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1. UVOD
Na podlagi zadnjega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018 (Uradni
list RS, št. 87/2016 in 12/2018) mora župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
avgustu poročati občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji
v obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2018.
Poročilo vsebuje podatke o realizaciji prejemkov, izdatkov v obdobju januar – junij tekočega
leta in oceno realizacije do konca leta. Poročilo vsebuje tudi druge podatke o izvrševanju
proračuna, kot so podatki o vključevanju novih obveznosti v proračun, prenos namenskih
sredstev iz proračuna preteklega leta, podatke o prerazporejanju proračunskih sredstev,
vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov, o spremembah neposrednih proračunskih
uporabnikov, uporabi sredstev proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije, poročilo
o izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev,
poročilo o realizaciji odhodkov po neposrednih uporabnikih in predlog potrebnih ukrepov.
Proračun Občine Žalec za leto 2018 je bil sprejet 22. decembra 2016, rebalans proračuna pa
22. februarja 2018.
2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU ALI
PRIMANJKLJAJU
2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
2.1.1. PRIHODKI
Podatki o realizaciji občinskega proračuna v obdobju januar – junij letošnjega leta kažejo, da
so bili celotni prihodki proračuna doseženi v višini 8.303.874,45 €, kar je za 9,8 % več glede
na enako obdobje lani in kar predstavlja 43,2 % realizacijo glede na veljavni proračun 2018.
Realizacija posameznih skupin prihodkov je razvidna iz spodnje preglednice:
Skupina
prihodka

Realizacija
2017

70 Davčni prihodki
71 Nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
73 Prejete donacije
74 Transferni prihodki
SKUPAJ

1
12.843.976
3.243.059
1.566.068
39.700
507.802
18.200.605

Realizacija
jan. – junij
2017
2
5.872.497
1.162.445
398.196
4.500
121.745
7.559.383

Veljavni
plan 2018
3
13.507.799
2.740.243
756.541
32.450
2.167.967
19.205.000

Realizacija
jan. – junij
2018
4
6.075.810
1.450.719
165.495
42.530
569.320
8.303.874

