah.
Izvajalec vzdrževanja LC je bil izbran na osnovi javnega naro ila. Na razpis sta prispeli dve
ponudbi. Najugodnejši ponudnik je bil VOC Celje d.d. Dela so se izvajala po pogodbi št.
1/2007-VOC z veljavnostjo od 1.1.2007 do 31.12.2007.
Za izvedbo talnih oznak na LC v Ob ini Žalec je bilo opravljeno javno naro ilo. Pridobljene
so bile štiri ponudbe, od katerih sta bili dve nepopolni in sta bili zato izlo eni iz nadaljnjega
postopka. Najugodnejši ponudnik za izvedbo talnih ozna b v mestu Žalec in cestnih osi je bil
CM Celje d.d., Lava 4, za talne oznake v ostalih krajih Ob ine Žalec pa DH, Drago Huš s.p.
Latkova vas. Dela so se izvajala po pogodbi CM Celje d.d., Lava 42, št. 101-00/07-CM C, z
dne 04.07.2007 in pogodbi DH, Drago Huš s.p., Latkova vas, št. 1/2007 z dne 12.06.2007 in
aneksom št. 1 in 2 k pogodbi št. 1/2007 z dne 03.09.2007 in 12.11.2007.
Planirana sredstva so prekora ena za 115,84 € zaradi pove anja obsega vzdrževalnih del na
LC v Ob ini Žalec.
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13002 Upravljanje in teko e vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)
Sredstva v višini 89.301.00 € so bila planirana za zimsko vzdrževanje lokalnih cest po
Izvedbenem programu zimske službe za 2006/2007 za lokalne ceste in za nakup opreme za
iš enje in pluženje cest.
Nabavili sta se dve plužni enoti komplet s priklju ki na traktorja v skupni vrednosti 14.083,13
€. Pogodba za nabavo teh dveh snežnih plugov je bila sklenjena že v letu 2006 z dobavo v
januarju 2007, kar je bilo tudi izvršeno.
Planirana sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih cest so prekora ena za 4.409,86 € zaradi
pove anja obsega zimske službe. V tem obdobju se je na lokalnih cestah za posip porabilo
3
178,86 ton soli in 302,84 m posipnega peska v 14 akcijah, ki so potekale v 10 dneh.
13003 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne infrastrukture – plo niki in kolesarske poti
Za vzdrževanje javnih površin (pometanje plo nikov in javnih poti, strojno pometanje,
pluženje) v obdobju od novembra 2006 do vklju no oktobra 2007 so bila porabljena sredstva
v višini 278.884,12 EUR, kar je 5.140,12 EUR ve od planiranih sredstev. Poraba je ve ja
zaradi nove zaposlitve 3 delavcev v redno delovno razmerje in zaposlitve 4 delavcev za
dolo en as namesto neodobrenih javnih del. Približno 70 % porabe zavzemajo pla e in
prispevki, 30 % pa materialni stroški, storitve in amortizacija. Sredstva so bila nakazana
Javnemu komunalnemu podjetju - Enoti za urejanje javnih površin.
13004 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne infrastrukture- mostovi dolžine nad 5 m.
Sredstva v višini 35.470,00 € so bila planirana za dokon anje vzdrževalnih del na mostu ez
Ložnico na LC 490391 v Zalogu pri Podlogu in stroške nadzora. Preostali del sredstev je bil
namenjen sanaciji mostov na LC 490350 v Zg. Grušovljah.
Za izvedbo sanacije mostu na LC 490350 v Zg. Grušovljah je bilo izvedeno javno naro ilo.
Na povabilo sta prispeli dve ponudbi. Najugodnejša je bila ponudba CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje za skupno vrednost 31.178,94 €, s katerim je bila sklenjena pogodba št. 15900/07-CM C z dne 24.08.2007. Izvedena so bila dela na mostu na LC 490350 ez
melioracijski kanal v Zg.Grušovljah v skupni vrednosti 27.142,60 €. Stroški nadzora so
znašali 651,45 €. Pogodbena vrednost sanacijskih del obsega še predvidene stroške sanacije
mostu ez Ložnico na isti cesti v Zg. Grušovljah, ki so planirana v prora unu za leto 2008.
Sredstva za sanacijo mostu ez Ložnico na LC 490391 v Zalogu pri Podlogu so presežena
zaradi obsežnejših sanacijskih del in izpla il, ki so zapadla v leto 2007, vse v skupni vrednosti
20.146,57 €.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Sredstva v višini 47.989,00 € so bila planirana za na rte obnovitvenih del lokalnih cest.
Z javnim naro ilom so bila oddana dela za na rte obnovitvenih del na LC 490391 Podlog –
Kale –Jama Pekel, LC 490411 Gotovlje-Podlog, LC 490062 Vrbje-Žalec (plo nik ob cesti),
LC 490571 Žalec – Vrbje in Velika Pirešica-Ponkva – Podkraj. Kot najugodnejši ponudnik za
na rte obnovitvenih del na LC je bila izbrana Projektiva- inženiring Celje d.d., Lava 42, 3000
Celje. Dela še niso dokon no predana in zato tudi niso obra unana. Realizacija se prenaša v
leto 2008.
13101 Sanacija plazov na lokalnih cestah
Sredstva v višini 25.872,00 € so bila namenjena sanaciji plazu v Hramšah in sanaciji plazu na
LC 490440 »na klancu« pod šolo Trje. Sredstva so realizirana v višini 4.362,92 € za geološko
geomehansko poro ilo sanacije plazu na LC 490440 »na klancu« Trje, za geološko
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geomehanske raziskave plazu na LC 490010 v Libojah in nabavo železniških tra nic za
sanacijo plazov na LC. Za sanacijo plazu na LC 490440 »na klancu« Trje je bilo izvedeno
javno naro ilo. Prispele so štiri ponudbe. Kot najugodnejša je bila ponudba VOC Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje, s katerim se je sklenila pogodba št. 1002/2007; 190/2007-VOC v skupni
vrednosti 12.171,16 €. Sanacija se je pri ela v decembru leta 2007, dokon anje in obra un v
letu 2008.
V mesecu novembru leta 2007 se je saniral tudi plaz - udor na LC 490400 v Studencih, za kar
je bil opravljen javni razpis. Na razpis so prispele tri ponudbe. Najugodnejši ponudnik je bil
VOC Celje, d.d., Lava 42, 3000 Celje za skupno vrednost 14.142,53 €. Dela so izvršena v
novembru leta 2007, opravljen je obra un in izstavljena situacija, ki bo pla ana v letu 2008.
Dela so dokon ana.
13102 LC 450161 Socka –Podkraj
Celotna rekonstrukcija ceste v dolžini 2.330 m je bila dokon ana v letu 2006. V letu 2007 je
bil opravljen kon ni obra un, izvršeno pla ilo izvajalcu del VOC Celje d.d. v višini 50.702,08
€ in nadzoru v višini 3.638,26 €. Dogovorjeno je sofinanciranje asfaltne prevleke s strani
DRSC, ki bo sklenil direktno pogodbo z izvajalcem del. Ta vrednost je bila z dobropisom
izvajalca izlo ena iz obveznosti ob ine Žalec do izvajalca del.
V realizaciji je še geodetska odmera ceste v dolžini 700 m; odkup je predviden v letu 2008.
13103 Priklju na cesta Juteks na Ložnici
V letu 2007 je realiziran razpis za oddajo javnega naro ila za prestavitev plinovoda, izbran je
bil izvajalec del in podpisana pogodba. Izvajalec s predvidenimi deli v mesecu decembru ni
pri el zaradi neugodnih vremenskih razmer.
Z gradbenimi in strojno – montažnimi deli za prestavitev plinovoda se je pri elo v letu 2008.
Objekt in dokumentacija bo pripravljena za tehni ni pregled do konca februarja 2008.
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja sledi še izvedba prevezave prestavljenega plinovoda na
obstoje plinovod, ki pa je vezana na dogovor in podpis pogodbe o ureditvi medsebojnih
razmerij z Geoplin – plinovodi d.o.o. Ljubljana. Ta se še usklajuje v delu, ki se nanaša na
dogovor z odjemalci zemeljskega plina o možnem terminu za izvedbo prevezave
prestavljenega plinovoda. M estni plinovodi d.o.o. Koper pogojujejo izvedbo prevezave po
kon ani kurilni sezoni oziroma izvedbo prevezave brez prekinitve dobave plina.
V mesecu decembru je bila na UE Žalec posredovana vloga za pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo priklju ne ceste industrijskega obmo ja na Ložnici. Gradbeno
dovoljenje je bilo pridobljeno 31.01. 2008.
V letu 2007 niso bila porabljena planirana sredstva. Sredstva so bila porabljena v višini
2.626,03 € za meritev prometa in za pridobitev služnostnih pogodb.
13107 LC 490041 Levec – letališ e
V letu 2007 je bila realizirana obnova lokalne ceste v dolžini 230 m, razširjeno je bilo
križiš e na regionalno cesto, dograjen plo nik, izvedene so bile razširitve ceste, dograjena
kabelska kanalizacija za JR, dopolnjeno odvodnjavanje meteorne vode in dograjena
kanalizacija za odpadne vode v dolžini 70 m. Izvajalec del je bil VOC d.d. Celje, ki je bil
izbran na podlagi javnega razpisa. Dela so dokon ana v decembru 2007. V letu 2007 je bilo
izvršeno pla ilo izvajalcu del in nadzoru v višini 35.463,75 €. Kon ni obra un in pla ilo bo
realizirano v letu 2008.
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13108 LC 490421 Gotovlje - Eles
Sredstva v višini 6.259,00 € so bila predvidena za razširitev in ureditev odvodnjavanja lokalne
ceste pri Tav ar oziroma Podpe an. Na rtovana sredstva so bila prekora ena za 1.618,64 €
zaradi nepredvidenih del oziroma sanacije izredno slabega spodnjega ustroja obstoje e ceste.
Dela so bila dokon ana v mesecu decembru 2006, kon ni obra un in pla ilo je bilo v letu
2007.
13118 LC 490392 Ponikva
Izvedena so bila obnovitvena dela na odseku lokalne ceste v dolžini 230 m mimo Podružni ne
osnovne šole do cerkve v višini 43.370,85 €. Izvedeno je bilo ustrezno odvodnjavanje z
izvedbo drenaže in ponikovalnice, izvedene so bile sanacije poškodovanih površin z
zamenjavo tamponskega materiala, polaganje bitodrobirja, izravnava in preplastitev celotnega
odseka ceste.
Izvajalec del je bil VOC d.d. Celje, ki je bil izbran na podlagi zbiranja ponudb.
13301 Obnova JP po izgradnji plina (nerazporejeno)
Predvidena sredstva v višini 36.304,00 € niso realizirana, ker je bila s strani koncesionarja
M estni plinovodi d.o.o. Koper, Kolodvorska 2, 6000 Koper vrnjena podpisana pogodba šele
25.0ktobra 2007, kljub temu, da je bila pogodba poslana v podpis 29.08.2007. Po podpisu
pogodbe je bil opravljen javni razpis za izvedbo sanacijskih del.Pridobljene so bile tri
ponudbe. Najugodnejša ponudba je bila ponudba EM ILA GROBELNIKA, s.p. Pernovo 17a,
3310 Žalec, s katerim je bila sklenjena tudi pogodba. Dela se bodo izvedla v letu 2008.
13305 JP 993081 Soseska - Podvin
Predvidena sredstva v višini 27.124,00 € so bila predvidena za sanacijo odvodnjavanja, delne
menjave robnikov in preplastitev, po rekonstrukciji vodovoda, napeljavi plina in delni sanaciji
kanalizacije.
Izvedena so dela na sanaciji odvodnjavanja, delne menjave robnikov in preplastitev cest po
rekonstrukciji vodovoda, napeljave plina in delni sanaciji kanalizacije, vse v skupnem znesku
27.018,83 €. Dela so dokon ana.
13306 JP 992023 – Son na ulica
V sprejetem prora unu predvidena sredstva v višini 95.560,00 € so bila namenjena za obnovo
Son ne ulice po izgradnji kanalizacije in vodovoda z enostranskim zarobni enjem, ureditvijo
odvodnjavanja, preplastitvijo ceste, gradbenimi deli za javno razsvetljavo, pla ilo nadzora ter
projektne dokumentacije.
Za sanacijska dela je bilo opravljeno javno naro ilo. Prispele so štiri ponudbe, najugodnejš i
ponudnik je bil CM Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje za skupno vrednost 76.940,39 €. Kon na
vrednost izvršenih del je znašala 76.939,98 €, kar je manj od predvidenih v prora unu.
Zmanjšanje je nastalo zaradi dolo enih del, ki so bila zajeta že pri izgradnji kanalizacije in
sanacije vodovodnega omrežja. Obra un je bil izvršen po dejansko opravljenem delu in
ponujenih cenah. Stroški nadzora nad izvedenimi deli so znašali 1.384,80 €.
13307 JP 992015 – Lepa ulica
Predvidena sredstva v višini 45.068,00 € so bila namenjena za obnovo Lepe ulice po izgradnji
kanalizacije in vodovoda z obojestranskim zarobni enjem, ureditvijo odvodnjavanja,
preplastitvijo ceste, gradbenimi deli za javno razsvetljavo, pla ila nadzora ter projektne
dokumentacije.
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Za sanacijska dela je bilo opravljeno javno naro ilo. Prispele so štiri ponudbe, najugodnejš i
ponudnik je bil KRAJNC VNG, Igor Krajnc s.p., Cesta Žalskega tabora 21, 3310 Žalec za
skupno vrednost 38.274,44 €.
Kon na vrednost izvršenih del, ki obsega stroške na rta sanacije, izvedbo in nadzor je
42.292,29 €, kar je manj od predvidenih sredstev v prora unu. Zmanjšanje je nastalo zaradi
dolo enih del, ki so bila zajeta že pri izgradnji kanalizacije in sanacije vodovodnega omrežja.
Obra un je bil izvršen po dejansko izvršenih delih in ponujenih cenah.
13308 JP 992955, JP 992956 – Kvedrova ulica
Predvidena sredstva v višini 12.519,00 € so bila namenjena sanaciji Kvedrove ulice po
izgradnji plina in iz naslova sanacije cest po izgradnji plina v letu 2006.
Iz sredstev sanacije po izgradnji plina je bila v decembru leta 2006 izvedena sanacija
Kvedrove ulice s preplastitvijo, pla ilo pa je zapadlo v letu 2007. Preplastitev Kvedrove ulice
je izvršena.
13309 Cesta v industrijski coni Žalec
Predvidena sredstva v višini 6.259,00 € so bila namenjena sofinanciranju ureditve
kanalizacijskih jaškov in preplastitve ceste v industrijski coni po sporazumu iz leta 2006.
Opravljeno je bilo sofinanciranje v višini 6.259,41 € za ureditev kanalizacijskih jaškov in
preplastitve v industrijski coni po sporazumu iz leta 2006. Dela so v celoti izvedena.
13310 JP 990981 Zabukovica - Zabukovica vas
Planirana sredstva v višini 50.000,00 € so bila namenjena sanaciji dela lokalne ceste
Zabukovica-Zabukovica vas, ureditvi odvodnjavanja, delni sanaciji spodnjega in z gornjega
ustroja, delni razširitvi, asfaltiranju in preplastitvi saniranega odseka.
Za ta dela je bilo izvedeno javno naro ilo. Pridobljene so bile štiri ponudbe. Najugodnejš i
ponudnik je bil KRAJNC VNG, Igor Krajnc s.p., Cesta Žalskega tabora 21, 3310. Dela so se
izvajala po pogodbi št.11/07 z dne 20.07.2007 in aneksu za dodatna dela št. 05/07 z dne
31.08.2007. Aneks v višini 12.076,47 € se je sklenil za izvedbo dodatnih in ve del, ki so
nastala zaradi podaljšanja trase ceste.
Kon na vrednost izvršenih del je 48.101,27 €. Dela na saniranem odseku so izvedena v celoti.
Zmanjšanje, glede na planirana sredstva (50.000,00 €) v višini 1.898,73 €, je nastalo zaradi
ve je ocene vrednosti predvidenih del v prora unu, kot je bilo doseženo po javnem razpisu.
Obra un je bil izvršen po dejansko izvršenih delih in ponujenih cenah.
13311 JP 990680 Gotoveljski Zalog - Visoko
Planirana sredstva v višini 10.635,00 € so bila namenjena delni ureditvi odvodnjavanja, delni
razširitvi voziš a in asfaltiranju predvidenega dela.
Predvidena ureditev dela javne poti z ureditvijo odvodnjavanja in asfaltiranjem je bila
opravljena v celoti. Za predvidena dela je bilo opravljeno javno naro ilo. Pridobljene so bile
štiri ponudbe. Najugodnejša je bila ponudba EM ILA GROBELNIKA s.p., Pernovo 17 a, 3310
Žalec za skupno vrednost 8.773,20 €. Predvidena ureditev se je izvajala po pogodbi z dne
23.08.2007 in aneksa št. 1/07 z dne 10.09.2007, s katerim je bil dogovorjen ve ji obseg del.
Kon na vrednost izvedenih del je 10.633,74 €. Dela so dokon ana in obra unana.
13360 Staro mestno jedro v Žalcu
Predvidena je bila pridobitev idejne in ostale projektne dokumentacije za rekonstrukcijo
starega mestnega jedra v Žalcu.
V mesecu oktobru je bil izveden javni razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije,
ko je prišlo do odlo itve o izvedbi projekta.
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Na razpis se je odzval le en ponudnik. Postopek javnega razpisa je bil zato prekinjen, ker je
ponudba presegala ocenjeno vrednost v razpisu in je potrebno ponoviti razpis. Zato planirana
sredstva niso bila porabljena.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13401 Upravljanje in teko e vzdrževanje avtobusnih postajališ
Sredstva so namenjena sofinanciranju rednih vzdrževalnih del odprtih javnih prostorov
avtobusne postaje Žalec, ki skupaj z javnimi površinami v lasti ob ine predstavljajo
zaklju eno celoto. Vzdrževalna dela so v ve ini posledica vandalizma neznanih
povzro iteljev, obiskovalcev avtobusnega postajališ a Žalec. Ob ina Žalec po pogodbi
sofinancira izvedena vzdrževalna dela (pleskanje zunanjih sten, globinsko iš enje in zaš ita
tal, ostrešja in betonskih opornih zidov, obnova kanalizacijskega pokrova ob vstopu na
postajališ e) v višini 50 % nastalih stroškov in v znesku najve do 2.504 EUR. Izvedena so
bila vsa na rtovana dela, za sofinanciranje so bila porabljena vsa razpoložljiva sredstva.
13402 Upravljanje in teko e vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov
Vzdrževanje semaforskih naprav je bilo oddano z javnim naro ilom male vrednosti.
Pridobljeni sta bili dve ponudbi, najugodnejši ponudnik je bil Veltrag, d.o.o. M atke 41. Z njim
je bila sklenjena pogodba za vzdrževanje semaforskih naprav v Ob ini Žalec.
Zaradi po zakonu zahtevane ukinitve utripajo e zelene lu i je bilo potrebno preprogramiranje
semaforskih naprav v mestu Žalec. Zaradi zastarele semaforske naprave je bilo potrebno
posodobiti in zamenjati semaforske naprave v križiš u LC 490050 in LC 490071 (pri policiji)
v Žalcu.
13404 Banka cestnih podatkov
Sredstva za banko cestnih podatkov v sprejetem prora unu niso bila planirana. Glede že delno
zastarelih podatkov banke cestnih podatkov se je opravilo javno naro ilo za izdelavo katastra
lokalnih cest v Ob ini Žalec in ažuriranje Banke cestnih podatkov. Na razpis so prispele štiri
ponudbe. Najugodnejša je bila ponudba AS GEO PLAN d.o.o. Podjetje za geodetske storitve,
Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale za skupno vrednost 16.200,00 €. Z njimi je bila tudi
sklenjena pogodba.
Dela so v celoti izvedena v pogodbeni vrednosti.
13410 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkiriš
Predvidena sredstva v višini 134,00 € so bila namenjena stroškom tehni nega pregleda
parkirš a pri VDC v Žalcu.
Tehni ni pregled je bil uspešno opravljen, stroški pregleda so bili 132,00 €.
13411 Parkiriš e Pod smrekami Šempeter
Dela na izvedbi parkiriš a so bila dokon ana v letu 2006. Delno pla ilo izvajalcu je bilo
izvršeno v decembru 2006, pla ilo po kon nem obra unu je izvršeno v letu 2007 in to
21.749,54 € izvajalcu del in 1.180,88 € nadzoru.
Izvajalec gradbenih del je bil EM IL GROBELNIKA s.p., Pernovo 17 a, 3310 Žalec, javne
razsvetljave ENEGRA d.o.o., Gotovlje 62d, 3310 ŽALEC in nadzora PARITET d.o.o.,
M arjan Novak.
Urejena je parkirna ploš ad za 66 parkirnih mest za potrebe stanovalcev. Parkiriš e je
asfaltirano in zarobni eno. Urejeno je odvodnjavanje z izvedeno ponikovalnico in prelivom v
kanalizacijo v primeru visokih vod. Parkiriš a so tudi osvetljena z novozgrajeno javno
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razsvetljavo. So asno z gradnjo parkiriš a je izvedena prestavitev hidranta, elektro in
telefonska kabelska kanalizacija.
13416 Ureditev parkiriš za osebna vozila v Žalcu
Ob ina Žalec se je prijavila na razpis za pridobitev republiških sredstev iz naslova
spodbujanja regionalnega razvoja v znesku 163.737 € in sredstva tudi pridobila.
Za izvedbo parkiriš a je bila pridobljena projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje.
Za realizacijo investicije je izveden javni razpis z objavo v Uradnem listu RS, št. 55 z dne
22.06.2007 po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.
Pridobljene so bile štiri ponudbe. Najugodnejši ponudnik je bil KRAJNC VNG, Igor Krajnc
s.p., Cesta Žalskega tabora 21, 3310 Žalec.
Dela so izvedena v letu 2007, razen nekaterih zaklju nih del, ki bodo dokon ana v letu 2008,
ko bo opravljen tudi kon ni obra un. V letu 2007 je bila realizacija izvajalca v višini
203.077,97 €, za nadzor 1.500,00 € in za projekte 1.850,00 €.
Dokumentacija za tehni ni pregled je v pripravi. Izvedba tehni nega pregleda se planira za
marec 2008.
13419 Parkiriš e pri Zdravstvenem domu v Žalcu
V letu 2006 je bilo odkupljeno zemljiš e s stanovanjskim objektom v neposredni bližini
Zdravstvenega doma. V letu 2007 je pridobljena projektna dokumentacija, pridobljeno je
gradbeno dovoljenje, izveden javni razpis in izbran izvajalec del. Izvajalec del je Slavko
Vrhovnik s.p., Galicija 38a, 3310 ŽALEC, ki je v letu 2007 že izvršil rušitev objekta,
prestavitev in kabliranje elektroinštalacij ter telefona in izvršil groba zemeljska dela s
pripravo parkiriš a v makadamu.
Vrednost pla anih del v letu 2007 znaša 4.560,00 € za projekte, ostala realizacija zapade v
pla ilo v leto 2008, ko bo investicija tudi zaklju ena.
13420 Parkiriš e v Soseski V. v Žalcu (Bevkova, Kidri eva).
Ob križiš u Bevkove in Kidri eve ulice je izvedeno dodatnih 18 parkiriš za osebna vozila za
potrebe stanovalcev na tem obmo ju.
Izvajalec del je bil Emil Grobelnik s.p., Pernovo 18 a, 3310 Žalec, ki je bil izbran na podlagi
javnega razpisa po postopku zbiranja ponudb. Vrednost opravljenih del je 21.604,08 €.
13421 Parkiriš e Ulica talcev 5 v Žalcu
Izvedena je obnova in preplastitev parkiriš a ob stanovanjskem bloku. Izvajalec del je bil
Veselinov d.o.o., Vrbje 100 c, 3310 Žalec, vrednost opravljenih del je 13.452,48 €.
13451 Postavitev avtobusnih nadstrešnic
Planirana sredstva v sprejetem prora unu v višini 20.865,00 € so bila namenjena nabavi štirih
avtobusnih nadstrešnic.
Opravljeno je bilo javno naro ilo. Na povabilo je prispela samo ena ponudba ponudnika
LEŠNIK-izdelava kovinske opreme, Friderik Lešnik s.p., Zg. Žerjavci 33a, 2230 Lenart v
Slovenskih Goricah. Z njim je bila sklenjena pogodba št. 011/2007 z dne 25.07.2007 in aneks
št. 1 z dne 07.08.2007. Glede na pove ane potrebe v KS se je naro ilo 7 kom nadstrešnic
avtobusnih postajališ (KS Liboje 2 nadstrešnici, KS Galicija 2 nadstrešnici, M S Žalec 2
nadstrešnici in KS Gotovlje 1 nadstrešnico). Po ponudbi M izarstva Jelen Janez s.p., Ponikva
pri Žalcu so bila naro ena še tri lesena avtobusna postajališ a (KS Ponikva 2 avtobusni
postajališ i in KS Šempeter 1 avtobusno postajališ e). Vrednost vseh nadstrešnic in
avtobusnih postajališ je bila 30.759,27 €.
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13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije
Planirana sredstva v višini 22.951,00 € so bila namenjena nabavi dveh merilcev hitrosti v
višini 10.000,00 € ter za ostalo prometno signalizacijo.
Sredstva so bila porabljena za nabavo dveh merilcev hitrosti v višini 8.568,00 €. Za preostala
sredstva za nabavo prometne signalizacije smo izvedli javno naro ilo. Pridobili smo dve
ponudbi. Najugodnejša je bila ponudba DH, Drago Huš s.p., Latkova vas 74, 3312 Prebold za
skupno vrednost 17.551,32 €. Dela v višini 14.340,00 € so bila opravljena v letu 2007,
preostali del pa bo v letu 2008.
13029004 Cestna razsvetljava
13500 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave
Planirana sredstva v višini 18.778,00 € so bila namenjena za prestavitve prižigališ javne
razsvetljave v ostalih krajih ob ine Žalec z upoštevanjem sofinancerskega deleža Elektro
Celje v višini 18.778,00 €. Za prestavitev prižigališ javne razsvetljave je bilo izvedeno javno
naro ilo. Pridobljeni sta bili dve ponudbi. Najugodnejši ponudnik je bil ELM AR d.o.o. Žalec,
