ŽUPAN
OBČINA ŽALEC

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64

Številka: 410-0061/2020
Datum: 27/11-2020

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŽALEC
ZADEVA:

Predlog sklepa o spremembi načrta razvojnih
programov občine Žalec za obdobje 2020 - 2023

PRAVNA PODLAGA:

7. člen Odloka o proračunu Občine Žalec za leto
2020 (Uradni list RS 20/19 in 9/20)
20. člen Statuta občine Žalec (Uradni list RS št.
29/13 in 23/17)

NAMEN:

Obravnava in sprejem predloga

OCENA STANJA:

V sprejetem odloku o proračunu občine Žalec za
leto 2020 Uradni list RS 20/19 in 9/20) je navedeno,
da mora projekte, katerih izhodiščna vrednost se
spremeni za več kot 20 % in nove projekte potrditi
Občinski svet

RAZLOGI ZA SPREJEM:

Okoliščine in dogodki, ki so nastali po sprejemu
rebalansa proračuna in jih ni bilo mogoče
predvideti ter zahtevajo povečanje vrednosti
projektov za več kot 20 % in uvrstitev novega
projekta v načrt razvojnih programov.

NAČELA IN CILJI:

Cilj je uskladitev veljavnega proračuna z veljavnim
načrtom razvojnih programov.

FINANČNE POSLEDICE:

V proračunu ni neposrednih finančnih posledic,
ker gre za prerazporeditev sredstev znotraj
proračunskih postavk oziroma porabo splošne
proračunske rezervacije.

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Žalec
Janko Kos

POROČEVALEC:

Predlog sklepa bo na seji Občinskega sveta
obrazložila Gabrijela Vodnik

DELOVNO TELO, KI
OBRAVNAVA AKT OZIROMA
GRADIVO IN POROČA
OBČINSKEMU SVETU

Predlog sklepa bodo na svojih sejah obravnavali:
Odbor za finance, proračun in premoženje, Odbor
za gospodarske javne službe in Odbor za
negospodarske javne službe. Stališča bodo na seji
Občinskega sveta dne 23. decembra 2020
predstavili predsedniki odborov.
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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŽALEC
ODBORU ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ODBORU ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE
ZADEVA: PREDLOG SKLEPOV O SPREMEMBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE 2020-2023
V prilogi vam skladno z določili 1. odstavka 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Žalec (Uradni list RS št. 92/13 in 63/20) posredujemo, predlog sklepov o spremembi načrta
razvojnih programov občine Žalec za obdobje 2020 - 2023, ki bo v sredo, dne 23. decembra
2020.
Predlog sklepa bo na seji občinskega sveta obrazložila Gabrijela Vodnik.
PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski sprejme sklep o povečanju vrednosti projektov za več kot 20 % za naslednje
projekte:
 OB190-19-0034 Mladinski center Žalec
 OB190-13-0016 Investicije in investicijsko vzdrževanje POŠ Trje
 OB190-14-0030 Odkup objektov javne razsvetljave
 OB190-14-0042 Subv. izgub JKP zaradi prenizkih cen grobnin
2. Občinski sprejme sklep o uvrstitvi novega projekta z nazivom Nabava opreme iz
naslova pokroviteljstva KS Petrovče v načrt razvojnih programov.

Priloga:
-

obrazložitev

Posredovano:
naslovniku, po e pošti
objavljeno na spletni strani Občine Žalec
zbirka dokumentarnega gradiva

OBRAZLOŽITEV
Načrt razvojnih programov je sestavni del občinskega proračuna in predstavlja projekte,
ukrepe ter državne pomoči v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta.
V načrtu razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov in ukrepov z vsemi
viri financiranja.
Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna
obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov.
- 42 investicijski odhodki
- 43 investicijski transferi
- 41 tekoči transferi 410 – subvencije, del, ki predstavlja državno pomoč
Pravno podlago za sprejem sklepa predstavlja 7. člen Odloka o proračunu Občine Žalec za
leto 2020 (Uradni list RS 20/19 in 9/20), ki določa, da mora projekte, katerih izhodiščna
vrednost se spremeni za več kot 20 % in nove projekte potrditi Občinski svet.
Po sprejemu rebalansa proračuna so se pojavile določene okoliščine in dogodki, ki jih ni bilo
mogoče predvideti in ki zahtevajo povečanje vrednosti treh projektov za več kot 20 % ter
uvrstitev enega novega projekta v načrt razvojnih programov. Cilj je uskladitev veljavnega
proračuna z veljavnim načrtom razvojnih programov.
4003 Občinska uprava UNJS

18
1805
18059002
OB190-19-0034

Vrednost projekta

KULTURA,
ŠPORT
IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE
Šport in prostočasne aktivnosti
Programi za mladino
Mladinski center Žalec