Indeks

4/2

4/3

103,5 45,0
124,8 52,9
41,6 21,9
945,1 131,1
467,6 26,3
109,8 43,2

2.1.1.1. Davčni prihodki
Davčni prihodki, kateri so v skupni realizaciji udeleženi z 73-odstotnim deležem, so
realizirani v višini 6.075.809,95 € oziroma 45,0 % načrtovanih sredstev. V primerjavi z
enakim obdobjem preteklega leta so večji za 3,5 %.
Dohodnina
Prihodek občine iz dohodnine se nakazuje enkrat tedensko v predvideni dinamiki. V prvem
polletju nam ga je Ministrstvo za finance nakazalo v višini 5.714.748,00 €, kar predstavlja
50% predvidenih prihodkov iz tega vira.
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Davki na premoženje
Davke na premoženje je občina v prvem polletju leta 2018 realizirala v višini 201.107,69 €,
kar predstavlja 11,6 % načrtovanih prihodkov iz tega vira.
FURS je v zadevi odmere NUSZ za leto 2018 izdal v mesecu juniju odločbe v skupni višini
1.330.762,10 €, in sicer za fizične osebe 570.114,95 € in za pravne osebe 760.647,15 €. Prvi
obrok zapade v plačilo 6. avgusta 2018. Realizirana plačila NUSZ skupaj z zamudnimi
obrestmi v višini 44.112,97 € se nanašajo na delno poplačilo dolgov davčnih zavezancev za
pretekla leta. Davek od premoženja je realiziran v višini 5.106,43 €.
Davki na dediščine in darila so realizirani v višini 13.725,72 € oziroma v višini 33,5 %
predvidenih prihodkov v sprejetem proračunu za leto 2018.
V sklopu davkov na premoženje predstavljajo pomemben vir tudi davki na promet
nepremičnin. V obdobju januar – junij 2018 so bili vplačani v višini 135.313,59 €, kar
predstavlja 43,7 % načrtovanega davka. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so
manjši za 17 %.
Domači davki na blago in storitve
Domači davki na blago in storitve so bili v obdobju januar – junij 2018 realizirani v višini
153.463,77 €, kar predstavlja 44,8 % načrtovanih prihodkov iz tega vira. Največji delež med
temi davki predstavlja pobrana okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda, katera je bila v občinski proračun vplačana v višini 145.411,00 €.
Davek na dobitke od iger na srečo je bil skupaj z zamudnimi obrestmi realiziran v višini
2.423,95 €, turistična taksa v višini 4.009,64 € in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
1.619,18 €.
Drugi davki
Na podkontu 706099 Drugi davki izkazujemo pozitivno stanje v višini 6.490,49 €. Pozitivno
stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah
davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve.
2.1.1.2. Nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki zajemajo prihodke od udeležbe na dobičku, prihodke od obresti, prihodke
od premoženja, upravne takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodke od
prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke.
V prvi polovici leta 2018 so bili realizirani v višini 1.450.719,40 €, kar predstavlja 52,9 %
načrtovanih nedavčnih prihodkov. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 so večji za 24,8
%.
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku po ZR 2017 so bili vplačani v občinski proračun s strani
podjetja Sipro d.o.o. v višini 10.158,22 € in dividenda Zavarovalnice Triglav d.d. v znesku
60,00 €.
Prihodki od premoženja so bili v prvem polletju letošnjega leta vplačani v višini 927.419,76
€, kar predstavlja 50,4 % iz tega vira načrtovanih prihodkov.
Največji delež zavzemajo prihodki od najemnin za nepremičnine in opremo gospodarske
javne infrastrukture, s katero se omogoča izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe
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oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode v okviru JKP d.o.o.. Do 30.6.2018
je bilo v občinski proračun vplačanih 410.418,00 €, kar predstavlja 49,8 % iz tega vira
načrtovanih prihodkov.
Drugi najpomembnejši prihodki iz tega vira so prihodki od najemnin za stanovanja, ki so bili
v prvem polletju v občinski proračun nakazani v višini 367.688,03 €, kar predstavlja 51,1 %
načrtovanih prihodkov.
Prihodki od najemnin objektov in opreme za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke
in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč so bili realizirani v skupni višini 9.950,41 €,
kar predstavlja 49,7 % iz tega vira načrtovanih prihodkov.
Iz naslova najemnin za poslovne prostore smo prejeli 22.334,01 €, kar predstavlja 48,9 %
realizacijo glede na oceno.
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so bili v prvem polletju
leta 2018 vplačani v občinski proračun v višini 41.037,08 €, kar predstavlja 52,6 %
realiziranih prihodkov iz tega naslova v sprejetem proračunu.
Na osnovi izdanih odločb Ministrstva za infrastrukturo za plačilo rudarske koncesnine za leto
2017 je bila v prvem polletju s strani zavezancev za izkoriščenje mineralne surovine na
pridobivalnem prostoru Velika Pirešica plačana obveznost v skupni višini 32.763,09 € in na
pridobivalnem prostoru Zaloška Gorica v višini 1.430,73 €. Za izkoriščenje mineralne
surovine na pridobivalnem prostoru Liboje odločba v prvem polletju še ni bila izdana.
Takse in pristojbine
V upravnih postopkih so zavezanci v prvem polletju 2018 v proračun vplačali 10.199,20 €
upravnih taks, kar predstavlja 48,6 % realizacijo glede na načrtovan znesek v sprejetem
proračunu.
Globe in druge denarne kazni
Prihodki iz naslova glob za prekrške so bili doseženi 44,0 %, to je v višini 22.884,74 €.
Sredstva so namenjena za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je bilo realizirano v višini 6.738,86 € in
povprečnine na podlagi zakona o prekrških 200,00 €.
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Iz naslova plačevanja položnic, vplačanih v sistemu Blagajna za občane, smo od naročnikov
teh storitev pridobili 15.377,49 €, kar predstavlja 53,0 % realizacijo glede na načrtovan
znesek v sprejetem proračunu.
Prihodki od počitniške dejavnosti so bili v prvem polletju doseženi v višini 1.721,00 €.
Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki so bili v šestih mesecih realizirani v višini 453.310,49 € oziroma
59,0 % iz tega vira načrtovanih prihodkov.
Največji delež v teh davkih predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, kateri so bili do
konca junija vplačani v višini 187.251,05 €, kar pomeni 62,4 % zneska, predvidenega v
proračunu.
Lastniki zemljišča na delu območja Vrbje VR 1/1 so na podlagi Sporazuma z dne 13.7.2015
preveč plačali sofinancerski delež za izgradnjo manjkajoče komunalne opreme v višini
2.175,57 €, zato so se jim sredstva v tej višini vrnila.
Za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture na območju OPPN HR-4 Hramše so lastniki
zemljišč po sklenjenih Sporazumih o plačilu sofinancerskega deleža za izgradnjo komunalne
infrastrukture na območju OPPN HR-4 Hramše v prvem polletju 2018 sofinancirali 23.645,43
€. Obveznost do končnega poplačila dolga še znaša 71.635,36 €.
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V zvezi s financiranjem družinskega pomočnika smo v prvem polletju 2018 prejeli prispevke