Nikole Tesla 4, 3310 Žalec za skupno ceno 38.388,25 € z DDV. Dela se izvajajo po tripartitni
pogodbi podpisani dne 12.12.2007. Dela so se izvajala v decembru 2007, obra un bo izvršen
v letu 2008. Za projekt JR v ostalih krajih Ob ine Žalec je bil izvajalec izbran po javnem
naro ilu. Pridobljene so bile štiri ponudbe. Najugodnejši ponudnik je bil ELGO d.o.o.,
elektroinstalacije, Jago e 12 e, 3270 Laško za skupno vrednost 6.129,19 €. Dela so izvršena
in obra unana v celoti.
Opravljena je bila prestavitev prižigališ a JR v Levcu za skupno vrednost 2.804,76 €. Prav
tako je bila opravljena delna zamenjava svetilk javne razsvetljave v mestu Žalec, Petrov ah in
Šempetru, z namestitvijo novih svetilk in var nih žarnic - skupno 151 svetilk. Za zamenjavo
je bilo opravljeno javno naro ilo. Prispelo je pet ponudb. Najugodnejši ponudnik je bil
ELM AR d.o.o. Žalec, Nikole Tesla 4, 3310 Žalec za skupno vrednost 21.104,36 €. Za izvedbo
del je bila sklenjena pogodba z izvajalcem. Pogodbena dela so v celoti realizirana in
obra unana v vrednosti 21.104,36 €.
Skupna planirana sredstva so prekora ena za 11.260,31 € zaradi nastalih stroškov zamenjave
svetilk, ki predstavljajo stroške teko ega vzdrževanja javne razsvetljave in ne stroške
investicijskega vzdrževanja, kot je bilo predvideno v sprejetem prora unu na postavki 13501Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave na podkontu 420501 Obnove.
13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Planirana sredstva v višini 21.700,00 € so bila namenjena za dograditev obstoje e javne
razsvetljave, projektno dokumentacijo nove JR (Son na ulica, Lepa ulica).
Sredstva so bila porabljena za izvedbo javne razsvetljave parkiriš a »Pod smrekami v
Šempetru v Savinjski dolini v višini 5.029,88 € in in JR v KS Gotovlje v višini 3.864,08 €.
Sredstva so bila predvidena tudi za zamenjavo svetilk JR z var nimi. Ker zamenjava svetilk
predstavlja teko e vzdrževanje javne razsvetljave, so stroški prikazani na postavki 13500 –
Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave.
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13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13702 R2/447(priklju ek na krožiš e v Šempetru)
Planirana sredstva v višini 20.865,00 € so bila namenjena sofinanciranju ureditve krožiš a na
priklju ku predvidene ceste proti AERU kot investicijski transfer Direkciji RS za ceste. Do
realizacije s strani DRSC v letu 2007 ni prišlo.
13703 R2/447 (križiš e Trubarjeva ulica)
Naro ilo izdelave projektne dokumentacije ni izvedeno, ker še ni kon ne odlo itve o izvedbi
tipa križiš na regionalni cesti mimo Žalca.
Po izdelani prometni študiji mesta Žalec v letu 2007 so variantno predlagana tudi krožiš a,
zato se je naro ilo dokumentacije preložilo do kon ne odlo itve o izvedbi križiš .
V sprejetem prora unu so bila sredstva planirana v višini 20.865,00 €.
13704 R2/447 (sofinanciranje krožiš a – TUŠ)
Planirana sredstva v sprejetem prora unu v višini 4.173,00 € so bila namenjena za projektno
dokumentacijo za izvedbo krožiš a na križiš u regionalne ceste R2/447 in LC 490071(Ulice
heroja Staneta).
Nastali stroški v višini 2.034,00 € predstavljajo sofinancerski delež idejnega projekta z
analizo prometne obremenitve predvidenega krožiš a, ki ga je izdelala Projektiva-inženiring.
d.o.o. Celje, Lave 42, 3000 Celje.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE D EDIŠ INE
1502 zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališ komunalnih odpadkov
Ob ina Žalec je po Pogodbi o sofinanciranju izgradnje »Regijskega centra za ravnanje z
odpadki Celje« z dne 1.7.2003, Aneksom št. 1 z dne 1.12.2003 in Aneksom št. 2 z dne
25.5.2005 pristopila k sodelovanju pri izvedbi projekta Regijskega centra za ravnanje z
odpadki Celje (v nadaljevanju RCERO). Namen investicije je zmanjšanje koli ine
neobdelanih odpadkov. Investicija zajema 23 ob in z 220.000 prebivalci. Izvajanje projekta je
predvideno z Investicijskim programom za izgradnjo I. in II. faze RCERO, in sicer v letih
2006 do 2009. V okviru I. faze bodo zgrajeni naslednji objekti: sortirnica lo eno zbranih
sekundarnih surovin, demontaža kosovnih odpadkov, kompostarna za obdelavo lo eno
zbranih biorazgradljivih odpadkov, novo odlagališ e za preostanek odpadkov in spremljajo a
infrastruktura (upravni objekt, zunanja ureditev, avto pralnica, plato za za asno odlaganje
gradbenih odpadkov), v skupaj ocenjeni vrednosti 19,95 M IO EUR. Struktura potrebnih
sredstev je na rtovana slede e: 17 % ob ine, 38% prora un RS, 44% kohezijski sklad. II.
faza RCERO obsega iz gradnjo: naprave za mehansko biološko obdelavo preostanka
odpadkov (M BO) in toplarno Celje (ki jo financira samo M O Celje), v skupaj ocenjeni
vrednosti 36,9 MIO EUR. Viri financiranja za II. fazo izgradnje RCERO so predvideni: 31%
ob ine, 12% prora un RS in 57% kohezijski sklad. Ob ina Žalec je, glede na število
prebivalcev in koli ino zbranih odpadkov, sofinancer obeh faz projekta v višini 9,59% na
maso prora unskih sredstev ob in.
V letu 2007 se je nadaljevala gradnja I. faze RCERO in pri ela izgradnja II. faze. Prora unsko
na rtovana sredstva so znašala 541.825 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 146.230,94
€, in sicer zaradi pokrivanja dela stroškov izgradnje iz amortizacijskih sredstev. Po navedbi
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nosilca investicije, podjetja Javne naprave Celje, bo investicijsko obdobje do l. 2009 izvedeno
v na rtovanem obsegu.
15002 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov
Za zagotavljanje zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov iz javnih površin Ob ine Žalec in
odlaganje azbestnih odpadkov za potrebe gospodinjstev, so bila planirana sredstva v višini
42.063 EUR. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi manjšega obsega
odstranjevanja azbestnih odpadkov, kot je bilo prvotno predvideno (skupno odpeljana na
odlaganje salonitna strešna kritina za 87 stanovanjskih objektov, kar je ca. 20% manj kot v
letu 2006).
15003 Zbirni center za odpadke Žalec
Sredstva so bila planirana za pla ilo najemnine za prostor ZC za odpadke Žalec, upravljanje
in delovanje centra v višini 73.945 EUR.
Zbrana koli ina odpadkov v letu 2007 je ponovno presegla letno dolo eno koli ino zbranih
odpadkov, ki je dolo ena 0,5 m3 na gospodinjstvo, oz. 3.100 m3 na leto za ob ino. Odvoz je
bil izvajan za mešane komunalne odpadke, ki se odlagajo na odlagališ u Bukovžlak in je bila
njihova letna koli ina 3.800 m3 (to je 190 odvozov). V nadaljnjo predevalo so bili odvažani
tudi zbrani gradbeni odpadki (Kamnolom CM C), katerih letna koli ina je znašala skupaj 300
m3 (skupaj 15 odvozov) in pa leseni odpadki (Toplarna Vransko ali M erkscha Celje), ki jih je
bilo skupaj 480 m3 (skupaj 24 odvozov). Stroški predelave odpadkov so bili zara unani le za
gradbene odpadke, odlaganje za mešane komunalne odpadke, odložene v letu 2006, medtem,
ko smo vse ostale sekundarne surovine, lesne in mešane komunalne odpadke v letu 2007
odlagali brezpla no, sekundarne surovine tudi brez stroškov odvoza. Planirana sredstva so
prekora ena zaradi pove anja skupnih koli in zbranih odpadkov (pove anje stroškov za
odvoz odpadkov za 21,2%). Skupno porabljena sredstva v letu 2007 so znašala 80.471,02
EUR.
15004 Sanacija rnih odlagališ
Za zagotavljanje odstranjevanja odpadkov iz naravnega okolja, katerih povzro itelji odlaganja
niso znani, so bila planirana sredstva v višini 1.252 EUR. Dejansko so bila porabljena
sredstva v višini 90,84 EUR, in sicer za odstranitev gradbenih odpadkov odloženih po
neznanem povzro itelju na opuš enem delu javne ceste ob AC izvozu Arja vas. Vsa ostala
odstranjevanja posameznih razpršenih odlaganj odpadkov ob vodotokih, javnih cestah in
drugih javnih površinah so bila sproti izvajana v okviru Enote za urejanje javnih površin pri
JKP Žalec, oz. so bila odstranjevanja prenesena na lastnike zemljiš ali povzro itelje
odlaganja.
15005 Spomladanska akcija iš enja okolja
Sredstva v višini 3.263,47 EUR so bila porabljena za izvedbo spomladanske akcije iš enja
okolja na obmo ju celotne ob ine. Sredstva so bila namenjena tiskanju in distribuciji letaka,
malici za udeležence akcije, nabavi vre , rokavic, majic z grbom Ob ine Žalec (kot spodbuda
za otroke in šolajo o mladino). Sredstva so bila planirana v višini 4.800 EUR, zaradi ve jih
donatorskih prispevkov je bila poraba teh sredstev manjša (nalaganje in odvozi odpadkov,
odlaganje odpadkov, vre e, rokavice).
15006 Akcija zbiranja odpadnega papirja in baterij
Sredstva v višini 10.432 EUR so bila v letu 2007 planirana kot finan na spodbuda za osnovne
šole, za ekološko vzgojo in delo mladih, za zbiranje odpadnega papirja – kot primer
sekundarnih surovin in baterij – kot primer nevarnih odpadkov. Sredstva za zbrani papir se
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donirajo v višini vrednosti zbranega papirja pri pooblaš enem zbiralcu. V letu 2007 s mo
donirali za skupaj zbrano koli ino papirja: 138.460 kg, kar je 25.520 kg ve kot v letu 2006
(to je 22,5% ve ).
Za zbrane baterije smo v letu 2007 donirali sredstva v višini 0,10 EUR/baterijo. Skupaj je bilo
zbrano 47.808 baterij, kar je 6.909 baterij ve kot v letu 2006 (to je 16,9% ve ).
Sodelujo im OŠ so bila podeljena priznanja za sodelovanje in denarne nagrade v višini od 50
do 150 EUR. Sodelovanje OŠ v projektu je v letu 2007 ve je kot smo prvotno na rtovali, zato
so porabljena sredstva skupno pove ana na 11.311,50 EUR.
15007 Upravljanje in vzdrževanje zaprte deponije Ložnica
Za zagotavljanje odvajanja in iš enja izcednih vod iz telesa deponije in pokrivanje stroškov
rednih vzdrževalnih del na deponiji:
- monitoring: meritve izcednih vod, merjenje pretoka in vzor enje podzemnih vod 2krat letno, ocena gladine podzemnih vod 2-krat letno, meritve deponijskih plinov 2krat letno, ocena neugodnih vonjav 2-krat letno, izdelava Poro ila,
- vzdrževanje objektov in naprav ( iš enje revizijskih jaškov, kontrola in iš enje
odplinjevalnih jaškov, redni nadzor objektov, košnje zelenih površin),
- kontrola meritev posedkov,
- pregled hidrantnega omrežja,
- popravila, ozemljitev ograje in ostala nepredvidena popravila.
Planirana sredstva v višini 27.791 EUR, planirane naloge so bile izvedene v celoti in
porabljena sredstva v višini 13.829,31 EUR.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15010 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in istilnih naprav
Za investicije v izgradnjo kanalizacijskih sistemov so bila v letu 2007 porabljena sredstva v
višini 560.212,38 EUR. S pri etkom del gradnje primarnih kanalizacijskih sistemov in
dograditve C N se ni pri elo zaradi neuspelega razpisa za izbor izvajalca gradenj za grupo
Žalec. Razpis je potrebno ponoviti, sredstva bodo pridobljena v letu 2008.
Porabljena sredstva so bila namenjena za:
- Pla ila organizacijam za sodelovanje pri delu komisije za projekt »Celostno urejanje
odvajanja in iš enja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
povodju Savinje« v višini 1.898,40 EUR;
- Za pla ila po pogodbah o delu za fizi ne osebe za potrebe informiranja in sodelovanja
pri delu komisije za projekt »Celostno urejanje odvajanja in iš enja komunalnih
odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje« v višini 4.358,40 EUR;
Za pla ilo stroškov JKP d.o.o. Žalec zaradi priprave podatkov za obra un okoljske
dajatve (lokalni vodovodi) in pla ilo stroškov izdelave razpisne dokumentacije za
projekt »Celostno urejanje odvajanja in iš enja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju Savinje« - komuniciranje z javnostmi v višini
9.192,48 EUR;
Za pla ila za vodenje inženiringa podjetju Vodovod – kanalizacija Celje za projekt
»Celostno urejanje odvajanja in iš enja komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje« v višini 1.502,21 EUR;
Javnemu komunalnemu podjetju Žalec so bila (na osnovi zahtevkov) nakazana
sredstva v skupni višin 543.260,89 EUR za naslednje izvedbe: odpla ilo anuitet za
kanalizacijo Vrbje v višini 33.817,07 EUR, za pla ilo sanacije revizijskih jaškov v
višini 6.309,37 EUR, dokon anje izgradnje kanalizacije Arnovski gozd v višini
17.235,46 EUR, za izgradnjo dela kanalizacije v Šempetru v višini 153.164,69 EUR,
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za izgradnjo kanalizacije v Petrov ah (vzhod) 214.541,55 EUR, za pregled dela
obstoje e kanalizacije v Partizanski ul. v Žalcu 147,50 EUR, za dokon anje obnove
kanalizacije v delu Gotovelj 47.915,33 EUR, za izdelavo razpisne dokumentacije in
objavo razpisa za projekt »Celostno urejanje« 22.107,18 EUR, za pla ilo izdelave
projekta za razpis za razširitev C N Kasaze 11.041,56 EUR, za pla ilo izdelave
dodatnih izvodov na rtov za C N Kasaze 1.076,70 EUR, za pla ilo revizije ocene
projektov primarnih kanalov 898,97 EUR, za izdelavo el. projekta za rpališ e
Spodnja Ložnica 3.171,00 EUR, za pla ilo tehni nega pregleda zgrajene kanalizacije v
Ipav evi ul. 600,00 EUR ter za izdelavo projektov (delno pla ilo, projekti so še v fazi
izdelave) za izgradnjo kanalizacije v naseljih Drešinja vas, M igojnice, Griže in Arja
vas – Petrov e v višini 31.234,51 EUR.
1505 Pomo in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15040 Naravni rezervat Ribnik Vrbje
Sredstva v višini 30.463 EUR so bila namenjena nadaljevanju aktivnosti pri ekološko
turisti ni ureditvi in obogatitvi zavarovanega obmo ja ribnika Vrbje z zaledjem. Poraba je
manjša od planirane za 8.466,09 EUR zaradi nerealizirane izdelave na rta – strokovnih
podlag ureditve širšega obmo ja ribnika – vstopne cone in športnega parka (planirano 12.519
EUR) s programom, ki ga je opredelil Odbor za turisti no promocijo ribnika (u ilnica na
prostem, eko kamp, parkiriš e, gostiš e, prostori za piknik, otroško igriš e, športni park,
zasaditve, …). Po dogovoru so se aktivnosti za izdelavo projekta prenesle na Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti in RAS.
Za upravljanje obmo ja, ureditev parkiriš a in obnovo mostov je bilo porabljeno 8.328,79
EUR, za dodatno ureditev u ne poti z informacijskimi tablami (kozolci) in klopmi, notranjo
opremo Informacijskega središ a ter za izdelavo lesenih skulptur Vinka Kova ca pa 6.177,51
EUR. Za izvedbo monitoringa vode (limnološke analize kot osnova za nadaljnje sanacijske
ukrepe za izboljšanja kvalitete vode) se je namenilo 1.800,00 EUR ter za druge storitve - dela
pri dobavi materiala, montaži in zaš iti lesenih skulptur pa 4.223,22 EUR. 1.467,39 EUR se je
porabilo za delovanje Informacijskega središ a - stroške elektrike, vode in najema WC
kabine. Izvedenih je bilo ve prireditev – iš enje okolja, naravoslovni dnevi, razstava
fotografij M . Vogrina, kresni ve er z razstavo skulptur V. Kova ca, opazovanje ptic.
Pripravili smo nov odlok o zavarovanju obmo ja kot krajinski park (strokovne podlage
ZRSVN) in ga podali v usklajevanje.
15041 Spomeniki oblikovane narave (drevoredi, parki)
V letu 2007 je bilo izvedeno vzdrževanje drevoreda in okolice graš ine na obmo ju
spomenika oblikovane narave – park Plevno ( iš enje podrasti) v višini 661,45 EUR.
Zasaditev manjkajo ih dreves v planirani višini 591 EUR ni bila izvedena, ker zahteva
celovito ureditev s predhodno pripravo terena.
15042 Naravni spomenik reka Ložnica
Nadaljevalo se je urejanje ekološke u ne poti ob reki Ložnici z ureditvijo dveh
informacijskih to k na vhodu v naravni spomenik v Ob ini Žalec (ureditev platoja, montaža
kozolcev in info. tabel). Nabavila se je dodatna oprema za dokon anje u ne poti (dve dodatni
info tabli - kozolca in 4 klopi). Skupna poraba 2.310,80 EUR je za 224,80 EUR ve ja od
planirane.
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15043 Naravni spomenik Ponikovski kras
Nadaljevalo se ozna evanje naravnih spomenikov na obmo ju Krajinskega parka Ponikovski
kras z nabavo in postavitvijo dveh dodatnih info. tabel - kozolcev in ozna itvijo naravnega
spomenika Izvir Ponikvice v okviru ureditve »Periš a« v višini 1.116,99 EUR. Skupna
realizacija je presegla plan za 428,22 EUR, predvsem zaradi višjega sofinanciranja obnove
gozdne in geološke u ne poti, ki jo je izvedel ZG RS, KE Žalec, v višini 1.398,23 EUR.
15044 Naravna vrednota Savinja – Natura 2000
Za obnovo in ureditev poti ob Savinji med Levcem in Šempetrom ter obmo ja Natura
Savinja z nabavo opreme - 16 lesenih klopi iz brun in dveh ve jih košev se je porabilo
4.118,20 EUR.
1506 S plošne okoljevarstvene storitve
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
15050 Meritve onesnaženosti tal in vodnih virov
Raziskavam na podro ju varstva okolja – meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju je
bilo v prora unu 2007 namenjeno 9.598 EUR. Realizacija je manjša za 2.074,32 EUR zaradi
nekoliko manjšega obsega izvedenih del. Za nalogo »Izdelava katastra povzro iteljev hrupa v
Ob ini Žalec« se je izvedlo javno naro ilo in izbral ponudnik Kova d.d. Celje. V okviru
naloge so se pridobili obstoje i podatki o hrupu za regionalno cesto, glavno cesto, avtocesto,
železnico in ve ja podjetja v ob ini, ter izvedle dodatne meritve hrupa na osmih lokacijah v
skupni vrednosti 6.756 EUR. Zaklju ek naloge s karto hrupa in ukrepi za izboljšanje stanja je
predviden v februarju 2008. Dodatno so se financirale meritve hrupa in izdelava poro ila za
komnolom Liboje v višini 768 EUR.
15051 Dotacije okoljevarstvenim društvom
Za sofinanciranje društev in aktivnosti na podro ju varstva okolja v ob ini Žalec je bilo zaradi
ve jega obsega nalog realizirano 4.625,29 EUR (35,29 EUR ve od plana). V februarju 2007
je bil izveden javni razpis. Pridobljeno je bilo 9 ponudb. Sofinanciranje se je izvedlo v višini
do 50 % vrednosti projekta oz. programa, in sicer v deležu doseženih to k glede na oceno in
vrednotenje vlog. Sofinancirana je bila redna dejavnost in projekti Društva varuhov okolja
Radoživ Žalec (vodne ptice na ribniku Vrbje) v skupni višini 1.484,90 EUR, Društva za
promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije (pilotni projekt kompostiranja organskih odpadkov
v gospodinjstvih) v skupni višini 1.357,75 EUR in Etnološkega društva Sre no Griže
(raziskava in publikacija o vplivih rudarjenja na okolje v KS Griže-1.faza) v skupni višini
942,50 EUR. Dodatno so bili sofinancirani projekti Pomurskega Ekološkega centra
(didakti ni komplet za šole »Smeti in odpadki«) v višini 375,00 EUR, Zveze ekoloških gibanj
Slovenije (izvedba dveh okoljevarstvenih delavnic) v višini 199,56 EUR in Društva za
opazovanje in prou evanje ptic Slovenije (ribnik Vrbje – ptice duplarji in dvoživke) v višini
265,58 EUR.
15052 Publikacije, delavnice
Financirana je izdelava teksta in fotografij za zgibanko Vodne ptice na ribniku Vrbje (avtor
M . Vogrin) in izdelava žepnega koledar ka ribnik Vrbje (avtor fotografij M . Žolnir) v
skupnem znesku 1.286,95 EUR. Realizacija je manjša za 800,05 EUR zaradi zamude pri
dobavi majic in kap z logotipom – Ekološka u na pot Vrbje. Naloga je bila realizirana v
januarju 2008.
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16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko na rtovanje
16020 Prostorski dokumenti
Po veljavnem Zakonu o prostorskem na rtovanju, ZPNa rt (Uradni list RS, št. 33/07) je
prostorsko na rtovanje interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi razvojnih
usmeritev ob upoštevanju javnih koristi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva živali in
naravnih dobrin, varstva premoženja in varstva kulturne dediš ine na rtuje posege v prostor
in prostorske ureditve. Na podro ju prostorskega na rtovanja je ob ina pristojna za:
- dolo anje ciljev in izhodiš prostorskega razvoja ob ine,
- dolo anje rabe prostora in pogojev za umeš anje posegov v prostor in
- na rtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena
V letu 2007 je ob ina prostorske ureditve dolo ala in na rtovala z 18 prostorskimi akti (v
nadaljevanju: PA), od tega jih je bila tretjina financiranih iz prora una ob ine Žalec (6 PA),
preostali del pa iz finan nih sredstev fizi nih oz. pravnih oseb, ki so podale pobudo za
pripravo prostorskega akta (12 PA). K skupnemu številu PA je potrebno prišteti še 4 državne
prostorske na rte, s katerimi država na rtuje prostorske ureditve državnega pomena in je
ob ina v njihovem postopku priprave v letu 2007 le sodelovala.
Približno 55% vseh porabljenih prora unskih sredstev je bilo namenjenih za pripravo
temeljnih prostorskih aktov, kot sta Strategija prostorskega razvoja ob ine in Prostorski red
ob ine Žalec (SPRO in PRO) oz. od aprila 2007 dalje (po sprejemu novega prostorskega
zakona, ZPNa rt) za pripravo 1 temeljnega prostorskega akta, imenovanega Ob inski
prostorski na rt Ob ine Žalec (OPN OŽ). Ve ina sredstev pri OPN OŽ je pokrila stroške
izdelave naloge »Strokovna podlaga za rešitev tranzitnega prometa – navezava kamnoloma
Liboje in južnega obrobja ob ine na AC sistem«.
Za postopke priprave in sprejemanja izvedbenih prostorskih aktov je bilo porabljenih
približno 24% realiziranih prora unskih sredstev (skupaj 4 PA, najzahtevnejša med njimi sta:
OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod in OPPN severnega dela naselja Šempeter).
Za izdelavo naloge »Prometna študija mesta Žalec« je bilo potrošenih približno 21%
realiziranih prora unskih sredstev.
Neizkoriš ene pravice porabe sredstev v vrednosti ca. 50.000,00 EUR (34,6% vseh planiranih
prora unskih sredstev) so nastale pri treh nalogah:
- pri OPN OŽ zaradi asovnih zamud pri pripravi strokovnih podlag in težav z izdelovalci
le-teh, zaradi zamude države pri pripravi in sprejemanju novega prostorskega zakona ter
zaradi daljšega postopka oddaje javnega naro ila za izbor izdelovalca OPN OŽ, kar vse je
omogo ilo podpis pogodbe z izbranim izdelovalcem šele v oktobru 2007 in posledi no
zahtevalo prenos dela planiranih sredstev v leto 2008,
- pri OPPN severnega dela naselja Šempeter zaradi daljšega postopka usklajevanja
navzkrižnih interesov potencialnih investitorjev v prostoru (med drugim tudi z
investitorjem SV dela OPPN), zaradi težav z izdelovalcem OPPN (ve ji zamik
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dogovorjenih rokov), kar vse je povzro ilo, da se sredstva, namenjena za izdelavo
dopolnjenega osnutka OPPN iz leta 2007 prenesejo v naslednje leto,
pri OPPN-Spremembe in dopolnitve UN starega mestnega jedra Žalec, ker so se planirana
sredstva nanašala na financiranje izvedbene projektne dokumentacije, v teku pa je šele
postopek za pripravo in sprejem PA.