Sprejeti
NRP

Veljavni
NRP

Indeks

1

2

3=2/1

30.000 €

40.660 €

136

Nominalno povečanje projekta: 10.660 €, proračunska sredstva se zagotovijo s
prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke.
Razlogi za povečanje vrednosti projekta: Občina Žalec je v letu 2020 skupaj s Študentskim
klubom Žalec ustanovila JZ Mladinski center Žalec na naslovu Aškerčeva 13. Obstoječe stanje
objekta zahteva nujno obnovo objekta Aškerčeve 13 v Žalcu - prvenstveno prostorov v
pritličju kjer so predvideni prostori za delovanje novega javnega zavoda. Predvidena so
najnujnejša gradbeno obrtniška in instalacijska dela za obnovo sten, talnih oblog, keramike,
klimata in potrebnega stavbnega pohištva. Za izvedbo del je bila pridobljena ponudba v višini
10.660 EUR.
4003 Občinska uprava UNJS

19
1903
19039001
OB190-13-0016

Vrednost projekta

IZOBRAŽEVANJE
Primarno
in
sekundarno
izobraževanje
Osnovno šolstvo
Investicije in investicijsko
vzdrževanje POŠ Trje

Sprejeti
NRP

Veljavni
NRP

Indeks

1

2

3=2/1

6.979 €

10.893 €

156

Nominalno povečanje projekta: 3.914 €, proračunska sredstva se zagotovijo iz splošne
proračunske rezervacije.
Razlogi za povečanje vrednosti projekta: Pri POŠ Trje je bilo na osnovi terenskega ogleda z
JKP Žalec ugotovljeno, da se mora ustaviti plazenje in stabilizirati teren kjer je obstoječa mala
čistilna naprava. Predvidi se izvedba novega opornega zidu in poravnava pohodne površine
pri čistilni napravi. Za izvedbo del je bila pridobljena ponudba v višini 3.914 EUR.
4005 Občinska uprava UGJS

13

1302
13029004
OB190-14-0030

Vrednost projekta

PROMET,
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
IN
KOMUNKACIJE
Cestni promet in infrastruktura
Cestna razsvetljava
Odkup objektov javne
razsvetljave

Sprejeti
NRP

Veljavni
NRP

Indeks

1

2

3=2/1

35.000 €

Nominalno povečanje projekta: 7.250 €, proračunska
prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke.

42.250 €

sredstva

se

121

zagotovijo

s

Razlogi za povečanje vrednosti projekta: Z namenom ureditve lastništva javne razsvetljave na
območju občine Žalec, je občina pristopila k odkupu javne razsvetljave od Elektra Celje. V
dokumentih za nakup DDV ni bil naveden (povračljiv DDV) in ni bil upoštevan pri vrednosti
investicije, zato je bila planirana vrednost v sprejetem proračunu in Načrti razvojnih programov
prenizka. Občina Žalec ne uporablja javne razsvetljave za nadaljnjo gospodarsko dejavnost in
nima pravice do odbitka DDV. DDV predstavlja strošek občine in se šteje v vrednost investicije,
zato je potrebno vrednost projekta povečati. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo znotraj
proračunske postavke.
4005 Občinska uprava UGJS

16

1603
16039002
OB190-14-0042

Vrednost projekta

PROSTORSKO PLANIRANJE
IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost
Subv. izgub JKP zaradi
prenizkih cen grobnin

Sprejeti
NRP

Veljavni
NRP

Indeks

1

2

3=2/1

44.961 €

61.059 €

136

Nominalno povečanje projekta: 16.098 €, proračunska sredstva se zagotovijo iz splošne
proračunske rezervacije.
Razlogi za povečanje vrednosti projekta: Cena, ki se obračunava najemnikom grobov kot
grobnina ne pokriva dejanskih stroškov, zato je Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

ustvarilo negativen rezultat na pokopališki dejavnosti v vrednosti 24.879,90 €. Negativni izid
se je delno pokril z dobičkom pogrebne dejavnosti v višini 8.782,72 €, razliko pa skladno s
Pogodbo o izvajanju in načinu financiranja gospodarske javne službe urejanja javnih površin,
pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč pokrije občina Žalec s subvencijo
v višini 16.097,18 €. Sredstva se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.
5006 Krajevna skupnost
Petrovče

04

0403
04039002

Vrednost projekta
Sprejeti
NRP

Veljavni
NRP

Indeks

1

2

3=2/1

SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne
službe
Izvedba protokolarnih
dogodkov
Nabava opreme iz naslova
pokroviteljstva KS Petrovče

0€

Nominalno povečanje projekta: 1.520 €, proračunska
prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke.

1.520 €

sredstva

se

zagotovijo

s

Razlogi za uvrstitev novega projekta v načrt razvojnih programov: Svet krajevne skupnosti
Petrovče se je na podlagi prošnje za donacijo, ki jo je poslalo Športno društvo Petrovče, odločil,
da bo iz naslova pokroviteljstva namenil društvu 1.520 € za nakup opreme – rokometnih golov
z mrežo. Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke. Ker gre
v tem primeru za investicijski transfer iz naslova pokroviteljstva, ki ni bil načrtovan pri sprejemu
proračuna, načrtovani so bili samo tekoči transferi, je potrebno projekt vključiti v načrt razvojnih
projektov.

Pripravili:
Aleksander Žolnir, vodja urada za gospodarske javne službe
mag. Nataša Gaber Sivka, vodja urada za negospodarske javne službe
mag. Gabrijela Vodnik, vodja urada za javne finance