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za pomoč in postrežbo in
prispevke invalidnih oseb oziroma njihovih zavezancev za preživljanje v skupnem znesku
24.317,76 €.
Drugi izredni nedavčni prihodki so realizirani v višini 219.412,09 €, nanašajo pa se na
 prihodke iz naslova dedovanja (prepoved odtujitve in obremenitev na premoženje) po
pokojnih oskrbovancih v domovih starejših občanov, za katere je občina plačevala
oskrbnino 2.342,10 € in vračilo dolga iz naslova plačevanja domske oskrbe 1.500,00 €;
 vračilo sredstev v višini 208.495,06 €, katera so bila 30.6.2014 deponirana na fiduciarni
račun odvetnika. 12. začasna situacija podjetja Vegrad d.d. v višini 208.495,06 € zaradi
sodne odredbe ni bila plačana izvajalcu del, ampak je bila dne 30.06.2014, ko se je
zaključilo obdobje upravičenosti izdatkov pri projektu »Celostno urejanje odvajanja
komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«, nakazana
na fiduciarni račun odvetnika. Sodba Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. I Pg 962/2017,
je postala pravnomočna dne 21.12.2017, kar pomeni, da je sodišče prisodilo, da je
Občina Žalec pravilno uporabila sredstva 12. situacije za poplačilo odprave napak
nadomestnih izvajalcev. Iz teh razlogov ni obstajala več potreba po depoju sredstev na
fiduciarnem računu.
 ostali izredni nedavčni prihodki se nanašajo na vračila sredstev na podlagi prejetih
dobropisov za storitve, plačane v letu 2017, vračilo sredstev zaradi nerealiziranih
programov društev v letu 2017 in druge izredne nedavčne prihodke.
Izvirni nedavčni prihodki ožjih delov občine
Izvirni nedavčni prihodki krajevnih skupnosti in mestne skupnosti znašajo 4.454,64 €, in sicer
prihodki od premoženja 2.007,88 €, prihodki od prodaje blaga in storitev 1.835,08 € in drugi
nedavčni prihodki 611,68 €.
2.1.1.3. Kapitalski prihodki
V sklopu kapitalskih prihodkov imamo načrtovane prejemke iz naslova nakupa in menjave
zemljišč v znesku 567.000 €. V prvem polletju letošnjega leta smo po pogodbi o menjavi
nepremičnin odsvojili kmetijsko zemljišče parc. št. 1722/4 in 1786/2 v skupni izmeri 168 m2,
obe k.o. Gotovlje, v znesku 120,96 €. Gozdno zemljišče, parc. št. 1455/206 k.o. Levec v
izmeri 198 m2, smo prodali za 396,00 €.
Kupnina za nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 6713 k.o. Gotovlje v izmeri 410 m2 je
znašala 4.510,00 € brez DDV.
Na javni dražbi smo prodali nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1455/414 k.o. Levec v
izmeri 4.052 m2 za kupnino 101.300,00 € brez DDV.
Po pogodbah iz leta 2017 smo v letu 2018 prejeli kupnino za pozidana stavbna zemljišča parc.
št. 151/250 in 151/252, obe k.o. Kasaze, v skupni izmeri 283 m2, v znesku 5.660,00 € in parc.
št. 202/14 in 209/6 v skupni izmeri 286 m2, obe k.o. Gotovlje, v znesku 10.296,00 €.
Po pogodbi o menjavi nepremičnin smo odsvojili pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1126/4
in 1126/6, obe k.o. Šempeter, v skupni izmeri 629 m2, za kupnino 9.435,00 €.
Prodali smo nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1821/6 in 1823/387, obe k.o. Žalec, v
skupni izmeri 84 m2 v znesku 840,00 € brez DDV.
Po pogodbi o prenosu nepremičnin, sklenjeno med Občino Žalec, Vulkanizerstvo Križnik
Blaž s.p. in Zagožen d.o.o., z namenom zagotovitve zemljišč za izgradnjo gospodarske javne
infrastrukture in zaokrožitve kompleksov poslovnih con, smo odsvojili za 31.680,00 €
zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč po ceni 10,00 €/m2. Vsa zemljišča se nahajajo v
območju OPPN južno od železnice Žalec.
Delno je bila plačana še kupnina za parc. št. 2122/8 k.o. Zalog v znesku 216,00 €.
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Dolg iz naslova prodaje objekta iz leta 2017 - del stanovanjske stavbe Zabukovica 91, je
znašal še 1.041,50 € in je bil v letošnjem letu poravnan.
2.1.1.4. Prejete donacije
V prvem polletju letošnjega leta smo prejeli 42.530,00 € donatorskih sredstev, in sicer:
- družba VOC Celje je donirala 32.000 € za izgradnjo pločnika Petrovče – Kasaze –
Liboje (2. del pogodbenih obveznosti);
- Krajevna skupnost Ponikva je prejela 10.530,00 € sredstev, zbranih s strani domačih
pravnih in fizičnih oseb, in sicer 2.300,00 € za nakup prireditvenega šotora in 8.230,00
€ namensko za ureditev povezovalne ceste Podkraj.
2.1.1.5. Transferni prihodki
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Iz državnega proračuna smo v prvih šestih mesecih leta 2018 prejeli 231.208,10 € za
sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, kar predstavlja 29,1 % načrtovanih sredstev,
in sicer:
1. iz Ministrstva za obrambo 16.739,00 € požarne takse;
2. iz Ministrstva za javno upravo 45.130,25 € za sofinanciranje skupnega opravljanja
posameznih nalog občinske uprave Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje,
Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2017;
3. iz Ministrstva za okolje in prostor 12.219,31 € za povračilo založenih sredstev za
subvencioniranje tržnih najemnin v letu 2017;
4. iz Ministrstva za infrastrukturo 58.222,89 € za sofinanciranje energetske sanacije
objektov v lasti občine: OŠ Šempeter in JZ Vrtci občine Žalec, enota Žalec I (15 %
slovenska udeležba kohezijske politike) – obveznost po pogodbi iz leta 2017;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam je nakazalo 7.976,59 € letnega
nadomestila za upravljanje državnih gozdov za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017.
6. Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje
pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu
presegajo 0,35 % primerne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna
sredstva iz državnega proračuna. Na podlagi tega določila smo bili upravičeni do
90.920,06 € dodatnih sredstev iz državnega proračuna za financiranje družinskega
pomočnika za leto 2017.
Pri sofinanciranju nabave defibrilatorjev za Zdravstveni dom Žalec v letu 2017 so sodelovale
tudi občine. Obveznost Občine Braslovče je znašala 326,88 €, sredstva so bila nakazana v letu
2018.
V letu 2017 nam javni sklad Eko sklad ni nakazal pogodbene obveznosti v višini 7.855,00 €
za sofinanciranje nakupa polnilnih postaj za električna vozila. Obveznost je bila nakazana v
letošnjem letu.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada smo
prejeli 329.929,66 € za financiranje energetske sanacije objektov v lasti občine: Osnovne šole
Šempeter in JZ Vrtci občine Žalec, enota Žalec I (85 % iz sredstev kohezijskega sklada) obveznost po pogodbi iz leta 2017.
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2.1.2. ODHODKI
Odhodki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju
januar – junij 2018 realizirani v višini 7.386.823,38 €, kar predstavlja 34,7 % načrtovanih
celotnih odhodkov proračuna za leto 2018. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta
so večji za 9,4 %.
Realizacija posameznih skupin odhodkov je razvidna iz spodnje preglednice:
Skupina
odhodka
40 Tekoči odhodki
41 Tekoči transferi
42 Investicijski odhodki
43 Investicijski transferi
SKUPAJ