PROS TORS KI AKTI – financirani iz prora una ob ine Žalec – realizacija v letu 2007
št.

prostorski akt

1.

Ob inski prostorski na rt – OPN
- koordinacija SPRO, PRO (OPN)
- situacija april, julij 2007
- SP za rešitev tranzitnega promet a
- OPN - izdelava

2.

3.
4.

LN Zarja Petrov e
- hidrogeologija - aneks
OPPN severnega dela naselja Šempeter
- delo pred JR
- dokon an dopolnjen osnutek za JR

OPPN sprem. in dopoln. UN Žalec-krožiš e
- sofinanc. izdelav e projektne dokument.

6.

Prometna študija mesta Žalec
- 1. del naloge
- 2. del naloge

7.

OPPN sprememb in dopolnitev ZN za
obmo je oskrbnih dejavnosti v Šempetru
- geodetski na rt

realizirano v 2007
v EUR

5.608,40
6.409,62
47.220,83
18.954,10

OPPN Žalec zahod
- varianta 4
- geodetski posnetek - reambulacija

5.

8.

planirano v 2007
v EUR

5.608,40
47.220,83

78.192,95

52.829,23

4.957,44
3.000,00

4.957,44
3.168,00

7.957,44

8.125,44

420,64

420,64

10.766,14
12.560,51

10.766,14

23.326,65

10.766,14

13.353,36

Idejna zasnov a paviljona v Šempetru
SKUPAJ – PRORA UN OŽ

7.991,99
11.987,98
19.979,97

7.991,99
11.987,98
19.979,97

2.820,99

2.820,99

146.052,00

563,59
95.506,00

16022 Program opremljanja zemljiš za gradnjo v ob ini Žalec
Program opremljanja zemljiš za gradnjo predstavlja podlago za odmero komunalnega
prispevka v skladu z dolo ili Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljiš za gradnjo (Ur.
list RS, št. 117/04 in 74/05) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.
list RS, št. 117/04 in 75/05).
V letu 2007 je prišlo do sprejetja novega Zakona o prostorskem na rtovanju, zato je bil
postopek javnega naro anja za izbiro izvajalca za pripravo programa opremljanja stavbnih
zemljiš prekinjen in bo v letu 2008 ponovno izveden.
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1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16030 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov
Za izpla ilo odškodnine za odkup zemljiš a za vodovodne objekte in pla ilo izdelave
projektnih pogojev je bilo namenjenih 95,52 EUR.
V izgradnjo vodovodne infrastrukture smo v letu 2007 namenili 207.515,13 EUR. Sredstva
so (poleg sredstev amortizacije JKP ) bila porabljena za naslednje:
Nadgradnja opreme za izvedbo daljinskega vodenja rpališ in rezervoarjev za pitno vodo v
centru (na sedežu JKP), nadaljevanje iz gradnje ra unalniške baze digitalnega katastra javnega
vodovodnega omrežja, nadgradnja opreme za izvedbo daljinskega vodenja vodovodnih
objektov na terenu, izdelava projektne dokumentacije komunalne infrastrukture za poslovno
cono v Vrbju, izdelava programa razširitve vodovodnih sistemov in projektov PZI, obnova
vodovoda (po izgradnji kanalizacije) v Šempetru in Petrov ah, obnova dela javnega
vodovodnega sistema v Žalcu - postavka VODOVOD ŽALEC (kotlovnica) se je nadomestila
z izgradnjo-obnovo vodovoda na obmo ju rekonstrukcije parkiriš a pri kulturnem domu in
obnovo vodovoda na obmo ju poslovne cone Lava (Tehnos), obnova vodovoda ob centru Tuš
(vodovodni priklju ek pri kotlovnici v Žalcu je v celoti financiral investitor izgradnje novega
poslovnega objekta in avtobusne postaje), obnova vodovoda v Gotovljah (obnova kanalizacije
– odsek Seni ), obnova dela javnega vodovoda v Velenjski ul. v Žalcu, obnova vodovoda v
centru Ponikve je bila zaradi nestrinjanja lastnika zemljiš a do nadaljnjega ustavljena,
postavka VODOVOD KASAZE (bloki) se v letu 2007 ni izvajala, ker ni bilo na tem odseku
okvar. Na novo se je planirala in izvedla obnova štirih vodovodnih odsekov (Gorica, Košnica,
Pernovo in Griže) v skupni dolžini ca 600 m, kjer se je v letu 2007 pojavilo ve je število
okvar. Uredil se je izpust pri rezervoarju Pirešica, delno je bil izdelan projekt za izgradnjo
rezervoarja za pitno vodo v Zabukovici, poravnani stroški v zvezi z odkupi zemljiš za
objekte infrastrukture, izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo vodovodnega sistema
Pernovo, izvedeno nadaljevanje iz gradnje vodovodnega sistema Brnica, izvedena obnova
hidrantnega omrežja v ob ini Žalec, za izdelan projekt obnove dela vodovoda Liboje (ob
smu iš u), za pla ilo izdelave strokovnih podlag za izvedbo raziskovalne vrtine v Žalcu
(ra un je bil poravnan v letu 2007), prevzem zgrajenega sekundarnega vodovoda na obmo ju
poslovne cone v Podlogu ter za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo vodovoda v
Grižah. Za izpla ilo odškodnine za odkup zemljiš a za vodovodne objekte in pla ilo izdelave
projektnih pogojev je bilo namenjenih 95,52 EUR.
Razdelitev po virih je navedena v spodnji tabeli INVESTICIJE – VODOVOD 2007.
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Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
INVES TICIJE – VODOVOD 2007
POZ

INVESTICIJA

1ŽA01 DALJINSKO VODENJE VODOVODOV CENTER
1ŽA02 DIGITALNI KATASTER VODOVODOV
1ŽA03 DOGRADITEV DALJINSKEGA
VODENJA
1ŽA04 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
(poslovna cona Vrbje)
1ŽA05 HIDRAVLI NI MODEL VODOVODA
(dolgoro ni plani), PROJEKTI PZI
1ŽA06 VODOVOD ŠEMPETER (Son na ulica,
Lepa ulica)
1ŽA07 VODOVOD PETROV E (obnova voda ob
kanalizaciji)
1ŽA08 VODOVOD ŽALEC (parkiriš e, poslovna
cona Lava)
1ŽA09 VODOVOD GOTOVLJE (kanal Seni )
1ŽA10 VODOVOD ŽALEC (Velenjska ulica)
1ŽA11 VODOVOD PONIKVA (center - osnovna
šola)
1ŽA12 OBNOVE VODOVODOV (Go rica,
Košnica, Pernovo, )
1ŽA13 REZERVOAR ZABUKOVICA PROJEKT PGD,PZI
1ŽA14 ODKUPI ZEMLJIŠ ZA OBJEKTE
INFRASTRUKTURE
1ŽA15 VODOVODNI SISTEM PERNOVO
(projekti PZI - obnova objektov)
1ŽA16 VODOVOD BRNICA - 4. Faza (sekundarni
vodovodi)
1ŽA17 OPREMA ZA ZAGOTAVLJANJE
POŽARNE VARNOSTI - HIDRANTI
1ŽA18 LOKALNI VODOVODI ( sofinan ciranje
izgradnje,sanacijski programi )
RAZISKAVE VODNIH VIROV
POSLOVNA CONA PODLOG (prevzem v
upravlj.)
VODOVOD GRIŽE (dokumentacija)
REKAPITULACIJA PO POSAMEZNIH
VIRIH

VIRI ZA INVESTICIJE
V LETU 2007 ( EUR )
PP
DOT

AM
2.044,31

2.044,31

2.998,06
11.419,00

2.998,06
11.419,00

529,65

12.358,50

26.011,72

12.888,15
26.011,72

52.262,63

14.188,00

4.173,00

70.623,63

11.315,28

18.831,86

17.416,62

47.563,76

3.272,27

8.899,64

24.736,07

36.907,98

3.822,04
269,26
1.900

4.000,00

23.757,00
2.815,48

27.579,04
7.084,74
1.900

8.392,73

4.665,54

8.994,10

22.052,37

10.683,42

10.683,42

3.463,97

3.463,97

11.032,76

11.032,76

1.900,01
570,82
836,00

152.723,93

8.674,28

41.659,02

43.559,03

2.494,90

11.740,00

2.580,00

3.416,00

1.387,08
3.724,04

1.387,08
3.724,04

2.160,00
2.160,00
59.259,32 148.255,81 360.239,06
SKUPAJ DOTACIJA
PRORA UNA
OB INE

LEGENDA :
AM
PP

- Amortizacija infrastrukture
- Prispevek za priklju itev na javni vodovodni sistem

DOT

- Dotacija prora una ob in e
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SKUPAJ