Realizacija
2017
1
4.663.525
8.223.662
3.713.742
510.247
17.111.176

Realizacija Veljavni plan
jan. – junij
2018
2017
2
3
2.169.394
5.259.159
3.914.891
8.859.643
400.857
6.718.497
264.223
472.501
6.749.365
21.309.800

Realizacija
jan. – junij
2018
4
2.543.426
4.007.343
738.113
97.942
7.386.823

Indeks

4/2
117,2
102,4
184,1
37,1
109,4

4/3
48,4
45,2
11,0
20,7
34,7

Tekoči odhodki
V sklopu tekočih odhodkov so vključene pravice porabe in njihova realizacija za plače in
druge izdatke zaposlenim v občinski upravi, za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih
storitev za operativno delovanje organov občine, občinske uprave in ožjih delov občine
(materialne stroške), kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog, za plačilo obresti od
najetih kreditov ter izločanje sredstev v rezervni sklad Občine Žalec in proračunski
stanovanjski sklad. Tekoči odhodki so bili v prvem polletju letošnjega leta realizirani v višini
2.543.426,01 €, kar predstavlja 48,4 % v veljavnem proračunu predvidenih tekočih odhodkov.
V primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 so večji za 17,2 %.
Tekoči transferi
V sklopu tekočih transferov so vključene pravice porabe in njihova realizacija za subvencije,
transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in
ustanovam ter druge tekoče domače transfere. Tekoči transferi so bili v šestih mesecih
letošnjega leta realizirani v višini 4.007.342,51 €, kar predstavlja 45,2 % predvidenih tekočih
transferov. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 so večji za 2,4 %.
Investicijski odhodki
Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev neposrednih proračunskih uporabnikov je bilo
porabljenih 738.113,18 €, kar predstavlja 11,0 % v veljavnem proračunu predvidenih
investicijskih odhodkov. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 so večji za 84,1 %.
Investicijski transferi
V okviru te skupine odhodkov proračuna so zajeti izdatki za kritje stroškov investicijske
dejavnosti javnim zavodom, nepridobitnim organizacijam in ustanovam, privatnim podjetjem,
posameznikom in zasebnikom. Investicijski transferi so bili v šestih mesecih letošnjega leta
realizirani v višini 97.941,68 €, kar predstavlja 20,7 % v veljavnem proračunu predvidenih
investicijskih transferov. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 so manjši za 62,9 %.
2.1.3. PRORAČUNSKI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
V bilanci prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1.2018 do 30.06.2018 občina izkazuje
presežek prihodkov nad odhodki v višini 917.051,07 €.
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2.2. RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.
2.2.1. Zadolževanje
Skladno z 10. členom Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C),
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 71/2017, se lahko občina v letu 2018 dodatno zadolži v
proračunu države za sofinanciranje investicij iz 23. člena ZFO-1 v višini 3 % skupne primerne
porabe občin, kar znaša za našo občino 207.050 €. Kreditna sredstva se bodo namenila za
financiranje projekta »Nadzidava Osnovne šole Petrovče«, koristila pa se bodo v 2. polovici
leta 2018. Obrestna mera kredita je 0,0 % (brez EURIBOR), moratorij za vračilo kredita je
eno leto ter odplačilna doba devet let. Ta zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg
zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1.
2.2.2. Odplačila dolga
Za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov je bilo v prvem polletju 2018 porabljenih
514.834,82 €, kar znaša 43,2 % predvidenega zneska v sprejetem proračunu. Realizacija je
nižja, ker so glavnice BKS banke in Abanke za mesec junij zapadle v plačilo 2.7.2018.
SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
Ob upoštevanju:
1. proračunskega presežka iz bilance prihodkov in odhodkov v znesku 917.051,07 € in
2. odplačil glavnic dolgoročno najetih kreditov v znesku 514.834,82 €
so se sredstva na računu za obdobje januar – junij 2018 povečala za 402.216,25 €. Ob koncu
leta 2017 je znašalo stanje sredstev na računih 3.088.324,61 €.
3. OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA DO KONCA LETA 2018
Na osnovi realizacije proračuna za obdobje januar – junij 2018 ocenjujemo, da bodo prihodki
do konca leta realizirani v obsegu načrtovanih sredstev in bistvenih odstopanj v skupnem
obsegu ne bo.
Na odhodkovni strani je tekoči del proračuna realiziran 46 %, investicijski del pa samo 12 %.
Razlog je v naravi investicijskega dela, kajti glavnina stroškov izvedenih del bo zapadla v
plačilo v drugi polovici leta.
4. VKLJUČEVANJE NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN
Zakon o javnih financah v 41. členu govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi
jih župan vključil v primeru, če bi Državni zbor ali Občinski svet sprejela zakon oz. odlok, na
podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti. Potreb po vključitvi
tovrstnih novih obveznosti v obdobju januar – junij 2018 ni bilo.
5. PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA
Vrste namenskih prihodkov določa Zakon o javnih financah in Odlok o proračunu Občine
Žalec za leto 2018. V skladu s 44. členom Zakona o javnih financah se namenska sredstva, ki
niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun tekočega leta.
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Ob koncu leta 2017 smo imeli za 1.584.918,51 € neporabljenih namenskih sredstev, in sicer:
- najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo v višini 340.554,09 €;
- prihodke od prodaje stvarnega premoženja v višini 967.776,58 €;
- prihodke od komunalnih prispevkov v višini 147.137,06 €;
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini
60.684,26 €;
- neporabljena sredstva unovčene garancije družbe UMA Inženiring d.o.o. v znesku
13.331,06 € za dokončanje priključne ceste v naselju Dobertešnica;
- sredstva požarne takse v znesku 13.750,00 €;
- neporabljena vrnjena sredstva Obora za razvoj obrti in podjetništva Žalec v znesku
10.788,40 € namensko za spodbujanje razvoja malega gospodarstva (mikro podjetja);
- sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture na območju OPPN HR-4 Hramše s
strani lastnikov zemljišč v znesku 30.344,89 € in
- donatorska sredstva za projekt »Fontana Zeleno zlato« v znesku 552,17 €.
Vsa neporabljena namenska sredstva so že vključena v proračun za leto 2018, razen
neporabljena donatorska sredstva za Fontano Zeleno zlato.
6. PLAČILO O NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET
Po stanju na dan 31.12.2017 smo imeli neplačanih kratkoročnih obveznosti za 2.552.848,44 €.
V prvi polovici leta 2018 so bile poravnane vse obveznosti, razen obveznosti za prejete
varščine. Gre za prejete varščine za resnost ponudbe pri odkupih zemljišč in finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot prejeti denarni depozit. Sredstva
bodo vrnjena, ko bodo izpolnjeni pogoji za vračilo.
7. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
V skladu z 38. členom ZJF in drugim odstavkom 5. člena Odloka o proračunu občine Žalec za
leto 2018 lahko na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan
odloča
o
prerazporeditvah
pravic
porabe
v
posebnem
delu
proračuna
– finančnih načrtih organov občine in občinske uprave - med podprogrami v okviru glavnih
programov do višine 20 % sredstev, namenjenih glavnemu programu. Na podlagi tega
pooblastila so bili izdani sklepi o prerazporeditvi sredstev (priloga).
V skladu z 38. členom ZJF in tretjim odstavkom 5. člena Odloka o proračunu občine Žalec za
leto 2018 lahko posamezni svet krajevne skupnosti oz. mestne skupnosti odloča o
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih ožjih delov
občine - med podprogrami v okviru glavnih programov do višine 20 % sredstev, namenjenih
glavnemu programu. Na podlagi tega pooblastila so bili izdani sklepi o prerazporeditvi
sredstev (priloga).
8. VKLJUČEVANJE NAMESKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV
43. člen ZJF in 4. člen Odloka o proračunu občine Žalec za leto 2018 določata, da če se po
sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata
obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun. Če so namenski prejemki vplačani
v proračun v nižjem obsegu kot je izkazano v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje
obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
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Pri načrtovanju namenskih izdatkov (pravic porabe), ki se financirajo z namenskimi prejemki,
je potrebno upoštevati tudi omejitve, ki jih določata tretji in četrti odstavek 21. člena Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. V teh dveh odstavkih je
določeno, da v primeru, ko so namenski prihodki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so
načrtovani v sprejetem proračunu države oziroma občine, neposredni uporabnik oziroma
občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma
razpoložljivih prejemkov, v primeru, ko pa so namenski prihodki vplačani v proračun v
višjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu države oziroma občine, neposredni
uporabnik oziroma občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic
porabe v sprejetem proračunu države oziroma občine.
Po sprejetju rebalansa proračuna v 1. poletju 2018 ni prišlo do sprememb pri načrtovanju
namenskih izdatkov, ki se financirajo z namenskimi prejemki.
9. SPREMEMBE NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM
Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.
10. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. V skladu z drugim
odstavkom 9. člena Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018 se proračunska rezerva
oblikuje v višini 130.000 €. V prvem polletju smo v proračunsko rezervo izločili 65.000,00 €.
Z upoštevanjem neporabljenih sredstev iz leta 2017 v znesku 90.546,91 € smo v prvem
polletju razpolagali s sredstvi v višini 155.546,91 €.
Sredstva so bila porabljena v višini 16.884,83 € za odpravo posledic po neurju v decembru
2017 za sledeče namene:
- Za podvodne preiskave temeljev vmesnih mostnih podpor Griškega mostu na cesti LC
490021 z namenom, da se ugotovi dejansko stanje po neurju decembra 2017, so bila
porabljena sredstva v višini 1.121,47 €.
- Za intervencijska dela na cesti JP 991191 v Slovenskem dolu nad Libojami zaradi
deformacije in delne porušitve odtočnega kanala iz jezera kot posledice neurja
14.12.2017, so bila porabljena sredstva v višini 7.247,97 €.
- Za sanacijo cestnega udora na LC 490091 Liboje – Zabukovica ob Bistrici pri
kamnolomu v Libojah, katerega je bilo potrebno takoj sanirati z izvedbo podpornega
zidu, so bila porabljena sredstva v višini 5.598,37 €.
- Za sanacijo cestnega udora na JP 990671 Studence – Gotoveljski Zalog, katerega je
bilo potrebno sanirati z izvedbo podpornega zidu, so bila porabljena sredstva v višini
2.917,02 €.
Za odstranitev snežnega plazu na občinski cesti LC 490081 po snežnem neurju dne 8. in 10.
marca 2018 so bila porabljena sredstva v znesku 476,02 €.
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11. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na podlagi 8. člena Odloka o proračunu
Občine Žalec za leto 2018 odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo na ustrezne proračunske
postavke oziroma se odpre nova proračunska postavka, če gre za namene, za katere v
proračunu sredstva še niso bila planirana.
V sprejetem proračunu za leto 2018 so bila oblikovana v višini 126.891,00 €. V obdobju
januar – junij 2018 je župan, skladno z 42. členom Zakona o javnih financah, razporedil
sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 97.432,00 €, kot je razvidno iz priložene
tabele.
12. POROČILO O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH
REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV
Občina Žalec v tem obdobju ni izdajala nobenih poroštev. Prav tako ni bil uveden nobeden
regresni zahtevek iz naslova danih poroštev iz preteklih let.
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13. POROČILO
O
REALIZACIJI
PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