207.515,13

16031 Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih
Za analize pitne vode lokalnih vodovodnih sistemov v ob ini Žalec, ki jih na osnovi pogodbe
z Javnim komunalnim podjetjem Žalec, d.o.o. opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
smo to leto porabili 6.215,15 EUR. Sredstva so se na osnovi zahtevka povrnila Javnemu
komunalnemu podjetju Žalec, ki z rezultati analiz sproti seznanja uporabnike pitne vode.
16032 Subvencioniranje prevozov pitne vode
Sredstva se namenjajo za povra ila stroškov prevozov pitne vode v višini 50%. Do povra ila
stroškov prevozov pitne vode v višini 50% so upravi ena le gospodinjstva in društva s stalnim
prebivališ em (sedežem) v ob ini Žalec, ki nimajo možnosti priklju itve na javno vodovodno
omrežje oz. je izvedba njihovega priklju ka povezana z ve jimi finan nimi sredstvi.
Predstavniki Javnega komunalnega podjetja Žalec, upravi enost do 50% povra ila stroškov
prevozov pitne vode ozna ijo na delovni nalog uporabnika, ki poravna strošek vode. Delovni
nalog pa je obvezna priloga k ra unu PGD za povra ila stroškov. Prav tako do navedenega
povra ila stroškov za prevoze pitne vode niso upravi ena gospodinjstva, ki onemogo ajo
gradnjo javnega vodovodnega omrežja – ne dovolijo, da trasa predvidenega vodovodnega
sistema poteka po njihovem zemljiš u. Zaradi sušnih obdobij smo v letošnjem letu za prevoze
pitne vode porabili 10.477,00 EUR in sicer:
- PGD Zavrh 5.952,27 EUR
- PGD Gotovlje 1.006,18 EUR
- PGD Griže 703,71 EUR
- PGD Velika Pirešica 1.431,44 EUR
- PGD Drešinja vas 1.383,40 EUR
16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
16040 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališ in mrliških vežic
Za urejanje pokopališ in mrliških vežic, ki ga izvaja upravljavec pokopališ JKP Žalec EUJP, je bilo v prora unu namenjeno 25.038 EUR, in sicer za dokon anje investicij na
mrliških vežicah ter za investicije v pridobitev grobnih prostorov.
Sredstva so realizirana v višini 20.967,76 EUR zaradi nekoliko manjšega obsega realiziranih
investicij. Saniral se je vhod na pokopališ e v Grižah, tlakovale so se poti med grobovi v
Gotovljah, izvedla vzdrževalna dela na pokopališ u v Žalcu s pleskanjem notranjosti mrliške
vežice, postavitvijo spomenika ter vgradnjo žarnih niš ter izvedla obnova terase pred mrliško
vežico v Galiciji. Nerealizirane naloge – odkup zemljiš a za potrebe širitve pokopališ a na
Ponikvi ter ureditev žarnega zidu v Žalcu se prenesejo v leto 2008 in 2009.
16039003 Objekti za rekreacijo
16050 Upravljanje in teko e vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igriš a…)
Skupna realizacija pri urejanju zelenic, parkov in otroških igriš znaša 175.523,59 EUR.
Približno 70 % porabe zavzemajo pla e in prispevki, 30 % pa materialni stroški, storitve in
amortizacija. Poraba je ve ja od planirane za 46.162,59 EUR zaradi novih zaposlitev 3
delavcev v redno delovno razmerje in zaposlitve 4 delavcev za dolo en as namesto
neodobrenih javnih del. Realizirano je veliko nalog po posameznih KS in M S Žalec:
zasaditev drevoreda Žalec-Griže od griškega mostu do Griž, zasaditev ob Celjski cesti,
zasaditev parkiriš ob Domu II. slovenskega tabora v Žalcu, ureditev in nova zasaditev
krožiš a v Levcu, urejanje cvetli nih gred (enoletnice, trajnice, humus…), nabava urbane
opreme (koši, cvetli na korita), obrezi drevja, itd. Z nabavo materiala smo podprli tudi
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nekatera aktivna turisti na in druga društva, ki so poskrbela za olepšanje svojih krajev: TD
Ponikva, TD Šempeter, TD Liboje, TD Gotovlje, TD Galicija, TD Petrov e, TD Vrbje, TD
Griže, Ribiško društvo Žalec, Etnološko društvo Sre no Griže.
16051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igriš a…)
Za investicije v nakup urbane opreme (klopi, koši, igrala, reklamni panoji), ve je zasaditve in
nakup mehanizacije za potrebe EUJP (kamionet, kosilnice in druga mehanizacija) je bilo v
prora unu 2007 namenjeno 66.248 EUR.
Izvedena je ureditev otroških igriš z nakupom igral in nakupom urbane opreme po vseh KS
in M S Žalec v višini ca 26.500 EUR. 2.850 EUR je znašal nakup plakatnih panojev, 4.600
EUR nakup kamioneta (poleg amortiziranih sredstev JKP Žalec v višini 8.545 EUR) ter 6.350
EUR nabava ostale mehanizacije in opreme za potrebe EUJP vklju no z opremo poslovnih
prostorov v kotlovnici v Žalcu. Skupna poraba 39.979,87 EUR je manjša od planirane za
26.268,13 EUR, ker so se ve je zasaditve (drevoredi) v celoti vklju ile v stroške teko ega
vzdrževanja (glej 16050) ter nerealizirane celovite ureditve otroških igriš na Ložnici, v
Dobriši vasi in v Drešinji vasi, ki se prestavi v leto 2008 in ga pripravi Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16080 Storitve JKP d.o.o. Žalec za dejavnost urejanja javnih površin
Za storitve JKP d.o.o. za dejavnost urejanja javnih površin (objekti za rekreacijo in cestna
infrastruktura) smo v letu 2007 porabili 21.378,64 EUR, in sicer za obdobje november december 2006 - 3.146,64 EUR po pogodbi o delovanju EUJP za leto 2006 ter za obdobje
januar – oktober 2007 18.232,00 EUR v skladu z aneksom k pogodbi o delovanju EUJP za
leto 2007. Sredstva so višja od planiranih za 2.183,64 EUR zaradi višjih stroškov delovanja
strokovnih služb izvajalca za leto 2007 potrjenih v aneksu k pogodbi.
1605 S podbujanje stanovanjske gradnje
16059002 S podbujanje stanovanjske gradnje
16100 Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj
V skladu s stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03) je v pristojnosti ob in
zagotavljanje sredstev za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter
stanovanjskih stavb oziroma enot, namenjenih za za asno reševanje stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb.
Za nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj je bilo v prora unu predvideno,
da se bo na eviden ni ra un prora unskega stanovanjskega sklada izlo ilo 103.071,00 €.
Zaradi ve zbranih namenskih sredstev se je v prora unski stanovanjski sklad izlo ilo
107.518,13 €, kar je za 4.447,13 € ve , kot je bilo na rtovano.
Iz finan nega na rta prora unskega stanovanjskega sklada za leto 2007 je razvidno, da je bilo
za nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj predvidenih 341.186,00 € (103.071,00 € iz
teko e izlo enih sredstev na prora unski stanovanjski sklad in 238.114,00 € iz neporabljenih
sredstev prora unskega stanovanjskega sklada iz leta 2006). Na podlagi dejstva, da so se cene
stanovanj v zadnjih treh letih izjemno povišale, kar ima za posledico zmanjšanje ponudbe
cenovno ugodnih stanovanj, sta se v letu 2007 odkupila samo dva stanovanja v z gradbah na
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naslovu Hmeljarska 3, Žalec in Pod smrekami 16, Šempeter. Z namenom preureditve
poslovnega prostora v stanovanje, namenjeno za rešitev stanovanjskega problema invalida, je
bil od treh solastnikov odkupljen solastniški delež v zgradbi Prežihova 1, Žalec. Skupna
vrednost odkupljenih enot znaša 81.511,25 €.
Neporabljena sredstva prora unskega stanovanjskega sklada v višini 264.120,94 € se bodo
porabila v letu 2008 za nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro ju
16110 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS
Na podlagi dolo il 130. lena stanovanjskega zakona (Ur.list RS, št 18/91) se 20 % zbranih
kupnin od prodanih stanovanj odvede v Stanovanjski sklad RS, kar je v letu 2007 znašalo
9.853,06 €.
16111 Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo d.d.
Na podlagi dolo il 10. lena Zakona o slovenskem odškodninskem skladu (Ur.list RS, št 7/93
in 48/94) se 10 % zbranih kupnin od prodanih stanovanj odvede v Slovensko odškodninsko
družbo d.d., kar je v letu 2007 znašalo 4.926,64 €.
16112 Upravljanje in teko e vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni str., zavarovanje,
upravljanje.)
Na rtovana sredstva v višini 572.108,00 € so bila namenjena za upravljanje s stanovanji,
izvajanje dodatnih storitev upravljanja, vzdrževanje stanovanjskega fonda, pla ilo
zavarovalnih premij za primer požara, izliva vode ter odškodninskega zavarovanja, pla ilo
obratovalnih stroškov v asu prenov, ko so stanovanja nezasedena, pla ilo neizterljivih
obratovalnih stroškov za najemnike stanovanj, ki so zaradi nepla evanja obveznosti v
postopku za odpoved najemne pogodbe in posledi no za izselitev iz stanovanja.
Vzdrževalna dela se izvajajo v skladu s sprejetim planom, ki ga upravnik uskladi s strokovno
službo, sprejme pa ga odbor za stanovanjske zadeve. Izven sprejetega programa se izvajajo
urgentna popravila v primeru okvar, s imer se prepre i nastajanje škode in ureditve
nepredvideno izpraznjenih stanovanj, kar pa se naknadno predloži v potrditev odboru za
stanovanjske zadeve.
Lastnik najemnih stanovanj je v skladu s stanovanjskim zakonom (Ur.list RS, št. 69/03)
dolžan vzdrževati svoj stanovanjski fond tako, da najemnikom omogo a vseskozi nemoteno
uporabo.
V interesu ob ine kot lastnika ve jega števila stanovanj je vsaj ohranjanje vrednosti
stanovanjskega fonda oziroma izboljšanje bivalnega standarda najemnikov (te cilje pa
dosežemo z zamenjavami streh, stavbnega pohištva, kopalniških in drugih elementov, z
vgradnjo instalacije centralnega ogrevanja v stanovanjih, ki so se ogrevala na trdo gorivo in
tudi z obnovo fasad, kjer so uporabljeni boljši izolacijski materiali).
Planirana sredstva so presežena za 12.134,24 €. Razlog je v tem, da so se tudi v letu 2007
nepredvideno izpraznila stanovanja (27), ki so bila potrebna delne ali popolne prenove, kar pa
ni bilo mogo e predvideti ob pripravi in sprejemu plana izvedbe vzdrževalnih del.
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V skladu s sprejetimi stališ i se izpraznjena stanovanja popolnoma prenovijo pred oddajo
novemu najemniku, kar je smiselno, saj je dela mogo e nemoteno izvajati le v nezasedenih
stanovanjih.
Za vzdrževanje stanovanjskega fonda je bilo porabljenih 467.632,11 €, za upravljanje s
stanovanji 76.976,04 €, za izvajanje dodatnih storitev upravljanja 23.773,03 €, za pla ilo vseh
zavarovalnih premij 11.192,33 €, za pla ilo obratovalnih stroškov v asu prenov, ko so
stanovanja nezasedena 1.079,29 €, za pla ilo neizterljivih obratovalnih stroškov za najemnike
stanovanj, ki so zaradi nepla evanja obveznosti v postopku za odpoved najemne pogodbe in
posledi no za izselitev iz stanovanja oziroma so se izselili 3.001,94 €, za pla ilo avtorskih
honorarjev za naro eno izdelavo cenitvenih poro il 587,50 € .
16113 Vra ilo lastnih vlaganj
Na rtovana sredstva v višini 4.173,00 € so bila namenjena za vra ilo lastnih vlaganj
najemnikom, ki so z lastnimi sredstvi izvedli izboljšave in s tem pove ali vrednost stanovanja,
v primeru izselitve pa so ob predaji stanovanja upravi eni do povra ila neamortiziranih
vlaganj. Podlaga za povra ilo neamortiziranih vlaganj najemnikov je podana v stanovanjskem
zakonu (Uradni list RS, št. 69/03).
V letu 2007 ob izselitvah najemnikom stanovanj niso bila priznana vlaganja. V treh primerih
so sicer najemniki ob primopredajah poskušali uveljavljati priznanje lastnih vlaganj, vendar je
bilo ob pregledu ugotovljeno, da so bili elementi, za katere so zahtevali povra ila, v ve ini
dotrajani. Dodatni razlog, da se najemnikom vlaganja niso priznala, je bil v tem, da pred
izvedbo izboljšav niso pridobili ustreznega soglasja, kar je pogoj za kasnejše uveljavljanje
povra ila.
16114 Subvencioniranje obrestne mere etažnim lastnikom
Na rtovana sredstva v višini 4.173,00 so namenjena za subvencioniranje obrestne mere
etažnim lastnikom zgradb Savinjske ete 2, Žalec, Ulica talcev 1, Žalec in naknadno zgradbe
Ulica talcev 5, Žalec, ki so najeli posojila za izvedbo nujno potrebnih vzdrževalnih del obnova fasad.
Namen subvencioniranja obrestne mere je v tem, da se vzpodbudi etažne lastnike v
ve stanovanjskih zgradbah, ki zaradi nizkih prihodkov niso sposobni v enkratnem znesku
zagotoviti sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, da najamejo posojilo. Sicer bi se dela lahko
izvajala šele po zagotovitvi celotnih sredstev, ki jih etažni lastniki mese no zbirajo v
rezervnem skladu, kar bi izjemno zamaknilo as izvedbe del. Z obnovo fasad se je izboljšala
funkcionalnost in zunanji izgled navedenih ve stanovanjskih zgradb in posledi no celostna
podoba mesta Žalec.
Sredstva niso bila v celoti porabljena. Razlog je v tem, da ob na rtovanju višine stroška ni
bilo mogo e planirati to nega zneska porabe, kajti v letu 2006 je bila sklenjena le ena
pogodba, v teku leta 2007 pa dve pogodbi. Banka Celje, pri kateri je bilo najeto posojilo, ni
posredovala podatka o višini zneska obresti. Po sedaj uveljavljeni praksi banka ne zara unava
obresti mese no, temve za obdobje treh oziroma šestih mesecev. Zaradi navedenega sistema
obra una bodo obresti, ki se nanašajo delno tudi na preteklo leto, zapadle v pla ilo v letu
2008.
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljiš a)
16069001 Urejanje ob inskih zemljiš
16123 Stroški urejanja zemljiš (cestni promet in infrastruktura)
Planirana sredstev v višini 12.519,00 € so bila namenjena za geodetske odmere in cenitve
zemljiš za potrebe ureditve ob inskih cest. Dejansko so bila sredstva porabljena v višini
14.000,55 €. Do prekora itve sredstev v višini 1.481,55 € je prišlo zaradi pove anja obsega
odkupov in cenitev zemljiš , potrebnih za obnovitvena dela ob inskih cest, za ureditev
zemljiškoknjižnega stanja obstoje ih ob inskih cest.
16069002 Nakup zemljiš
16133 Nakup kmetijskih zemljiš (cestni promet in infrastruktura)
Planirana sredstva v višini 20.865,00 € so bila namenjena odkupu kmetijskih zemljiš za
potrebe obnovitvenih del na ob inskih cestah in že zavzeta zemljiš a na ob inskih cestah.
Dejansko so bila porabljena sredstva le v višini 49,50 €, ker do nakupa ostalega kmetijskega
zemljiš a za potrebe obnovitvenih del na ob inskih zemljiš ih ni prišlo.
16135 Nakup stavbnih zemljiš (cestni promet in infrastruktura)
Planirana sredstva v višini 158.571,00 € so bila namenjena odkupu stavbnih zemljiš za
potrebe obnovitvenih del na ob inskih cestah in že zavzeta zemljiš a na ob inskih cestah.
Dejansko so bila porabljena sredstva v višini 138.918,08 € za potrebe nakupov stavbnih
zemljiš za obnovitvena dela na LC in odkupe zemljiš , ki so zavzeta na ob inskih cestah ter
odkup stanovanjske hiše za potrebe izgradnje parkiriš a.
16139 Nakup kmetijskih zemljiš (Ribnik Vrbje)
Za postopen nakup zemljiš na in ob ribniku, ki so pomembna za eko-turisti ni razvoj
obmo ja, je bilo predvideno 8.346 EUR. Naloga ni realizirana, ker niso bile zaklju ene vse
aktivnosti. V teku so dogovori z lastniki ve jih zemljiš ob ribniku o odkupu oz. menjavi,
vendar se v letu 2007 še nismo uskladili glede cene. Za zemljiš a, ki so opredeljena kot
naravna vrednota in so v lasti države (Sklad KZGRS), odkup ni možen, ampak se sklene
dogovor o gospodarjenju. V teku so tudi dogovori o brezpla nem prenosu državnih zemljiš
na lokalno skupnost v okviru Športnega parka Vrbje in vstopne cone v naravni rezervat.
Izvedba nalog se prenese v leto 2008.
20 SOCIALNO VARS TVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049004 S ocialno varstvo materialno ogroženih
20041 Pomo pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)
Sredstva v višini 8.346,00 € so bila namenjena za pomo pri pla ilu najemnine, ki jo lastniki
stanovanj, ki niso v lasti ob ine, zara unavajo najemnikom.
Podlaga za upravi enost do priznanja znižane najemnine je podana v stanovanjskem zakonu
(Ur.list RS, št. 69/03), pogoji za upravi enost in navodila za izvajanje pa so dolo eni z
Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03).
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Na rtovana sredstva, namenjena za nadomeš anje najemnin lastnikom neprofitnih stanovanj
(izvzeta stanovanja v lasti ob ine, kjer se razlika med znižano in polno najemnino ne
nadomeš a), so bila presežena za 1.547,70 €. Razlog prekora itve je v tem, da ob planiranju
stroška ni mogo e v naprej predvideti števila in zneska subvencij, ki ga bo v skladu z veljavno
zakonodajo potrebno nadomestiti lastnikom, ki oddajajo neprofitna stanovanja.
Na upravi enost do znižanja najemnine namre vpliva ve dejavnikov, predvsem pa je
upravi enost in višina znižanja najemnine odvisna od prihodkov najemnika in njegovih ožjih
družinskih lanov. Dodatni razlog za prekora itev pa je v tem, da so lastniki stanovanj, v
katerih bivajo najemniki, ki so upravi eni do znižanja najemnine, v skladu z možnostjo, ki jo
omogo a veljavna uredba, v letu 2007 povišali stopnjo najemnine do maksimuma, to je do
4,68 % od vrednosti stanovanja. Razlika med polno najemnino in najemnino, ki so jo glede na
dohodke zmožni pla evati najemniki, se je v letu 2007 mese no nadomeš ala za 16
najemnikov 7 razli nim lastnikom, ki oddajajo neprofitna stanovanja.
23 INTERVENCIJS KI PROGRAMI IN OBVEZNOS TI
2302 Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre
23029001 Rezerva ob ine
23002 Sanacije plazov pri stanovanjskih objektih.
Za sanacijo plazov pri stanovanjskih objektih je bilo v sklad rezerve izlo enih 8.652,55 €, in
sicer za pla ilo na rta sanacije plazu za stanovanjskim objektom Nemivšek 1.932,91 € (na rt
sanacije je bil posredovan v revizijo M inistrstvu za okolje in prostor, vendar revizijskih
poro il kljub urgencam še nismo prejeli) ter za pla ilo geološkega poro ila za plaz nad
stanovanjskim objektom Golavšek in za plaz nad stanovanjskim objektom Koprivnjak v
skupni višini 6.719,64 €.
23003 Obnove cestnih zajed ob vodotokih
Za sanacijo zajed ob LC 490090 Liboje – Zabukovica ob potoku Bistrica v Libojah je bilo v
sklad rezerve izlo enih 23.324,40 €.
Za sanacijo je bilo izvedeno javno naro ilo. Z javnim naro ilom smo razpisali ve ji obseg, kot
smo imeli v prora unu zagotovljenih sredstev z namenom dokon ne sanacije zajed na tem
odseku. Pridobljene so bile štiri ponudbe. Najugodnejši ponudnik je bil NIVO Celje d.d. Lava
9, 3000 Celje za skupno vrednost 34.911,42 €. Pred sklenitvijo pogodbe je bil obseg del
zmanjšan v okvir razpoložljivih sredstev (skladno z dolo ili v razpisu, da lahko ponudnik
sklene pogodbo tudi za manjši obseg del ali od ponudbe odstopi). Prekora itev za 2.459,40 €
je nastala zaradi nujnega pove anja obsega del.
23004 Obnova LC 490081, 490022 Griže-Zabukovica-Matke
Za obnovo LC 490081 Zabukovica – M atke je bilo v letu 2007 v sklad rezerve izlo enih
258.488,00 €.
Za izbiro izvajalca je bil v letu 2006 opravljen javni razpis. Najugodnejši ponudnik je bil
KRAJNC VNG, Igor Krajnc s.p., Cesta Žalskega tabora 21, Žalec.
Izvedba I. faze sanacijskih del je bila izvršena v letu 2006. Pla ilo izvedbe je bilo delno
izvršeno v letu 2006, v letu 2007 pa preostanek v višini 152.854,24 €. Izvedena so sanacijska
dela v dolžini 1.200 m. Dela zajemajo izvedbo odvodnjavanja, izvedbo drenaže, razširitev
voziš a na 4,00 m in kompletno asfaltiranje.
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V letu 2007 se je nadaljevalo z izvedbo II. faze sanacije v dolžini 400 m. Realizacija znaša
102.109,02 € in nadzor 1.312,45 €. Dela na II. fazi bodo kon ana v letu 2008.
Sanacija ceste se izvaja s skupnim sofinanciranjem ob ine Žalec in M OP-a po pogodbi za
sanacijska dela na poškodovanih stvareh v poplavah 2005.
23005 JP 991230 na Brnico
Dela na sanaciji plazu na javni poti na Brnico so se izvedla na podlagi poenostavljene
projektne dokumentacije, ki jo je podal revident. Za izbiro izvajalca je bil izveden javni razpis
po postopku zbiranja ponudb. Izvajalec del je bil Vilkograd, Nizke gradnje, d.o.o., Zlate e pri
Šentjurju. Skupna vrednost sanacije plazu na javni poti je znašala 46.708,05 €.
Sanacija plazu se je izvedla s skupnim sofinanciranjem Ob ine Žalec in M OP-a po pogodbi za
sanacijska dela na poškodovanih stvareh v poplavah 2005.
23029002 Posebni programi pomo i v primerih nesre
23010 Sanacija plazov
Sredstva v višini 33.805,97 so se porabila za najnujnejše interventne ukrepe po neurju
18.09.2007. Sredstva so bila porabljena za pridobitev geološko-geomehanskih poro il,
interventne sanacije plazov, zaš ite plazov pred površinskimi vodami.
23011 Požari
Na podlagi sklepa župana Ob ina Žalec daje finan no pomo tudi za odpravo posledic
požarov, ki niso povzro eni zaradi naravne sile. Za dodelitev višine finan ne pomo i
upravi encem se smiselno uporabljajo dolo ila 3. lena Pravilnika o merilih za dodelitev
finan nih sredstev iz prora unske rezerve (UL RS, št. 104/05). Za te namene smo v letošnjem
letu porabili sredstva v višini 5.630,53 EUR in sicer:
- Likozar Robert, Dobriša vas 53, d, 625,94 EUR (požar gospodarskega poslopja),
- Budiš Štefan Josip, Velika Pirešica 5h, 4.170,00 EUR (požar ve stanovanjske hiše),
- Zdenko Kralj, Kasaze 35, Petrov e, 834,59 EUR (požar stanovanja).
23013 Odprava posledic na komunalni infrastrukturi
Sredstva v višini 64.298,50 € so se porabila za nujne interventne ukrepe na zagotavljanju
prevoznosti lokalnih cest in javnih poti v posameznih KS po neurju 18.09.2007.
23014 Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesre ah
Zaradi poplav, ki so nekatera naselja Ob ine Žalec prizadele 18. septembra 2007, je bilo
potrebno na M inistrstvo za obrambo, Upravo RS za zaš ito in reševanje v Ljubljani
posredovati zapisnike z ocenjeno škodo poškodovanih objektov po poplavi. Ocenitev je
izvajalo ve komisij, saj je bil rok za oddajo dokumentacije kratek. V ta namen so bila
porabljena sredstva za pla ilo dela štirih komisij po pogodbah o delu v višini 1.539,70 EUR.
23015 Finan na pomo individualnim oškodovancem po poplavi
Na osnovi ocenjene škode posameznikom zaradi poplav v septembru 2007 so lani
Ob inskega sveta Ob ine Žalec sprejeli sklep, da se oškodovancem z ocenjeno škodo nad
2.000,00 EUR nakaže (samo fizi nim osebam) finan na pomo v višini 10% ocenjene škode,
kar v skupnem znesku predstavlja 48.612,31 EUR.
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KRAJEVN E S KUPNOS TI
Obrazložitve porabe sredstev krajevnih skupnosti po prora unskih postavkah obsegajo
tako porabo sredstev, zagotovljenih iz ob inskega prora una kot porabo lastnih sredstev
krajevnih skupnosti.
5001 KRAJEVN A S KUPNOS T GALICIJA
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04060 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Galicija
Sredstva so bila namensko porabljena kot sofinanciranje nakupa moštvenega vozila PGD
Velika Pirešica ter sofinanciranje najema šotora ob prevzemu vozila PGD Velika Pirešica in
dnevu državnosti v Zavrhu. Koristila so se posebna sredstva donacije podjetja CM Celje d.d..
04070 Prireditve ob praznikih Krajevne skupnosti Galicija
Ob praznovanju krajevnega praznika so sredstva bila porabljena za pokritje tiskarskih in
poštnih storitev, pla ila priznanj in plaket, nastop KUD iz Šmartnega v Rožni dolini kot tudi
vse stroške pogostitve udeležencev slavnostne seje.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06030 Delovanje Krajevne skupnosti Galicija
Sredstva so bila porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti. Ve ja postavka je nagrada
predsednika sveta ter drug splošni material in storitve (žalni aranžmaji za pokojnike)
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029004 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13010 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva postavke so bila porabljena za redno vzdrževanja javnih in NK poti.
13020 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Višja poraba sredstev je nastala zaradi snežene zime, ki je povzro ila dodatne stroške pri
pluženju snega in dobavi peska za posipanje javnih in NK poti.
13030 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP- koriš enje koncesnine
Sredstva postavke so bila porabljena za posamezne sanacije na javnih in NK poteh, kot so
sanacije JP Podgora, JP Kuniginda, sanacija NK poti Gradiš e, nasutje JP Zakelšek, sanacija
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posedka JP Ašenberger z izkopi, nasutjem, utrjevanjem in asfaltiranjem, nasutje bankin na
javnih in NK poteh, iš enje jarkov, rezanje bankin…
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13330 Gradnje in investicijsko vzdrževanje JP in trgov- koncesija
Sredstva so bila namenjena sanaciji in ureditvi asfaltnih površin pri cerkvi v Galiciji ob
izvedbi Nove maše novomašnika iz KS Galicija.
13340 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov – koriš enje koncesnine za rudarsko
pravico
Zaradi izgradnje oz. širitve mostu ez potok Pirešica in širitve lokalne ceste Gorca je potrebno
prestaviti gospodarsko poslopje. Sredstva so bila porabljena za pridobitev tehnološkega
projekta, geodetskega posnetka in pridobitev projektnih pogojev. V izdelavi je projekt
gospodarskega poslopja.
.
13344 Plo nik Podgora- koncesija
S sredstvi koncesije se je po predhodno pridobljenem projektu izvedla izgradnje plo nika
Podgora ob lokalni cesti Pernovo- Lopata. Sredstva so bila porabljena za pla ilo za asne
situacije. Kon na situacija zapade v pla ilo v letu 2007. Ob izgradnji je bila ugotovljena
nujnost sanacije oz. preplastitve lokalne ceste na tem obmo ju ter ureditev odvodnjavanja
ceste, kar bo potrebno urediti v letu 2007.
13029004 Cestna razsvetljava
13510 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave
Tako na tokovini kot na teko em vzdrževanju je ostal del neporabljenih sredstev, ki je ostal v
prora unu ob ina Žalec.
13521 Gradnje in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva so bila porabljena za pridobitev geodetskih posnetkov in projektne dokumentacije
javne razsvetljave od Velike Pirešice do sedeža krajevne skupnosti v Galiciji in je razdeljena
na 4 faze. Za pla ilo so se koristila sredstva koncesije.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Prazni no urejanje naselij
16060 Prazni na okrasitev naselij
Sredstva so bila namenjena za nakup svetle ih cevi za okrasitev doma PGD Zavrh ter delno
za potrebe okrasitve POŠ Trje.
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18 KULTURA, Š PORT IN NEVLADN E ORGANIZACIJE
1805 Š port in prosto asne dejavnosti
18059001 Programi športa
18119 Upravljanje in vzdrževanje telovadnice Trje
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje telovadnice Trje. Ve je postavke so pla ilo
ogrevanja telovadnice, katerega pla uje samo krajevna skupnost, iš enje telovadnice ter voda
in komunalne storitve.
19 IZOBRAŽEVANJE
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
19039 Ureditev podstrešja na POŠ Trje
Sredstva so bila porabljena za pla ilo idejnega projekta ureditve podstrešja na POŠ Trje,
kateri zajema ureditev dveh u ilnic, sanitarij ter kabinetom za pedagoge in kasnejšo ureditev
pisarne krajevne skupnosti s posebnim vhodom.
1906 Pomo i šolajo im
19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu
19074 Regresiranje prevozov u encev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
Krajevna skupnost regresira prevoz u encev v šolo Dobrna, kateri so pri eli hoditi v šolo pred
izgradnjo POŠ Trje.
23 INTERVENCIJS KI PROGRAMI IN OBVEZNOS TI
2302 Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre
23029002 Posebni programi pomo i v primeru nesre
23018 Pomo pri odpravi poledic požara
Sredstva so se namensko porabila za odpravo posledic požara na stanovanjski hiši Trupi
M arjan v Hramšah.
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5002 KRAJEVN A S KUPNOS T GOTOVLJE
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04071 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Gotovlje
Ob praznovanju krajevnega praznika so bila sredstva porabljena za pokritje stroškov
reprezentance in nakupa plaket z listinami.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanja ožjih delov ob in
06031 Delovanje Krajevne skupnosti Gotovlje
Sredstva so se porabila za redno delovanje krajevne skupnosti. Ve ja poraba je na kontu
reprezentance (pogostitev starejših krajanov, lanov sveta in društev) ter ogrevanja objektov.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13011 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva so se namensko porabila za redno vzdrževanje javnih poti in NK poti.
13021 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Namenjena finan na sredstva so bila porabljena za nakup in montažo cevi za posipanje,
dobavo peska ter izvajanje zimske službe (oranje snega).
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13331 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Sredstva so bila porabljena za dokon anje plo nika ob lokalni cesti (Dolar) ter ureditev
odvodnjavanja ob zaklju ku izgradnje kanalizacije.
13029004 Cestna razsvetljava
13511 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave
Finan na sredstva so bila za pla ilo elektri ne energije javne razsvetljave ter menjavo žarnic.
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE D EDIŠ INE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15010 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in N
Sredstva sofinanciranja izgradnje kanalizacije v Gotovljah so bila na podlagi situacij nakazana
podjetju JKP Žalec d.o.o. ter delno Ob ini Žalec.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO-KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Prazni no urejanje naselij
16061 Prazni na okrasitev naselij
Sredstva so bila porabljena za prazni no okrasitev naselij z montažo in demontažo okraskov.
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5003 KRAJEVN A S KUPNOS T GRIŽE
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04062 Pokroviteljstva krajevne skupnosti Griže
Sredstva smo namenili posameznim društvom, porabljena pa so bila tudi v namen prireditev v
samem kraju kot je komemoracija ob spomeniku, budnica za praznik 1. maj.
04072 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Griže
Za ta namen so bila sredstva porabljena za stroške oglaševalskih storitev ( plakati, vabila ), za
poštne storitve, pogostitev ob krajevnem prazniku, sre anje starejših krajanov in slavnostna
seja sveta KS.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06032 Delovanje Krajevne skupnosti Griže
Sredstva so bila porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti. V tem delu so postavke, ki
so namenjene za sejnine lanov sveta, pla ila nagrade predsedniku sveta KS Griže, postavka
najemnine in zakupnine za poslovne prostore in drugih materialnih stroškov delovanja
Krajevne skupnosti.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13012 upravljanje in teko e vzdrževanje javnih poti ter trgov ( letno )
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje JP in nekategoriziranih cest ter dobavo nasipnega
materiala na podlagi vlog krajanov. Sredstva so bila porabljena izklju no za ta namen.
Dodatno se je namenilo 4.000.00 EUR za najnujnejšo sanacijo cest po jesenskem neurju, kar
pa še ni do kraja sanirano zaradi prekratkega roka.
13022 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in infrastrukture ( zimsko )
Zaradi milejše zime v tem obdobju še nismo porabili planirana sredstva.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13332 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Sredstva so se porabila za cestni odcep Verdnik – Krušnik, Goropevšek – Trgovina,
porabljena pa so bila manjša sredstva od planiranih zaradi sofinanciranja krajanov.
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13029004 Cestna razsvetljava
13512 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva so bila porabljena za pla ilo elektrike in javne razsvetljave ter menjavo žarnic.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Prazni no urejanje naselij
16062 Prazni no urejanje naselij
Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo okraskov na drogovih javne razsvetljave ter
okrasitev doma krajanov. Sredstva, ki smo jih dobili iz prora una, so bila namenjena in
porabljena izklju no za ta namen in postajališ e v Zabukovici.
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5004 KRAJEVN A S KUPNOS T LEVEC
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04063 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Levec
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju prireditve namenjene krajanom Levca, ki jo je
organiziralo DU Levec.
04073 Prireditve ob praznikih Krajevne skupnosti Levec
KS Levec ne praznuje svojega praznika zato sredstva niso bila porabljena.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06033 Delovanje Krajevne skupnosti Levec
Sredstva namenjena za delovanje KS Levec komaj zadostujejo saj kljub var evanju fiksni
stroški (odvoz smeti, elektrika, telefon, …) dosegajo višino namenjenih sredstev. Velika
postavka je nabava kurilnega olja, ki povzro i malo prora unsko luknjo.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13013 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
V okviru letnega vzdrževanja JP in nekategoriziranih cest so bila sredstva namenjena za
ureditev makadamskih odsekov, bankin in iš enju jarkov.
13523 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva niso bila porabljena, ker izvajalec zimske službe ni izstavil ra una.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13333 Gradnje in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov
Iz ob inskega prora una je bilo za investicije v cestno infrastrukturo namenjenih 4.173,00
EUR katerim je bilo potrebno dodati še 2.500,00 EUR lastnih sredstev za izvedbo investicije
po sklepu Sveta KS Levec (preplastitev JP 991326).
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13513 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave
Velika postavka v prora unu je upravljanje in teko e vzdrževanje javne razsvetljave, ki
zajema tokovina in menjavo žarnic.
13523 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
V letu 2007 je bil popla an dolg do izvajalca »JR ob cesti na letališ e«, ki je bila z grajena leta
2006 v višini 4.173,00 EUR.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Prazni no urejanje naselij
16063 Prazni na okrasitev naselij
Sredstva so bila namenjena za okrasitev stavbe, v katerih so prostori KS Levec.
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5005 KRAJEVN A S KUPNOS T LIBOJE
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04064 Pokroviteljstva krajevne skupnosti Liboje
Sredstva smo namenili posameznim društvom, porabljena pa so bila tudi za sofinanciranje
posameznih prireditev v samem kraju.
04074 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Liboje
Za ta namen so bila sredstva porabljena za stroške oglaševalskih storitev, za poštne storitve,
pla ila priznanj in plaket kot tudi pogostitev udeležencev pohoda po Krajevni skupnosti,
pogostitev in sre anje starejših krajanov, ki je že tradicionalna.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 delovanje ožjih delov ob in
06034 Delovanje Krajevne skupnosti Liboje
Sredstva so bila porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti. V tem delu so postavke, ki
se pla ujejo sejnine lanom sveta in nagrade predsedniku, pla ila po pogodbah, zavarovanje
objektov.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13014 Upravljanje in teko e vzdrževanje javnih poti ter trgov ( letno )
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje JP in nekategoriziranih cest ter dobavo nasipnega
materiala na podlagi vlog krajanov. Sredstva so bila porabljena izklju no za ta namen.
Dodatno smo porabili sredstva za sanacijo makadamskih cest zaradi jesenskega neurja.
13024 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in infrastrukture ( zimsko )
V tem obdobju še nismo porabili vsa zagotovljena sredstva zaradi mile zime, ki je bila do
sedaj, ni pa izklju eno, da se zima še ne bo pokazala v takšni lu i, kot je bila pretekla leta.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13334 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Sredstva so bila porabljena za obnovo javnih poti, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kar
je razvidno iz vseh ra unov.
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13341 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov – koriš enje koncesnine za rudarsko
pravico
Sredstva so bila koriš ena za izdelavo plo nika Liko, kar je tudi razvidno iz realizacije in tudi
prihodkov prora una Ob ine Žalec.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13464 Gradnja in investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališ
Za izvedbo avtobusnega postajališ a v letu 2006 je po ZR 2006 ostal dolg do izvajalca del v
višini 2.086,46 €, kateri je bil poravnan v letu 2007.
13029004 Cestna razsvetljava
13514 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva so bila porabljena za pla ilo elektrike in javne razsvetljave ter menjavo žarnic.
13530 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave – koriš enje koncesnine za
rudarsko pravico
Izdelava JR Tominšek – Liko in izkopi za omenjeno razsvetljavo.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba s pitno vodo
16039 Investicije v vodovodne sisteme KS Liboje
Sredstva so bila zbrana od krajanov, namenjena pa so bila za sofinanciranje iz gradnje
vodovod Brnica.
16039004 Prazni no urejanje naselij
16064 Prazni na okrasitev naselij
Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo okraskov na drogovih javne razsvetljave ter
odstranitev le teh. Sredstva, ki smo jih dobili iz prora una, so bila namenjena in porabljena
izklju no za ta namen.
18 KULTURA, Š PORT IN NEVLADN E ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižni arstvo in založništvo
18026 Upravljanje in teko e vzdrževanje krajevne knjižnice v Libojah
Sredstva so bila porabljena za upravljanje, teko e vzdrževanje, porabo elektri ne energije in
porabo goriv za krajevno knjižnico v Libojah, ki se nahaja v isti stavbi kot so prostori KS.
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5006 KRAJEVN A S KUPNOS T PETROV E
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04065 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Petrov e
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje prireditev namenjenih krajanom (postavitve
mlajev, nogometni turnir, sre anje starejših krajanov, martinovanje, dan žena ..) in sicer PGD
Drešinja vas, Nogometnemu klubu Petrov e, Turisti nemu društvu Petrov e, Odboru RK
Petrov e, …
Sredstva se zagotavljajo iz lastnih prihodkov in sredstev za delovanje Krajevne skupnosti
Petrov e.
04075 Prireditve ob praznikih Krajevne skupnosti Petrov e
Sredstva so bila porabljena za pokale in priznanja za Nogometni turnir za pokal KS Petrov e.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06035 Delovanje Krajevne skupnosti Petrov e
Poraba sredstev za delovanje KS je namenjena iš enju prostorov, izdaji glasila Petrovške
novice, reprezentanci, upravljanju objekta Petrov e 33, pla ilu elektri ne energije, ogrevanja,
vode, telefona in interneta, odvozu smeti, izvedbi akcije Varna pot v šolo, izpla ilu sejnin in
delu preko študentskega servisa, nagradi predsedniku sveta, nabavi kopirnega stroja, …
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029004 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13015 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva so bila porabljena za gramoziranje bankin in makadamskih odsekov ter menjavo
dotrajanih prometnih znakov.
13025 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva za izvajanje zimske službe so pokrila stroške pluženja snega in nabavo peska za
posipanje cest (Ruše, M ala Pirešica).
13032 Upravljanje in teko e vzdrževanje javnih poti - koriš enje koncesnine za rudarsko
pravico
Koncesija je vsako leto namenjena za izboljšanje obstoje e infrastrukture. V Letu 2007 so bila
sredstva porabljena za preplastitev dela ceste proti Rušam (iz sredstev je bil pla an del
ra una).
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13335 Gradnje in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Vsako leto je za investicije namenjenih ve sredstev. Glavnina se jih namenja za reševanje
problematike parkiranja v Petrov ah. Del pa se jih je porabilo za preplastitev križiš a v
Drešinji vasi, ureditev parkiriš a v Arji vasi in preplastitev dela ceste v Ruše.
13029004 Cestna razsvetljava
13515 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave
Stroški tokovine in menjave žarnic so v K S Petrov e velika postavka, zato je nujno
nadaljevati z menjavo zastarelih svetilk z var nimi.
13525 Gradnje in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Zaradi vandalizma je bila razširjena javna razsvetljava pri gasilskem domu Dobriša vas –
Petrov e.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Prazni no urejanje naselij
16065 Prazni na okrasitev naselij
Novoletna ureditev KS Petrov e je zajemala dopolnitev in posodobitev zastarelih in
dotrajanih osvetlitev. Velika postavka pa je bila nova osvetlitev zadružnega doma, zato
sredstva iz prora una OŽ niso zadostovala. M anjkajo a sredstva je zagotovila KS iz lastnih
sredstev.
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5007 KRAJEVN A S KUPNOS T PONIKVA
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04066 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Ponikva
Ob praznovanju krajevnega praznika so bila sredstva porabljena za pokritje stroškov
reprezentance, nakupa plaket z listinami ter oglaševalskimi storitvami.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanja ožjih delov ob in
06036 Delovanje KS Ponikva
Sredstva so se porabila za redno delovanja krajevne skupnosti. Ve jo porabo predstavlja
reprezentanca (pogostitev starejših krajanov, ve erja sveta in društev) najemnina za dvorano z
NUSZ (KZ Gotovlje) ter nakup kurilnega olja za ogrevanje objektov.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13016 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva so se namensko porabila za redno vzdrževanje javnih poti in NK poti.
13260 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Namenjena finan na sredstva so bila porabljena za nakup in montažo cevi za posipanje,
dobavo peska ter izvajanje zimske službe (oranje snega).
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13336 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Sredstva so bila porabljena za ureditev odvodnjavanja na javni poti Spodnja Ponikva z delno
preplastitvijo asfaltne prevleke
13029004 Cestna razsvetljava
13516 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave
Finan na sredstva so bila za pla ilo elektri ne energije javne razsvetljave.
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16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Prazni no urejanje naselij
16066 Prazni na okrasitev naselij
Sredstva so bila porabljena za prazni no okrasitev naselij (nakup okraskov) z montažo in
demontažo.
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5008 KRAJEVN A S KUPNOS T Š EMPETER
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveš anje doma e in tuje javnosti
04107 Spletne strani Krajevne skupnosti Šempeter
Krajevna skupnost Šempeter, ima že ve let lastno spletno stran, na kateri je predstavljen kraj,
njegove zna ilnosti, pomembnosti. Ker so na predstavitveni strani zapisana tudi imena
predstavnikov oziroma predsednika K S, smo zaprosili ustrezno podjetje, za popravek vnosa
podatkov na spletni strani (zaradi volitev v Svet KS v novembru 2006, ter imenovanju novega
predsedstva in novi sestavi lanov sveta. Prav tako so bile potrebne spremembe pri
imenovanju predsednik Društev, ki delujejo na obmo ju KS).
Letno pa je potrebno obnoviti podaljšanje registracije – domene za spletno stran, ter
gostovanje na strežniku.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04067 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Šempeter
Sredstva, ki so bila predvidena v Finan nem na rtu KS za leto 2007, smo z rebalansom
finan nega na rta KS pove ali za trikrat. Vzrok tako velikega pove anja sredstev, ki jih
namenjamo pokroviteljstvu, ne moremo pripisati nepravilni odlo itvi lanov sveta ali vodstvu
KS. Že dalj asa opažamo, da se vse preve društev in posameznikov obra a na nas s prošnjo
za pomo in izvedbo najrazli nejših prireditev in dogodkov. In eprav so sama društva dovolj
uspešna pri prejemanju Ob inskih sredstev in drugih dotacij ter pokroviteljstev, smo v KS
Šempeter enotnega mnenja, da je za delovanje oziroma življenja kraja, ve kot potrebno
delovanje društev na vseh podro jih, predvsem pa njihova predstavitev z razli nimi turnirji,
prireditvami, nastopi, tekmovanje, …
Pomo v obliki denarnih sredstev smo namenili Odbojkarskemu klubu TVD Partizan, za
majice in tisk, za odbojkarski turnir, ter fizi no varovanje pri tekmah za turnir.
Društvu Podeželskih žena smo pokrili stroške prevoza na Koroško, kjer je potekalo
tekmovanje za Naj mlado kmetico 2007. Pohvalimo se lahko z zmagovalno tega tekmovanja,
ki prihaja iz Grušovelj. Še bolj pa nas razveseljuje, da je to M arta Rojnik, ki je tudi lanica
našega sveta KS.
Najve ji znesek pomo i za leto 2007 pa smo namenili Knjižnici v Šempetru, za nabavo
ra unalniške opreme v sistemu COBISS, za izposojo gradiva.
04077 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Šempeter
Ob prazniku KS smo si v letu 2007 zastavili precej veliko nalogo. S pomo jo Osnovne šole
ter predstavnikov Društev in posameznih krajanov, smo v centru Šempetra (pri Poli )
postavili grb KS iz razli nih kamnov, obenem pa poskrbeli za ureditev okolice ob grbu. Grb
vsekakor pomeni veliko pridobitev za sam kraj, saj je na njem iz kamen kov predstavljen
simbol grba. Je unikaten in predstavlja ve kot samo grb, ampak je obcestno opozorilo vsem
mimo-voze im, da je Šempeter in njegove posebnosti (nekropola …) res v središ u Slovenije
in da je z godovinska vrednost Šempetra velika.
Prejemnikom priznanj in plaket ter grba smo podarili uokvirjena priznanja, ter cvetli ne
aranžmaje, ter jih primerno pogostili. V izdelavo smo dali izvedbo izdelave pisnih priznanj,
plaket in grbov ter slavnostih map za prejemnike.
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V sklopu praznika KS smo predali – otvorili novi del kanalizacije in cestiš a v Son ni ulici in
Lepi ulici v Šempetru. Prav tako smo v ulici Pod smrekami, v sodelovanju z Ob ino Žalec,
predali preurejeno in pove ano parkiriš e.
Udeležili smo se 7. sre anja Šempetrov iz Slovenije in tujine, ki smo ga imeli v Sv. Petru v
Se ovljah. Sre anje Šempetrov je preraslo v ve kot samo sre anje, ampak je namenjeno
druženje in vsesplošni zabavi in spoznavanju Šempetrov iz Slovenije. Udeležence iz Šempetra
v Savinjski dolini smo popeljati z avtobusom, jih pogostili in enotno predstavili z majicami
(rumene barve ter emblemom grba KS).
Izredno uspešno delovanje Odbojkarskega društva TVD Partizan, ki je v Šempetru pripravilo
odbojkarski turnir za doma e in tuje ekipe, smo ve kot nagradili oziroma sponzorirali s
tiskanjem in vezenjem majic, jim ponudili pija o za odbojkarski turnir ob krajevnem prazniku
ter jih primerno pogostili.
Ob sre anju krajanov nad 70 let smo v celoti poravnali gostinske storitve v Gostiš u Rimljan.
M enimo, da je prav, da starejše krajane enkrat letno pogostimo, jih pozdravimo ter jim
izkažemo spoštovanje. Upravi eno pa se poraja strah s strani K S, da finan no ne bomo mogli
ve v celoti poravnati gostinske storitve za sre anje starejših krajanov nad 70 let, saj je
krajanov, ki do akajo starost 70 in ve let, iz leta v leto ve in presega finan ne zmožnosti
pomo i KS.
V Krajevni skupnosti Šempeter smo enotnega mnenja, da za izvedbo prireditev ni dovolj
sredstev, da je za vsako društvo v KS sodelovanje, sicer astno, da pa tudi ni pravilno, da bi
za dodatna sredstva prosili podjetja v okviru KS.
06 LOKALNA S AMOUPRAVA