ODHODKOV

PO

NEPOSREDNIH

1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001 Stroški svetnikov
Občinski svet Občine Žalec je imel v obdobju od meseca decembra 2017 do junija 2018 osem
sej. Redne seje občinskega sveta so bile: dne 21. 12. 2017, 22. 2. 2018, 12. 4. 2018 in 24. 5.
2018 in 5. 7. 2018. Sklicana je bila ena izredna seja dne 11. 4. 2018 in dve korespondenčni
seji dne 28. 2. 2018 in 20. 4. 2018.
Sejnine članom občinskega sveta ter sejnine udeležencem odborov so se izplačevale na
podlagi Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS št.
55/10, 52/12 in 11/17). Višina oziroma osnova za obračun sejnine je osnovna plača župana za
53 plačni razred, brez dodatka za delovno dobo, ki je določena z zakonom.
V prvem polletju smo za stroške svetnikov oziroma sejnine članom občinskega sveta porabili
32.152,21 €, kar predstavlja 61,8 % predvidenih sredstev za te namene glede na veljavni
proračun.
01002 Stroški sej občinskega sveta
V sorazmerju s številom sklicanih sej občinskega sveta ter delovnih teles občinskega sveta je
bila tudi poraba stroškov oglaševalskih storitev - snemanje štirih rednih sej občinskega sveta
in stroškov za pogostitev v skupnem znesku 1.052,47 €, kar je 50,1 % sredstev glede na
veljavni proračun.
01003 Stroški odborov in komisij (stroški občanov – članov odborov OS)
Člani odborov občinskega sveta se imenujejo izmed članov občinskega sveta in izmed drugih
občanov. Občani, ki so člani odborov, se imenujejo izmed strokovnjakov s posameznega
področja dela. V odbore občinskega sveta je bilo na seji občinskega sveta dne 6. novembra
2014 imenovanih 10 občanov. Seje odborov občinskega sveta so bile sklicane glede na
obravnavano tematiko na seji občinskega sveta. Za izplačilo sejnin za občane, ki so člani
odborov, so bila porabljena sredstva v višini 1.406,95 €, kar znaša 32,7 % v veljavnem
proračunu načrtovanih sredstev.
01004 Občinska volilna komisija
Občinska volilna komisija v prvem polletju leta 2018 ni imela sej.
01006 Financiranje političnih strank
V prvem polletju so bila za financiranje političnih strank izplačana sredstva v višini 15.173,76
€ oz. 50,0 % sredstev načrtovanih v veljavnem proračunu.
01030 Svetniška skupina SD – Socialni demokrati
Na podlagi določil Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe
proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 85/14) občina zagotavlja sredstva za delovanje
svetniške skupine na samostojni proračunski postavki.
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Svetniške skupine in samostojni svetniki smejo porabljati finančna sredstva izključno za
potrebe svojega delovanja za namene: nakupa pisarniškega materiala, nakupa in vzdrževanja
računalniške ter programske opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
plačila poštnih in telekomunikacijskih storitev, plačila stroškov fotokopiranja, nakupa
časopisov, revij, knjig in strokovne literature, plačila stroškov klipinga s področja dela Občine
Žalec, plačila dodatne strokovne pomoči, svetovanja in izobraževanja, stroškov v zvezi z
izvajanjem dobrih praks med občinami v Sloveniji ter njihovimi občinskimi sveti ter
sodelovanjem s strokovnimi združenji občin, stroškov seminarjev, konferenc in simpozijev,
neposredno povezanih z delom občinskega sveta, vključno s potnimi stroški in organizacijo
le-teh ter stroškov komuniciranja svetnikov z volivci (mediji).
Svetniška skupina SD Socialni demokrati je za namene določene v pravilniku porabila
3.511,82 € oz. 42,8 % sredstev načrtovanih v veljavnem proračunu.
01031 Svetniška skupina SDS – Slovenska demokratska stranka
Na podlagi določil Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe
proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 85/14) občina zagotavlja sredstva za delovanje
svetniške skupine na samostojni proračunski postavki.
Svetniške skupine in samostojni svetniki smejo porabljati finančna sredstva izključno za
potrebe svojega delovanja za namene: nakupa pisarniškega materiala, nakupa in vzdrževanja
računalniške ter programske opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
plačila poštnih in telekomunikacijskih storitev, plačila stroškov fotokopiranja, nakupa
časopisov, revij, knjig in strokovne literature, plačila stroškov klipinga s področja dela Občine
Žalec, plačila dodatne strokovne pomoči, svetovanja in izobraževanja, stroškov v zvezi z
izvajanjem dobrih praks med občinami v Sloveniji ter njihovimi občinskimi sveti ter
sodelovanjem s strokovnimi združenji občin, stroškov seminarjev, konferenc in simpozijev,
neposredno povezanih z delom občinskega sveta, vključno s potnimi stroški in organizacijo
le-teh ter stroškov komuniciranja svetnikov z volivci (mediji).
Svetniška skupina SDS Slovenska demokratska stranka je za namene določene v pravilniku
porabila 3.779,10 € oz. 55,3 % sredstev načrtovanih v veljavnem proračunu.
01032 Svetniška skupina Desus - Demokratična stranka upokojencev Slovenije SD – Socialni
demokrati
Na podlagi določil Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe
proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 85/14) občina zagotavlja sredstva za delovanje
svetniške skupine na samostojni proračunski postavki.
Svetniške skupine in samostojni svetniki smejo porabljati finančna sredstva izključno za
potrebe svojega delovanja za namene: nakupa pisarniškega materiala, nakupa in vzdrževanja
računalniške ter programske opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
plačila poštnih in telekomunikacijskih storitev, plačila stroškov fotokopiranja, nakupa
časopisov, revij, knjig in strokovne literature, plačila stroškov klipinga s področja dela Občine
Žalec, plačila dodatne strokovne pomoči, svetovanja in izobraževanja, stroškov v zvezi z
izvajanjem dobrih praks med občinami v Sloveniji ter njihovimi občinskimi sveti ter
sodelovanjem s strokovnimi združenji občin, stroškov seminarjev, konferenc in simpozijev,
neposredno povezanih z delom občinskega sveta, vključno s potnimi stroški in organizacijo
le-teh ter stroškov komuniciranja svetnikov z volivci (mediji).
Svetniška skupina Desus - Demokratična stranka upokojencev Slovenije je za namene
določene v pravilniku porabila 2.890,82 € oz. 42,3 % sredstev načrtovanih v veljavnem
proračunu.
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01033 Svetniška skupina SMC – Stranka modernega centra
Na podlagi določil Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe
proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 85/14) občina zagotavlja sredstva za delovanje
svetniške skupine na samostojni proračunski postavki.
Svetniške skupine in samostojni svetniki smejo porabljati finančna sredstva izključno za
potrebe svojega delovanja za namene: nakupa pisarniškega materiala, nakupa in vzdrževanja
računalniške ter programske opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
plačila poštnih in telekomunikacijskih storitev, plačila stroškov fotokopiranja, nakupa
časopisov, revij, knjig in strokovne literature, plačila stroškov klipinga s področja dela Občine
Žalec, plačila dodatne strokovne pomoči, svetovanja in izobraževanja, stroškov v zvezi z
izvajanjem dobrih praks med občinami v Sloveniji ter njihovimi občinskimi sveti ter
sodelovanjem s strokovnimi združenji občin, stroškov seminarjev, konferenc in simpozijev,
neposredno povezanih z delom občinskega sveta, vključno s potnimi stroški in organizacijo