0602 S ofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06037 Delovanje Krajevne skupnosti Šempeter
Stroški nastali za pisarniški material, istila, založniške in tiskarske storitve, oglaševalskih
storitev, vodarine, odvoza smeti, telefona, poštnine, ne presegajo zastavljenega plana za
delovanje KS. V izdatkih za reprezentanco so zajeta tudi darila; ki jih namenjamo starejšim
krajanom ob njihovih okroglih jubilejih; prejemnikom priznanj ob posebnih dosežkih –
nagradah; pogostitev ob Akciji Varno na poti v šolo, Tednu otroka; organizacija malice ob
naravni nesre i – poplavi; pogostitvi in pla ilu strokovne ekskurzije lanom sveta – namesto
prejema denarnega izpla ila za sejnine.
Poravnali pa smo tudi prvo košnjo in iš enje športnega parka ob Osnovni šoli.
Sredstva, ki so namenjena za osnovno delovanje K S, za pisarniški material, istilni material,
reprezentanco, elektri no energijo KS, vodo, odvoz smeti, telefon, poštnino, … so le zgolj za
strogo, res najnujnejše in revno delovanje KS. Vse preve krat pa sledi tudi odrekanje
najosnovnejših stvari za nemoteno redno delovanje KS Šempeter. Sredstva izklju no in
namensko porabimo za delovanje same Krajevne skupnosti Šempeter.
Zelo nas žalosti dejstvo, da ne moremo pridobiti višjih sredstev za teko e vzdrževanje
poslovnih prostorov, saj so prostori KS ve kot potrebni beljenja. Okna in polkna so
prepotrebna barvanja. Vhodna vrata z obeh strani ne tesnijo in so odprtine ve kot dva
centimetra (zgoraj, spodaj).
Streha stavbe KS na Rimski cesti 80, pa že dalj asa ne služi namenu. Strešna opeka, njeni
deli in delci, padajo pred oba vhoda za stranke in na samo parkiriš e. Društva, ki koristijo
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prostore v prvem nadstropju, pa nas že dalj asa opozarjajo, na zamakanje in prepust vode
skozi strešno opeko.
Strošek, ki ga pla ujemo za elektri no energijo za KS, pa je zaradi ene same
termoakumulacijske pe i, ki je dotrajana (iztrošena in prekomerno požrešna elektrike) v
pisarni tajništva in pisarni predsednika, vse prej kot premalo. M raz, ki je v prostoru in na
katerega nas opozarjajo tudi stranke, je neznosen v zimskem asu in prehodnem obdobju
(pomlad in jesen).
Vse od nastopa našega mandata (od novembra 2006) si prizadevamo za skupni dogovor in
razrešitev problema Kmetijske zadruge oziroma pla ila najemnine za dvorano. M enimo, da so
sredstva, ki jih pla ujemo za najemnino dvorane KZ pod postavko Najemnine za poslovne
prostore v Redni dejavnosti delovanja K S neupravi eni in bi se morale prenesti na drug konto
ali pa v sodelovanju z Ob ino Žalec razveljaviti omenjeno Najemno pogodbo in pristopiti k
reševanju problema na druga en na in.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13017 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Ceste v Vaških skupnostih in naselju Šempeter smo redno oskrbovali z nasipnim materialom
– drobljencem, tamponom za vzdrževanje javnih poti, ter poravnali stroške prevoza za nasipni
material. Nabavili in postavili smo nov prometni znak »Šempeter«, pri Sipu (cesta iz Sp.
Grušovelj.
Pomagali smo pri pripravi zemeljskih del za avtobusno postajališ e v Gr ah. V Grušovljah pa
smo nabavili za avtobusno postajališ e smrekov opaž. Sredstva smo namenili tudi za izdelavo
pešpoti ob Osnovni šoli - za položitev betonskih ploš . Omogo ili smo izdelavo platoja za
kontejnerje v ulici Pod smrekami, ter polaganje robnikov.. M akedamsko cesto ob Savinji s mo
nasuli z nasipnim materialom.
eprav je bil sklenjen pisni dogovor s strani Ob ine, Oddelka za varstvo okolja in urejanje
prostora, ter med KS in krajanom Puntar, smo morali pokriti strošek vzdrževanja kanalizacije
ob JP – Puntar, sami.
13027 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infr. (zimsko)
Zima nam je letošnje leto bila precej naklonjena. Bila je, skoraj brez snega, in zato ni presegla
na rtovanih sredstev. Redno pa so bila opravljena posipavanja – soljenje in nabava drobljenja
za potrebe zimske službe.
13029004 Cestna razsvetljava
13517 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave
Na ra une - izdatke za elektri no energijo, po pogodbi in za uporabo elektroenergetskega
omrežja nimamo nikakršnega vpliva. Sredstva za pla ilo prejetih ra unov lahko samo
planiramo, podpisujemo – likvidiramo prejete ra une in jih dostavljamo v knjiženje pristojnim
službam. Na višino in nenehno pove anje stroškov elektri ne energije pa žal nimamo vpliva.
Vse preve krat pa poslušamo o itek o neprimernosti izdajanja ra unov na naslov Krajevne
skupnosti.
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Elektro Celje samovoljno in brez priloge delovnega naloga, iz katerega bi bilo razvidno, kje
so bila opravljene zamenjave žarnic, za nas opravlja menjavo žarnic za javno razsvetljavo za
celotno Krajevno skupnost Šempeter.
13527 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva, ki jih je KS Šempeter prejela iz naslova sredstev iz prora unov lokalnih skupnosti
za investicije (za leto 2007 – 14.605 EUR), smo prenesli za Gradnjo in investicijsko
vzdrževanje cestne razsvetljave – novogradnje, za javno razsvetljavo v Lepi in Son ni ulici v
Šempetru.
16 PROS TORS KO
DEJAVNOS T

PLAN IRANJE

IN

S TANOVANJS KO

KOMUNALN A

1603 Komunalna dejavnost
16039004 Prazni no urejanje naselij
16067 Prazni na okrasitev naselij
Že v lanski obrazložitvi porabe sredstev za Prazni no okrasitev naselij smo zapisali, da
predvidena višina sredstev ne zadostuje potrebam novoletne okrasitve in da se naj predvidijo
višja sredstva. V nezadostnih koli inah (le tu in tam) visijo v delu naselja Šempetra, delno
popravljene in stare - na pol negore e novoletne okrasitve. Za ostale predele Šempetra –
zaselke, pa še vedno nismo pridobili možnosti oziroma sredstva za nakup in napeljavo
novoletne – prazni ne okrasitve.
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5009 KRAJEVN A S KUPNOS T VRBJE
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04078 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Vrbje
Za ta namen so bila sredstva porabljena za stroške oglaševalskih storitev, za poštne storitve,
pla ila priznanj in plaket za lane društev kot tudi pogostitev in sre anje starejših krajanov, ki
je že tradicionalna in slavnostno sejo.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06038 Delovanje Krajevne skupnosti Vrbje
Sredstva so bila porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti. V postavkah je razvidno
za pla ila elektrike in plina za ogrevanje, saj Krajevna skupnost Vrbje še vedno pla uje
elektri no energijo in ogrevanje za cel objekt, zraven pa je vklju en tudi odvoz smeti,
zavarovanje objekta in nagrada predsednika.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13018 Upravljanje in teko e vzdrževanje javnih poti ter trgov ( letno )
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje JP in nekategoriziranih makadamskih cest ter
dobavo nasipnega materiala na podlagi vlog krajanov.
13028 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in infrastrukture (zimsko)
Glede na takšno zimo, Krajevna skupnost še ni porabila sredstva, ki so zagotovljena s strani
Ob ine Žalec.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13338 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Sredstva so bila porabljena za ureditev ceste proti ribniku Vrbje.
13029004 Cestna razsvetljava
13518 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva so bila porabljena za pla ilo elektrike in javne razsvetljave ter menjavo žarnic po
Krajevni skupnosti Vrbje.
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16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Prazni no urejanje naselij
16068 Prazni na okrasitev naselij
Finan na sredstva so bila porabljena za postavitev in odstranitev razsvetljave, oz. okraskov
kar je razvidno tudi iz fakture.
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5010 MES TNA S KUPNOS T ŽALEC
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04069 Pokroviteljstva Mestne skupnosti Žalec
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje prireditev namenjenih krajanom, M S Žalec in
prireditev, ki so bile v organizaciji zunanjih društev, so se pa odvijale v Žalcu. Pokroviteljstva
so med drugim prejeli I. osnovna šola, M ladinski klub Kasaze-Liboje, Univerza za tretje
življenjsko obdobje, KUD Žalec, Lokostrelski klub Sokol, Društvo podeželskih žena ob ine
Žalec, Avto moto klub, PD Žalec…
04079 Prireditve ob praznikih Mestne skupnosti Žalec
Prireditve ob prazniku M S Žalec potekajo preko celega meseca septembra tudi s pomo jo
društev. Tako so bila sredstva porabljena za tiskanje vabil, objavo oglasov, pogostitve,
sofinanciranje prireditev, ki so jih prirejala v okviru praznovanja M S Žalec društva, pla ilo
avtorskih honorarjev, …. Sredstva, ki jih namenja za praznovanje ob inski prora un, so
preskopa, zato M S razliko pokriva z lastnimi sredstvi.
040390003 Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem
04059 Upravljane in vzdrževanje Hmeljarske 3
Vzdrževanje objekta ( iš enje, elektri na energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti, upravljanje)
je breme prora una M estne skupnosti, saj se za uporabo prostorov, ki jih uporabljajo
izklju no razna društva, ne zara unava najemnina. Sredstva za pla ilo stroškov se zagotovijo
iz sredstev za delovanje M estne skupnosti Žalec.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06039 Delovanje Mestne skupnosti Žalec
Višina sredstev za delovanje M estne skupnosti Žalec so na sre o dovolj visoka, da se
pokrijejo vsi stroški delovanja (pisarniški material, telefon in internet, asopis, poštne storitve,
izvedba akcije Varna pot v šolo, zavarovalne premije, sejnine, ban ne storitve, nagrade
predsednika, nakup potrebne pisarniške opreme in napeljav, …), nekaj sredstev pa se porabi
za pokritje stroškov na drugih postavkah (redno vzdrževanje javnih poti, prazni na okrasitev
naselij, prireditve ob praznikih)
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13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029004 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13019 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva ne zagotavljajo zadovoljivega standarda vzdrževanja JP in nekategoriziranih cest
(krpanje udarnih jam, gramoziranje bankin in makadamskih odsekov, menjava dotrajane
prometne signalizacije, postavitev nove prometne signalizacije, talne ozna be), zato pove an
obseg del krije M estna skupnost iz lastnih sredstev.
13029 Upravljanje in teko e vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Stroški zimske službe (pluženje in posipanje cest) so odvisni od samih vremenskih razmer.
Stroške v celoti pokrije ob inski prora un.
13033 Upravljanje in teko e vzdrževanje javnih poti - koriš enje koncesnine za rudarsko
pravico
Sredstva se vsako leto namenijo za obnovo obstoje e cestne infrastrukture.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13339 Gradnje in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Sredstva so bila porabljena za pripravo Partizanske ulice pred preplastitvijo.
13343 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov – koriš enje koncesnine za rudarsko
pravico
M S Žalec vsako leto preplasti nekaj odsekov cest, ki so v slabem stanju in nevarni za promet.
V letu 2007 so to bile Hausenbichlerjeva ulica, del Vre arjeve ulice in križiš e na Ložnici.
13029004 Cestna razsvetljava
13519 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave
Stroški javne razsvetljave, ki zajemajo tokovino in menjavo žarnic, so v letu 2007 presegli
planirana sredstva. Primanjkljaj je pokril ob inski prora un.
13529 Gradnje in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Izgradnja manjkajo ih odsekov javnih razsvetljav in razširitev obstoje ih, je vsakoletna
naloga M S. V letu 2007 je bila z grajena JR na Spodnji Ložnici in dograjena v Vre arjevi
ulici.
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16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Prazni no urejanje naselij
16069 Prazni na okrasitev naselij
V letu 2007 je M S pristopila k zamenjavi dela novoletne razsvetljave in dopolnitvam.
Sredstva, ki jih v ta namen zajema ob inski prora un so preskopa, zato M S razliko zagotavlja
iz lastnih prihodkov.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16070 Javne sanitarije
Sredstva se namenjajo za zagotavljanje dolo enega standarda javnih sanitarij na avtobusni
postaji v Žalcu.
16071 Plakatiranje
Sredstva za plakatiranje in izobešanje transparentov je v za etku leta težko predvideti, saj so
odvisna od samega povpraševanja. Zajemajo pa stroške plakatiranja, iš enja plakatnih mest,
obešanja in snemanja transparentov ter potrošni material.
18 KULTURA, Š PORT IN NEVLADN E ORGANIZACIJE
18039003 Ljubiteljska kultura
18049 Pouli na kultura
M S je prvi pristopila k oživljanju starega mestnega jedra s poletnimi prireditvami (poletje v
Žalcu. Sredstva so bila tako namenjena za oglaševanje, redarsko službo, pla ilo avtorskih
honorarjev in transfer v ZKŠT, ki je bil soorganizator prireditev.
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III.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA N A RTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
Na rt investicijskih izdatkov ob ine za leto 2007, opredeljen v na rtu razvojnih programov, s
katerim se odraža razvojna politika ob ine za obdobje 2007-2010, je po sprejetju prora una za
leto 2007 znašal 6.325.440 EUR. V na rt razvojnih programov so bila vklju ena tudi sredstva
prora unskega stanovanjskega sklada v višini 341.186 EUR za nakup in vzdrževanje
stanovanj in sredstva rezervnega sklada v višini 307.962 EUR za obnovo LC 490081
Zabukovica – M atke in obnovo JP 991230 na Brnico. Ob upoštevanju tega je na rt
investicijskih izdatkov ob ine za leto 2007 znašal 6.974.588 EUR.
Zaradi prerazporeditev pravic porabe in zaradi vklju itve namenskih sredstev je znašal
veljavni prora un za investicijske odhodke in investicijske transfere 6.694.696 EUR.
Realizirana sredstva znašajo 4.342.221,28 EUR oziroma 65 % veljavnega letnega na rta
investicijskih sredstev.
Od na rtovanih investicijskih izdatkov prora unskega stanovanjskega sklada je bilo za nakup
stanovanj porabljenih 81.511,25 EUR.
Od na rtovanih investicijskih izdatkov rezervnega sklada je bilo za obnovo LC 490081
Zabukovica – M atke porabljenih 258.476,81 EUR, za obnovo JP 991230 na Brnico 46.708,05
EUR in sanacijo udorov na LC 490090 Liboje - Zabukovica ob potoku Bistrica v Libojah
23.324,40 EUR, skupaj torej 328.509,26 EUR.
Ob upoštevanju izdatkov prora unskega stanovanjskega sklada in rezervnega sklada so bila
sredstva realizirana v višini 4.752.241,79 EUR oziroma 65 % letnega veljavnega na rta
investicijskih sredstev.
Po posameznih podro jih je bila realizacija slede a:
Podro je porabe
04 Skupne administrativne službe in splošne
javne storitve
06 Lokalna samouprava
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
08 Notranje zadeve in varnost
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
12 Pridobivanje in distribucija energetskih
surovin
13 Promet, prometna infrastruktura in
komunikacije
14 Gospodarstvo
15 Varovanje okolja in naravne dediš ine
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
19 Izobraževanje
20 Socialna varnost
23 Intervencijski programi in ukrepi
Skupaj
Prora unski stanovanjski sklad
Rezervni sklad
Skupaj

v EUR

Veljavni prora un
48.406,00

Realizacija
46.691,51

Indeks
96,5

222.785,00
94.792,00
2.086,00
10.850,00
23.369,00

166.849,88
78.276,76
0,00
10.843,28
2.503,80

74,9
82,6
0,0
99,9
10,7

1.332.192,00

939.614,38

70,5

486.194,00
2.400.992,00
678.654,00

97.137,30
704.229,04
875.697,53

20,0
29,3
129,0

224.981,00
1.152.538,00

147.809,60
1.218.325,36

65,7
105,7

16.857,00
6.694.696,00
341.186,00
307.962,00
7.343.844,00

54.242,84
4.342.221,28
81.511,25
328.509,26
4.752.241,79

321,8
64,9
23,9
106,7
64,7

Razlogi nižje oziroma višje realizacije so obrazloženi v poglavju III.2. Obrazložitev
posebnega dela prora una.
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III.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE S TANJA NA DAN 31.12.2007
1. Denarna sredstva
Po posameznih ra unih imamo slede a stanja denarnih sredstev:
- zakladniški podra un EZR
-1.326.154,05 EUR
- blagajna
185,02 EUR
- podra un prora una
954.866,89 EUR
2. Terjatve za predujme za nepremi nine

32.053,09 EUR

3. Dolgoro ne kapitalske naložbe
a) Naložbe v delnice
Naziv izdajatelja
- VLBN - Volksbank d.d.
- TRSG - Triglav naložbe, d.d.
- NF1N - NFD 1 Delniški investicijski sklad
- NF2R - NFD Holding d.d.
- ZVTG - Zavarovalnica Triglav, d.d.
- Delniški vzajemni sklad Triglav Steber I
Skupaj

Koli ina Vrednost v EUR
150
847,50 (knjigovodska
vrednost)
150
450,00 (enotni borzni te aj)
1.630
4.694,40 (enotni borzni te aj)
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1.992,06 (enotni borzni te aj)
6
340,20 (knjigovodska
vrednost)
188,8407
5.241,27 (potrdilo o stanju
invest. kuponov)
13.565,43

b) Naložbe v deleže
- Javno komunalno podjetje Žalec
- SIPRO d.o.o. Stanovanjsko podjetje Žalec
- Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
- Sklad dela Savinjske regije
Skupaj

137.669,42 EUR
10.541,63 EUR
36.688,60 EUR
937,66 EUR
185.837,31 EUR

4. Dolgoro na dana posojila in depoziti
Stanje dolgoro no danih depozitov pri Banki Celje d.d. Podružnici Hmezad znaša 78.393,94
EUR.
5. Dolgoro ne terjatve iz poslovanja
- Kupnine iz naslova privatizacije stanovanj po stanovanjskem zakonu
- RA Savinja Žalec – Odbor za razvoj obrti in podjetništva (dani
depoziti za namene ugodnih posojil malim in srednjim podjetnikom)
- Ob ina Polzela (Glasbena šola Žalec)
- Ob ina Prebold (Glasbena šola Žalec)
- Ob ina Braslov e (Glasbena šola Žalec)
- M estna ob ina Celje (vlaganja v izgradnjo RCERO)
- Dolgoro ne terjatve za priklju itev na kanalizacijski sistem
Skupaj
218

119.057,76 EUR
268.866,11 EUR
35.889,35 EUR
30.607,63 EUR
33.486,25 EUR
302.154,57 EUR
113.119,70 EUR
903.181,37 EUR

6. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje
Sredstva, dana v upravljanje, se izkazujejo kot terjatev v vrednosti, enaki isti vrednosti
sredstev, danih v upravljanje. Prejeti zneski pla il so namenjeni za nakup ali gradnjo osnovnih
sredstev, za nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
dolgoro nih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove. Uskladitev se opravi na podlagi
podatkov pravnih oseb, ki upravljajo sredstva. Urejena je s pravilnikom o na inu in rokih
usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. lenu zakona o ra unovodstvu. V letu 2007 v
sklopu terjatev za sredstva, dana v upravljanje posrednim uporabnikom, izkazujemo tudi
stanja presežkov prihodkov nad odhodki oziroma stanja presežkov odhodkov nad prihodki
javnih zavodov ter morebitne dolgoro ne finan ne naložbe.
Terjatev za sredstva, dana v upravljanje neposrednemu uporabniku prora una, znaša
384.479,95 EUR in se nanaša na telovadnico POŠ Trje, katero smo v letu 2004 dali v
upravljanje Krajevni skupnosti Galicija.
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje posrednim uporabnikom prora una, znašajo skupaj
16.746.727,23 EUR. Od tega znaša stanje terjatev do osnovnih sredstev, danih v upravljanje,
16.464.847,43 EUR, stanje presežkov prihodkov nad odhodki oziroma odhodkov nad
prihodki znaša skupaj 275.980,71 EUR ter stanje dolgoro nih finan nih naložb 5.899,09
EUR.
V letu 2007 so se sredstva, katera so v lasti Ob ine Žalec in dana v upravljanje posrednim
uporabnikom ob inskega prora una, pove ala zaradi med letom pridobljenih novih sredstev
za 1.134.185,28 EUR. Sredstva so se pridobila iz prora una višini 1.051.069,63 EUR ter
lastnih sredstev oz. drugih virov posrednih uporabnikov 83.115,65 EUR.
M ed najve je prejemnike sredstev, ki so bila dana v upravljanje, gotovi sodi I. Osnovna šola
Žalec, kateri smo dali v upravljanje novo zgrajeni objekt Podružni ne osnovne šole Ponikva z
zunanjo ureditvijo v vrednosti 679.646,38 EUR.
Zaradi amortizacije, obra unane za neopredmetena dolgoro na sredstva in opredmetena
osnovna sredstva, so se sredstva zmanjšala za 988.643,43 EUR.
Nerealno (precenjeno) so izkazane terjatve do JZ Glasbene šole »Risto Savin« Žalec. Novi
deleži ustanoviteljskih pravic in obveznosti ob in Žalec, Polzela, Braslov e, Prebold, Vransko
in Tabor glede novo z grajenega objekta v letu 2006 še niso dore eni, zato izkazuje Ob ina
Žalec kot investitor v zaklju nem ra unu terjatev za sredstva dana v upravljanje do JZ
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec v celoti. Ko bo podpisan nov dogovor o lastniških deležih
ob in SSD, bo narejen ustrezen popravek v poslovnih knjigah.
Nerealno (podcenjeno) so izkazane terjatve za sredstva, dana v upravljanje JZ Zdravstvenemu
domu »Dr. Jožeta Potrate« Žalec. Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec je v preteklih
letih premoženje Zdravstvene postaje Liboje, Zdravstvene postaje Polzela in Zdravstvene
postaje Prebold vrnil ob inama v upravljanje, ker tam ni opravljal ve svoje dejavnosti.
Zaradi izlo itve navedenih postaj je mo no porušeno razmerje lastniških deležev ob in
ustanoviteljic. Strokovne službe JZ Zdravstveni dom Žalec so na zahtevo vseh županov ob in
SSD pripravile predlog spremembe ustanovitvenih deležev posameznih ob in, kar je osnova
za spremembo Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstvenega doma »Dr. Jožeta Potrate« Žalec. Ker
je to dolgotrajni postopek, saj morajo o tem odlo ati vsi ob inski sveti ob in ustanoviteljic in
zaradi sestave konsolidirane premoženjske bilance ob ine, je bil sprejet kompromis kot
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za asna rešitev, da se v zaklju nem ra unu za leto 2007 upoštevajo enaki deleži kot v letu
2006. V letu 2008 pa bo potrebno dolo iti nove lastniške deleže, pri emer bodo morale biti
upoštevane vse do sedaj že izvršene spremembe. Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec
ima v upravljanju samo še premoženje v ZP Žalec in v ZP Vransko.
Stanje sredstev, danih v upravljanje posrednim uporabnikom ob inskega prora una, znaša:
- I. Osnovna šola Žalec
3.321.532,20 EUR
- II. Osnovna šola Žalec
560.838,10 EUR
- Osnovna šola Griže
767.123,25 EUR
- Osnovna šola Petrov e
2.786.859,09 EUR
- Osnovna šola Šempeter
1.850.486,74 EUR
- Glasbena šola Žalec
1.346.861,18 EUR
- UPI Ljudska univerza Žalec
100.097,18 EUR
- Vrtci ob ine Žalec
2.610.608,22 EUR
- Zdravstveni dom Žalec
682.717,49 EUR
- JZ Žalske lekarne
587.453,76 EUR
- Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
2.130.816,17 EUR
- M edob inska mati na knjižnica Žalec
1.185,18 EUR
- Regijsko višje in visokošolsko središ e Celje
148,67 EUR
Skupaj
16.746.727,23 EUR
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim podjetjem, znašajo 11.628.846,44 EUR, in
sicer pri:
- Javnemu komunalnemu podjetju Žalec, d.o.o.
- Javnim napravam, javnemu podjetju d.o.o., Celje