le-teh ter stroškov komuniciranja svetnikov z volivci (mediji).
Svetniška skupina SMC – Stranka modernega centra je za namene določene v pravilniku
porabila 522,44 € oz. 7,6 % sredstev načrtovanih v veljavnem proračunu.
01034 Svetniška skupina SLS – Slovenska ljudska stranka
Na podlagi določil Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe
proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 85/14) občina zagotavlja sredstva za delovanje
svetniške skupine na samostojni proračunski postavki.
Svetniške skupine in samostojni svetniki smejo porabljati finančna sredstva izključno za
potrebe svojega delovanja za namene: nakupa pisarniškega materiala, nakupa in vzdrževanja
računalniške ter programske opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
plačila poštnih in telekomunikacijskih storitev, plačila stroškov fotokopiranja, nakupa
časopisov, revij, knjig in strokovne literature, plačila stroškov klipinga s področja dela Občine
Žalec, plačila dodatne strokovne pomoči, svetovanja in izobraževanja, stroškov v zvezi z
izvajanjem dobrih praks med občinami v Sloveniji ter njihovimi občinskimi sveti ter
sodelovanjem s strokovnimi združenji občin, stroškov seminarjev, konferenc in simpozijev,
neposredno povezanih z delom občinskega sveta, vključno s potnimi stroški in organizacijo
le-teh ter stroškov komuniciranja svetnikov z volivci (mediji).
Svetniška skupina SLS – Slovenska ljudska stranka je za namene določene v pravilniku
porabila 832,07 € oz. 15,2 % sredstev načrtovanih v veljavnem proračunu.
01035 Svetniška skupina Nova Slovenija – Krščanski demokrati
Na podlagi določil Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe
proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 85/14) občina zagotavlja sredstva za delovanje
svetniške skupine na samostojni proračunski postavki.
Svetniške skupine in samostojni svetniki smejo porabljati finančna sredstva izključno za
potrebe svojega delovanja za namene: nakupa pisarniškega materiala, nakupa in vzdrževanja
računalniške ter programske opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
plačila poštnih in telekomunikacijskih storitev, plačila stroškov fotokopiranja, nakupa
časopisov, revij, knjig in strokovne literature, plačila stroškov klipinga s področja dela Občine
Žalec, plačila dodatne strokovne pomoči, svetovanja in izobraževanja, stroškov v zvezi z
izvajanjem dobrih praks med občinami v Sloveniji ter njihovimi občinskimi sveti ter
sodelovanjem s strokovnimi združenji občin, stroškov seminarjev, konferenc in simpozijev,
neposredno povezanih z delom občinskega sveta, vključno s potnimi stroški in organizacijo
le-teh ter stroškov komuniciranja svetnikov z volivci (mediji).
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Svetniška skupina Nova Slovenija – Krščanski demokrati je za namene določene v pravilniku
porabila 87,08 € oz. 6,4 % sredstev načrtovanih v veljavnem proračunu.
01036 Svetniška skupina Dajmo – Nestrankarska lista za razvoj Občine Žalec
Na podlagi določil Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe
proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 85/14) občina zagotavlja sredstva za delovanje
svetniške skupine na samostojni proračunski postavki.
Svetniške skupine in samostojni svetniki smejo porabljati finančna sredstva izključno za
potrebe svojega delovanja za namene: nakupa pisarniškega materiala, nakupa in vzdrževanja
računalniške ter programske opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
plačila poštnih in telekomunikacijskih storitev, plačila stroškov fotokopiranja, nakupa
časopisov, revij, knjig in strokovne literature, plačila stroškov klipinga s področja dela Občine
Žalec, plačila dodatne strokovne pomoči, svetovanja in izobraževanja, stroškov v zvezi z
izvajanjem dobrih praks med občinami v Sloveniji ter njihovimi občinskimi sveti ter
sodelovanjem s strokovnimi združenji občin, stroškov seminarjev, konferenc in simpozijev,
neposredno povezanih z delom občinskega sveta, vključno s potnimi stroški in organizacijo
le-teh ter stroškov komuniciranja svetnikov z volivci (mediji).
Svetniška skupina Dajmo – nestrankarska lista za razvoj Občine Žalec je za namene določene
v pravilniku porabila 448,34 € oz. 32,8 % sredstev načrtovanih v veljavnem proračunu.
01037 Svetniška skupina Pošteno in pravično
Na podlagi določil Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe
proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 85/14) občina zagotavlja sredstva za delovanje
svetniške skupine na samostojni proračunski postavki.
Svetniške skupine in samostojni svetniki smejo porabljati finančna sredstva izključno za
potrebe svojega delovanja za namene: nakupa pisarniškega materiala, nakupa in vzdrževanja
računalniške ter programske opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
plačila poštnih in telekomunikacijskih storitev, plačila stroškov fotokopiranja, nakupa
časopisov, revij, knjig in strokovne literature, plačila stroškov klipinga s področja dela Občine
Žalec, plačila dodatne strokovne pomoči, svetovanja in izobraževanja, stroškov v zvezi z
izvajanjem dobrih praks med občinami v Sloveniji ter njihovimi občinskimi sveti ter
sodelovanjem s strokovnimi združenji občin, stroškov seminarjev, konferenc in simpozijev,
neposredno povezanih z delom občinskega sveta, vključno s potnimi stroški in organizacijo
le-teh ter stroškov komuniciranja svetnikov z volivci (mediji).
Svetniška skupina Pošteno in pravično je za namene določene v pravilniku porabila 426,37 €
oz. 31,2 % sredstev načrtovanih v veljavnem proračunu.
01038 Svetniška skupina Zveza za prihodnost
Na podlagi določil Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe
proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 85/14) občina zagotavlja sredstva za delovanje
svetniške skupine na samostojni proračunski postavki.
Svetniške skupine in samostojni svetniki smejo porabljati finančna sredstva izključno za
potrebe svojega delovanja za namene: nakupa pisarniškega materiala, nakupa in vzdrževanja
računalniške ter programske opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
plačila poštnih in telekomunikacijskih storitev, plačila stroškov fotokopiranja, nakupa
časopisov, revij, knjig in strokovne literature, plačila stroškov klipinga s področja dela Občine
Žalec, plačila dodatne strokovne pomoči, svetovanja in izobraževanja, stroškov v zvezi z
izvajanjem dobrih praks med občinami v Sloveniji ter njihovimi občinskimi sveti ter
sodelovanjem s strokovnimi združenji občin, stroškov seminarjev, konferenc in simpozijev,
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neposredno povezanih z delom občinskega sveta, vključno s potnimi stroški in organizacijo
le-teh ter stroškov komuniciranja svetnikov z volivci (mediji).
Svetniška skupina Zveza za prihodnost je za namene določene v pravilniku porabila 1.187,83
€ oz. 86,8 % sredstev načrtovanih v veljavnem proračunu.
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01010 Volitve župana in občinskega sveta ter volitve v ožje dele občin
Volitve župana in občinskega sveta ter volitve v ožje dele občin so razpisane za 18. november
2018.
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2000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01021 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov
Podžupani opravljajo funkcijo podžupana neprofesionalno, za kar prejemajo nagrado v višini
50 % plače za 39. plačni razred. Za plačila za opravljanje funkcije podžupanov so bila
porabljena sredstva v višini 13.018,26 €, kar predstavlja 50,3 % načrtovanih sredstev
veljavnega proračuna.
01022 Materialni stroški za funkcionarje
Sredstva, ki jih imajo na razpolago župan in podžupani za pogostitve in sprejeme so bila
porabljena v višini 1.714,91 €, kar predstavlja 24,2 % sredstev načrtovanih v veljavnem
proračunu.
01023 Odnosi z javnostmi
Sredstva, ki so zagotovljena za pokrivanje stroškov sporočil za javnost, objavo informacij v
medijih ipd. so bila porabljena v višini 17.770,47 €, kar predstavlja 51,7 % sredstev
načrtovanih v veljavnem proračunu. Tudi letos sodelujemo: z VTV Studio, d.o.o., glede
sofinanciranja produkcije in arhiviranja regionalnega informativnega TV programa VTV, z
oddajo »Župan z vami«, »Lokalni utrip«, predstavitvijo občine v oddaji »Dobro jutro«. STV
Savinjska televizija predvaja videostrani in video novice iz naše občine. Sodelujemo tudi s
TV Celje glede predvajanja prispevkov iz občine Žalec v informativni oddaji »Dogodki
dneva« in »Dogodki tedna«, ter s področja športa in kulture v oddajah »Tedenska izdaja«,
»Tretji polčas« in »Minute za kulturo«. V NT&RC d.o.o., Celjanu, Radiu Antena Štajerska in
Radiu Štajerski val pa v časopisu, na radiu in spletu objavljamo obvestila, turistične
zanimivosti in prispevke iz naše občine, s katerimi želimo doseči večjo prepoznavnost naše
občine.
Dodatna sredstva, zagotovljena iz proračunske rezervacije, so se porabila za objavo oglasa–
vabila »Slovenski vikend« Biograd na Moru v Utripu. Snemanje enourne oddaje Občinski
mozaik na STV.
01024 Plača, povračila, nadomestila in drugi prejemki župana
Pravna podlaga za izračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije župana je v 10. členu
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ureja sistem plač za funkcionarje in Odloku o
plačah funkcionarjev. Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter Odlokom o plačah
funkcionarjev je za opravljanje funkcije profesionalnega župana Občine Žalec določen 53-ti
plačni razred. Sredstva za plačo župana in regres za letni dopust so bila porabljena v višini
27.586,94 €, kar predstavlja 50,7 % veljavnega proračuna za ta namen.
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
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03010 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih
Občina Žalec ima na podlagi podpisanih sporazumov in dogovorov o sodelovanju partnerskih
mest in institucij iz teh krajev predvidene obiske in sodelovanje na različnih dogodkih in
priložnostih v smislu krepitve medsebojnih odnosov ter izmenjave dobre prakse na področjih
kulture, športa, turizma in ostalih dejavnosti.
Sredstva v višini 4.198,90 €, kar predstavlja 42,0 % veljavnega proračuna, so bila na dan 30.
6. 2018 porabljena za:
30. 11. - 1. 12. 2018 udeležba predstavnikov Občine Žalec na pogrebni slovesnosti v občini
Kruševac (pokojni Dragi Nesterović, župan občine Kruševac)
12. 1. - 14. 1. 2018 udeležba predstavnikov Občine Žalec na svečani seji ob prazniku Občine
Biograd na moru.
15. 3. - 19. 3. 2018 so se predstavniki Občine Žalec udeležili 60. festivala St. Patrick's Day na
Irskem.
26. 4. - 29. 4. 2018 so predstavniki Občine Žalec v Biogradu na Moru sodelovali na dogodku
»Slovenski vikend«, kjer so se kot partnersko mesto predstavili na temo zeleni turizem.
11. 5. 2018 smo v Žalcu gostili mag. Tadeja Rupla, veleposlanika SLO v Londonu,
gospodarstvenike, finančnike delujoče v Londonu, ki so si prvotno želeli ogledati Fontano
Zeleno zlato, izmenjati izkušnje v turizmu, lokalni industriji.
18. 5. 2018 smo na pobudo 10 veleposlanikov, ki so bili navdušeni po lanskoletnem obisku
Žalca smo organizirali dan ambasadorjev in častnih konzulov tujih držav s sedežem v LJ.
(Udeležba predstavnikov: Češke, Nemčije, Poljske, Romunije, Gruzije, ZDA, Albanije, Irske,
Madžarske, Litve)
Sredstva so se znotraj postavke prerazporejala za plačilo nočitev, ker so se festivala »St.
Patrick' na Irskem in »Slovenskega vikenda« v Biogradu na Moru udeležili tudi zunanji
sodelavci. Prerazporeditev se nanaša tudi za nakup lovorjevega venca, ki smo ga poklonili na
irski slovesnosti in najem odra za izvedbo programa gostov iz Londona.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04030 Objava občinskih predpisov
Občina Žalec je na podlagi določil Statuta Občine Žalec objavila svoje predpise v Uradnem
listu Republike Slovenije, s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Iz te postavke poravnavamo
stroške objave predpisov, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Žalec ter aktov, ki jih na
podlagi Statuta občine Žalec objavlja Župan občine Žalec (objave s področja prostorskega
planiranja). V prvem polletju letošnjega leta smo imeli teh stroškov za 3.516,87 € oziroma
58,6 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04044 Novoletni sprejemi
Poraba se nanašala na prireditve ob zaključku leta 2017, stroški pa so bili poravnani v letu
2018. Porabljenih je bilo 12.755,45 € oziroma 93,9 % načrtovanih sredstev. Novoletni
sprejemi za: direktorje gospodarskih družb, javnih zavodov in drugih organizacij, za člane
občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za KS, štab civilne zaščite, požarnega sklada, za
upokojence občinske uprave, novinarje, lovce, duhovnike.
Sredstva iz proračunske rezervacije so se porabila za pogostitve. Večja udeležba.
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04045 Protokolarna darila
Za protokolarna, promocijska in poslovna darila je bilo na dan 30. 6. 2018 porabljenih
9.161,99 €, kar predstavlja 54,5 % veljavnega proračuna.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne
ravni
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06010 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti
Občina Žalec je članica Skupnosti občin Slovenije. Za plačilo polletne članarine je bilo
porabljenih 1.594,73 € oziroma 48,3 % sredstev veljavnega proračuna.
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06020 Povezovanje lokalnih skupnosti
Društvu Entente Florale Slovenije so bila v prvem polletju leta 2018 nakazana sredstva za
članarino v višini 477,57 € oziroma 95,5 % sredstev veljavnega proračuna.
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3000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02010 Dejavnost nadzornega odbora
Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 20. novembra 2014 imenoval Nadzorni odbor
Občine Žalec. Predsednik in člani Nadzornega odbora občine opravljajo svojo funkcijo
neprofesionalno in za to prejemajo nagrado za nadzor ter sejnino za udeležbo na sejah
nadzornega odbora v skladu s sprejetim Pravilnikom o plačah in plačilu za opravljanje
funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov
ter povračilih stroškov (Uradni list RS št. 55/10, 52/12 in 11/17).
Nadzorni odbor občine je svoje delo oziroma nadzore opravljal po sprejetem Programu dela
Nadzornega odbora za leto 2018.
Nagrade in sejnine predsedniku in članom nadzornega odbora za opravljeno delo so bile
izplačane po obravnavi poročil na seji občinskega sveta dne 5. 7. 2018 in niso zajete v
realizaciji za prvo polletje leta 2018.
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4001 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA PREMOŽENJSKE, PRAVNE IN SPLOŠNE