11.085.164,93 EUR
543.681,51 EUR

Sredstva, ki smo jih v letu 2007 dali v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Žalec, so
znašala skupaj 779.021,11 EUR, nanašajo pa se na izgradnjo vodovodnega in
kanalizacijskega sistema, obnovo mrliških vežic, nakup opreme za izvajanje pokopališke in
pogrebne dejavnosti, nakup opreme za vzdrževanje zelenic in gradnjo vrta zdravilnih in
aromati nih zeliš pri Obrambnem stolpu v Žalcu.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. je v letu 2007 na podro ju gospodarskih javnih služb
oskrbe z vodo, odvajanja in iš enja odpadnih voda, izkazalo negativen poslovni rezultat, ki
ga je zmanjšalo z doseženim pozitivnim rezultatom na podro ju tržnih dejavnosti. Preostanek
negativnega rezultata gospodarskih javnih služb v znesku 430.060,62 evrov so pokrili z
oblikovanjem prihodkov v breme dolgoro nih obveznosti do ob in za sredstva v upravljanju.
V skladu s slovenskimi ra unovodskimi standardi lahko javna podjetja, v kolikor cene storitev
ne pokrivajo vseh stroškov obra unane amortizacije sredstev v upravljanju, ob ine pa za to ne
zagotavljajo dotacije za pokritje vseh stroškov, stroške nepokrite amortizacije nadomestijo
oziroma pokrijejo z oblikovanjem prihodkov v breme dolgoro nih obveznosti do ob in za
sredstva v upravljanju. Stroški nepokrite amortizacije so za Ob ino Žalec znašali 205.271,72
evrov, kar zmanjšuje stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje. Na zmanjšanje sredstev
pa so vplivale tudi revalorizacijske obresti za dolgoro no najeti kredit za kanalizacijo Vrbje v
znesku 4.096,51 evrov, odpisi osnovnih sredstev v znesku 1.512,35 evrov in dodatno
zmanjšanje zaradi nepokrite amortizacije po ZR za leto 2006 v znesku 1.675,94 evrov.
V zaklju nem ra unu ne izkazujemo terjatev oziroma obveznost iz podbilance stanja sredstev
v upravljanju pri JKP d.o.o. Žalec na dan 31.12.2007, kajti s temi podatki JKP d.o.o. Žalec do
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oddaje zaklju nega ra una prora una še ni razpolagalo. Rok za izdelavo njihovih letnih
poro il je 31.3.2008. Izkazana razlika v podbilanci sredstev v upravljanju konec leta
predstavlja vsebinsko saldiran znesek finan nih odnosov med podbilanco podjetja in sredstev
v upravljanju v zvezi z izvajanjem investicijskih naložb.
Do javnega podjetja Javne naprave d.o.o. Celje izkazujemo terjatev za sredstva, dana v
upravljanje, v višini sredstev, ki so bila nakazana v obliki dotacije za izvajanje odobrenih
investicij.
7. Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
Neodpisana vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je slede a:
- neopredmetena dolgoro na sredstva
18.771,60 EUR
- zemljiš a
1.543.413,96 EUR
- stanovanja in poslovni prostori
10.970.684,84 EUR
- infrastrukturni objekti
3.413.555,79 EUR
- drugi gradbeni objekti – zakloniš e
215.732,10 EUR
- kulturni spomeniki
1.060.711,2 EUR
- po itniška hišica v Barbarigi
14.494,98 EUR
- športni objekti
112.671,43 EUR
- drugi gradbeni objekti
45.309,01 EUR
- nepremi nine, ki se pridobivajo
642.646,79 EUR
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
357.950,30 EUR
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
8.048,71 EUR
Skupaj
18.403.990,79 EUR
Ob ina Žalec razpolaga skupaj s 585 enotami stanovanj.
Infrastrukturni objekti so se pove ali za vrednost prenove lokalnih cest in javnih poti,
izgradnjo parkiriš in cestne razsvetljave v skupnem znesku 659.996,30 € (obnova LC 450161
Socka - Podkraj, sanacija odvodnjavanja na LC 490421 Gotovlje – Eles, obnova LC 490392
Ponikva, obnova javne poti 991230 Liboje - Brnica, obnova JP 993081 Soseska – Podvin,
preplastitev javne poti 992023 – Son na ulica in JP 992015 Lepa ulica po izgradnji
kanalizacije in vodovoda, obnova Kvedrove ulice po položitvi plinovodnega omrežja, obnova
JP 990981 Zabukovica – Zabukovška vas, obnova JP 990680 Gotoveljski zalog – Visoko,
gradnja parkiriš a Pod smrekami v Šempetru, ureditev parkiriš v Soseski V. v Žalcu (ob
križiš u Bevkova, Kidri eva), izvedba javne razsvetljave parkiriš a Pod smrekami v
Šempetru in javne razsvetljave v KS Gotovlje.
Pomembnejše nepremi nine, ki so v pridobivanju, so se v letu 2007 pove ale za nove
naložbe, in sicer:
- obnova LC 490041 Levec - letališ e za 45.996,15 €,
- gradnja OŠ Griže s telovadnico in vrtcem za 14.822,18 €,
- parkiriš e pri Domu II. slovenskega tabora Žalec za 213.825,34 €
- parkiriš e pri Zdravstvenem domu v Žalcu za 23.442,22 €,
- LC 490081 LC Zabukovica – M atke za 103.421,47 €,
- sanacija udora na LC 490401 Velika Pirešica – Studence za 13.469,08 €,
- ureditev odvodnjavanja na LC 490421 Gotovlje – Eles za 13.320,68 €.
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8. Ostale zaloge namenjene prodaji:
- prodaja stavbnega zemljiš a za popla ilo dolga iz naslova pla evanja
domske oskrbe

71.228,48 EUR

9. Kratkoro ne terjatve
Na dan 31.12.2007 smo imeli nepla anih terjatev za 710.274,84 EUR, od tega so znašale:
- terjatve do kupcev
- terjatve do neposrednih uporabnikov prora una države
- terjatve do neposrednih uporabnikov prora una ob ine
- terjatve iz financiranja
- terjatve do državnih in drugih institucij - refundacije
- terjatve za vra ilo DDV
- terjatve iz naslova zapadlih kupnin od prodanih stanovanj
- terjatve iz naslova najemnin za stanovanja
- terjatve iz naslova najemnin za poslovne prostore in garažo
(izkazane preko upravljavca poslovnih prostorov)
- ostale kratkoro ne terjatve
- terjatve do zavezancev za dav ne prihodke (JN Celje, JKP Žalec)
- terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a
- terjatve za komunalne takse
- terjatve za prispevek za priklju itev na vodovodni in kanalizacijski
sistem
- terjatve do zavezancev za nedav ne prihodke – komunalni
prispevki

11.535,69 EUR
45.065,85 EUR
3.862,34 EUR
606,35 EUR
2.278,23 EUR
51.523,57 EUR
46.922,91 EUR
342.234,88 EUR
15.480,24 EUR
61.610,77 EUR
9.069,65 EUR
82.428,75 EUR
6.304,73 EUR
25.876,73 EUR
5.474,15 EUR

Preko odvetnikov, sodiš a in DURS-a ob ina direktno izterjuje slede e nepla ane terjatve, in
sicer:
- ob ana za nepla ani komunalni prispevek
- Ob ino Prebold zaradi povrnitve deleža zaradi sodne izvršbe Kulturnega
društva Vransko – restavratorska dela cerkve Sv. M ohorja in Fortunata
- RS M inistrstvo za javno upravo zaradi pla ila najemnine za poslovne
prostore Geodetske uprave RS na naslovu Savinjske ete 5, Žalec
- ob ana zaradi povrnitev stroškov, nastalih v inšpekcijskem postopku
(odstranitev posestne ograje)

1.301,22 EUR
3.862,34 EUR
19.131,84 EUR
119,50 EUR

Terjatve iz naslova najemnin za stanovanja in kupnin od prodanih stanovanj vodi in izterjuje v
sodelovanju s strokovno službo ob ine upravnik stanovanj. Dolg neizterjanih najemnin se iz
leta v leto pove uje. Strokovna služba ob ine pri izterjavi vseskozi sodeluje z upravnikom
tako, da mese no spremlja stanje dolga ter skupaj z najemniki, pri katerih dolg naraš a,
pripravi na rt popla ila zaostalih obveznosti. Izterjava dolga se izvaja na vseh ravneh, z
opomini, razgovori, podpisi izjav o obro nem na inu pla ila in v kon ni fazi s sodno
izterjavo. V postopku izterjave se tudi ugotovi, ali so najemniki izkoristili vse možnosti za
izboljšanje situacije, zlasti upravi enost do znižanih najemnin, ki jim, upoštevajo njihov
socialni položaj, pripadajo. Nadalje se jih tudi napoti na ustrezne službe, kjer jim v primeru
socialne ogroženosti pomagajo pri popla ilu vsaj dela dolga (Center za socialno delo, Karitas,
Rde i križ, ob asno tudi Ob ina z enkratno denarno pomo jo).
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Po sklepu odbora za stanovanjske zadeve, upravnik proti vsakemu najemniku, ki šest mesecev
ne poravna najemnine ali stroškov, povezanih z uporabo stanovanja, vloži tožbo za izterjavo
dolga in hkrati tudi za izselitev iz stanovanja zaradi krivdnega razloga nepla evanja (103. len
stanovanjskega zakona). V letu 2007 se najemnikom, pri katerih se pri akuje zaklju ek
postopka za izdajo zamudne sodbe, ni ponudila možnost preselitve v manjše in cenejše
stanovanje. Razlog so nekateri primeri, ko je bila izvedena preselitev, najemnik pa kljub temu
ni popla al dolga, dolg je nastajal celo v nadomestnem stanovanju, zato je potrebno ponovno
izvesti postopek za izselitev.
Proti 68 najemnikom je bila vložena tožba za izterjavo dolga najemnine in obratovalnih
stroškov, proti 41 najemnikom so vložene tožbe za odpoved najemne pogodbe in posledi no
izselitev iz stanovanja, 23 najemnikom je bil poslan opomin s pozivom na pla ilo zapadlih
terjatev pred pri etkom postopka za izselitev iz stanovanja.. Tako je po stanju na dan
31.12.2007 nezaklju enih 109 tožbenih postopkov za izterjavo najemnin in obratovalnih
stroškov. Izkazani dolg se nanaša tudi na nekatere bivše najemnike, katere smo že uspeli
izseliti iz stanovanj, vendar izterjava še ni zaklju ena.
Izdanih je bilo 28 zamudnih sodb, ki so že pravnomo ne, vloženih je bilo 9 izvršilnih
predlogov za izselitev, od tega je bil v treh primerih rok izselitve preložen.
Kljub dejstvu, da se najemnine v letu 2007 niso povišale, se je pove alo število najemnikov,
ki zaradi slabe finan ne situacije komaj poravnavajo najemnino in obratovalne stroške, zato
pla uje vse ve najemnikov obveznosti z dva ali tri mese nim zamikom, kar pripomore k
višjemu dolgu. Predvidevanja so, da se bo trend naraš anja dolga nadaljeval, kljub ve jemu
angažiranju strokovne službe ob ine in upravnika stanovanj na podro ju izterjave. Ve ina
najemnikov ima povpre ne dohodke, zato so izklju eni iz kroga upravi encev do znižane
najemnine, polna najemnina skupaj z visokimi obratovalnimi stroški pa predstavlja prevelik
zalogaj za njihov družinski prora un.
Terjatve do kupcev stanovanj z obro nim na inom pla ila, ki niso poravnali dolga v
pogodbeno dolo enem roku, znašajo 46.922,91 EUR. Proti enemu kupcu je še v teku
postopek za razveljavitev kupoprodajne pogodbe, za enega dolžnika je sodiš e odlo ilo, da se
stanovanje proda na dražbi in se popla ajo terjatve, proti enemu kupcu, ki je stanovanje že
prodal, je v teku izterjava zapadlih terjatev, za enega kupca je bila že razveljavljena
kupoprodajna pogodba, naložena mu je izpraznitev stanovanja.
10. Kratkoro ne obveznosti
Po stanju na dan 31.12.2007 smo imeli nepla anih obveznosti za 1.662.892,25 EUR, od tega
so znašale:
- obveznosti do zaposlenih
- obveznosti do dobaviteljev v državi
- obveznosti do dobaviteljev v tujini
- kratkoro ni blagovni krediti, prejeti v državi
- kratkoro ne obveznosti za dajatve
- obveznosti za davek na dodano vrednost
- ostale kratkoro ne obveznosti iz poslovanja
- obveznosti iz naslova vra ila vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje
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56.766,51 EUR
597.516,35 EUR
20,35 EUR
4.322,50 EUR
31.615,31 EUR
2.393,23 EUR
54.901,77 EUR
409.951,56 EUR

- obveznosti do neposrednih uporabnikov prora una države
- obveznosti do neposrednih uporabnikov prora una ob ine
- obveznosti do posrednih uporabnikov prora una države
- obveznosti do posrednih uporabnikov prora una ob ine
- obveznosti do ZPIZ (prepla ilo za družinskega pomo nika)
- kratkoro ne obveznosti iz financiranja

1.786,47 EUR
168.527,08 EUR
68.112,05 EUR
264.066,80 EUR
733,51 EUR
2.178,76 EUR

Naštete kratkoro ne obveznosti zapadejo v pla ilo v letu 2008.
11. Dolgoro ne obveznosti iz poslovanja
Izkazane dolgoro ne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na dolgoro no prejete blagovne
kredite, in sicer:
- 182.571,07 EUR se nanaša na iz gradnjo nove Glasbene šole »Risto Savin« Žalec z
zapadlostjo v letu 2008;
- 6.310,53 EUR se nanaša na preureditev vhoda v poslovni stavbi Pe nikova 1, Žalec z
zapadlostjo v letu 2008.
12. Dolgoro ne obveznosti za prejeto lastno udeležbo za pridobitev
stanovanja v najem

9.046,38 EUR

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem mora upravi enec do
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem pla ati 10% lastno udeležbo od vrednosti
stanovanja. Lastna udeležba se upravi encu vrne po desetih letih od datuma vpla ila lastne
udeležbe z 2 % obrestno mero. Od leta 2005 dalje imamo vpla ane tri lastne udeležbe.
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Priloga 1
PORO ILO O PORABI S REDS TEV PRORA UNS KE REZERVE ZA LETO 2007
A. PREJEMKI
1. Prenos iz leta 2006
2. Izlo ena sredstva v sklad rezerv v letu 2007 – ob inska sredstva
3. Izlo ena sredstva v sklad rezerv v letu 2007 – republiška sredstva
SKUPAJ

6.472,20
128.533,00
208.640,00
343.645,20

B. IZDATKI
Za p.
št.

Izvajalec del

Namen

Zn esek v EUR

1. Neurje – avgust 2005
Zagotovite v delovanja komunalne
infrastrukture te r pre pre ite v
nadaljnjega plazenja tal
Nivo Celje, d.d.

Sanacija udorov na LC 490090 Liboje –
Zabukovica ob potoku Bistrica v Libojah

23.324,40

Krajnc VNG, s.p. Žalec

Obnova LC 490081 Zabukovica - Matke

254.963,26

Vilkograd, nizke gradnje d.o.o. Šentjur

Sanacija plazu na JP 991230 na Brnico

36.590,17

LIKO d.d. Liboje

Odbojne ograje na JP 991230 na Brnico

3.840,00

Savinjaprojekt GIZ Žalec

Nadzor nad izvajanjem obnove LC 490081
Zabukovica - Matke

3.513,55

»Geosvet« Samo M arinc, s.p. Celje

Nadzor nad izvajanjem sanacijskih del na
plazu na JP 991230 na Brnico (1.020,00 €),
geološko poro ilo za plaz nad
stanovanjskim objektom Golavšek,
Pongrac 135 in za plaz Koprivnjak,
Pongrac 113/d (6.719,64 €)

7.739,64

HIDROSVET d.o.o. Celje

Na rt sanacije plazu na JP 991230 na
Brnico

5.257,88

Projektiva – inženiring Celje d.d.

Na rt sanacije plazu za stanovanjskim
objektom Nemivšek, Pongrac 116/b

1.932,91

SKUPAJ (1)

337.161,81

C. STANJE SREDSTEV PRO RA UNSKE REZERVE (A. – B.)
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6.483,39