ZADEVE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
04010 Tekoče vzdrževanje informacijske infrastrukturne opreme
Sredstva v višini 6.330,81 € smo namenili tekočemu vzdrževanju strojne računalniške in
sistemske programske opreme, mrežne opreme, računalniških povezav, vzdrževanju periferne
računalniške opreme ter druge opreme delovnih mest (tiskalniki, skenerji in podobno).
04011 Investicije in investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukturne opreme
Investicijske izdatke načrtujemo v drugi polovici leta.
04029002 Elektronske storitve
04020 Tekoče vzdrževanje informacijske programske opreme
Sredstva v višini 26.934,16 € so bila namenjena pogodbenemu vzdrževanju namenskih in
pisarniških aplikacij za potrebe delovanja občinske uprave ter nudenja storitev strankam.
04021 Investicije in investicijsko vzdrževanje informacijske programske opreme
Sredstva v višini 488,00 € smo namenili nadgradnji aplikacije za tehniško risanje.
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04031 Spletne strani občine
Sredstva v višini 3.292,64 € smo namenili vzdrževanju spletnih strani Občine Žalec (spletna
stran občinske uprave ter javni GIS portal).
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04050 Izvršbe in drugi sodni postopki
Za plačilo stroškov sodnih postopkov je bilo v proračunu za leto 2018 namenjenih 4.000 €. Za
te namene smo v prvem polletju 2018 porabili 1.800,00 €, kar predstavlja 45,0 % sredstev
veljavnega proračuna. Iz te postavke smo poravnali stroške sodnega izvedenca v nepravdni
zadevi (domska oskrba).
04051 Pravno zastopanje občine
Za reševanje sodnih postopkov proti Občini Žalec in za reševanje naših tožbenih zahtevkov
proti tretjim osebam občino zastopajo odvetniki. V proračunu za leto 2018 je bilo za te
namene predvideno 11.000 €. Stroški odvetniških storitev so se nanašali na stroške zastopanja
odvetnikov (vložitev ustavne pritožbe v denacionalizacijski zadevi). Za pravno zastopanje
občine in storitve odvetnikov je bilo v letu 2018 porabljeno 5.002,00 €, kar predstavlja 45,5 %
sredstev veljavnega proračuna.
04052 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
Sredstva so bila porabljena za pokritje obratovalnih stroškov: čiščenje prostorov Bergmanove
vile, električna energija (za objekte na naslovu Aškerčeva 13, Dvorec Novo Celje,
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Bergmanova vila, Obrambni stolp in Hmeljarska 3), stroški ogrevanja (za objekte na naslovu
Hmeljarska 3 in Bergmanova vila), voda in komunalne storitve (za objekte na naslovu
Bergmanova vila, Obrambni stolp, Hmeljarska 3), odvoz smeti (za objekt na naslovu
Aškerčeva 13 in Hmeljarska 3) in telefonske storitve za uporabnike prostorov Bergmanove
vile, razen Mestne skupnosti Žalec. Za te namene so bila na dan 30.6.2018 porabljena
sredstva v skupni višini 9.223,47 €.
Za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov so bila porabljena sredstva v višini 1.193,89 €, in
sicer: za mavčenje, kitanje, beljenje sten v društvenih prostorih na Hmeljarski 3, Žalec, za
letne dimnikarske storitve ter servis plinskega kotla v Bergmanovi vili.
Občina Žalec je sklenila pogodbo o najemu poslovnih prostorov z namenom zagotovitve
prostorov za potrebe delovanje Kulturno umetniškega društva Žalec, saj le ta zaradi
prostorske stiske ne more več koristiti prostorov na naslovu UPI - Žalec, Ulica Ivanke
Uranjek 6, Žalec. Ker je bil poračun za plačilo obratovalnih stroškov za obdobje najema v
preteklem koledarskem letu višji, kot je bil predviden po pogodbi, je Občina Žalec sklenila
ustrezen aneks. Za plačilo najemnine ter za plačilo poračuna obratovalnih stroškov v mesecu
januarju za obdobje najema v preteklem koledarskem letu, so bila na dan 30.6.2018
porabljena sredstva v višini 4.882,60 €.
04053 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Za dokončanje nadstrešnice pri poslovnem prostoru na Ponikvi so bila na dan 30.6.2018
porabljena sredstva v višini 3.368,87 €.
04055 Zavarovanje premoženja občine (upravne, poslovne stavbe, JZ)
Sredstva za zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Žalec, javnih zavodov in ožjih
delov Občine Žalec ter za zavarovalne premije za motorna vozila bodo porabljena v drugi
polovici leta 2018.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06050 Plače, povračila, nadomestila in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi
V obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2018 je bila dosežena realizacija sredstev za plače in druge
izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost v občinski upravi v višini
598.394,73 €, kar predstavlja 45,5 % načrtovanih sredstev za te namene.
Za leto 2018 vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja niso sklenili posebnega
dogovora, vendar pa še veljajo nekatere določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih
delovnih nalog se lahko uporabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d
členu ZSPJS. Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem
sektorju, pa se lahko del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
izplačuje največ v višini 10% osnovne plače. Poleg nezasedenega delovnega mesta vodje
Urada za prostor in gospodarstvo se je izplačevala delovna uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela na račun prihrankov nezasedenega
delovnega mesta vodje Urada za
premoženjske, pravne in splošne zadeve, začasne odsotnosti namestnice vodje Urada za
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premoženjske, pravne in splošne zadeve, začasne odsotnosti vodje Urada za gospodarske
javne službe, višjega svetovalca za vzgojo in izobraževanje ter strokovne sodelavke V Urada
za prostor in gospodarstvo. V sprejetem proračunu planirana sredstva za te namene v višini
9.000,00 € ne bodo zadoščala, zato je bilo potrebno s prerazporeditvijo sredstev znotraj
proračunske postavke dodatno zagotoviti 7.000,00 €.
Skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega
dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Glede na to, da
dogovor med vlado in sindikati glede višine regresa za letni dopust do konca leta 2017 za leto
2018 ni bil sklenjen, je bilo potrebno javnim uslužbencem izplačati regres za letni dopust v
višini minimalne plače.
S 1. januarjem 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, ko so določene v
Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije od
leta 2014 dalje. Usklajeni zneski skupne pokojninske premije po premijskih razredih so
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/17. V 1. polletju smo za izplačilo premij porabili
7.872,16 € oziroma 47,7 % načrtovanih sredstev.
Sredstva za nadurno delo so bila izplačana v višini 56,03 €.
Izplačane so bile tri jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem
sektorju v skupni višini 866,28 €.
06060 Materialni stroški občinske uprave
Za materialne stroške, ki so potrebni za delovanje občinske uprave, so bila na dan 30.6.2018
porabljena sredstva v skupni višini 80.092,18 €, kar predstavlja 46,3 % načrtovanih sredstev.
Znotraj proračunske postavke je bilo opravljenih več prerazporeditev sredstev.
06070 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)
Za upravljanje in vzdrževanje počitniškega apartmaja v Barbarigi so bila na dan 30.6.2018
porabljena sredstva v skupni višini 2.028,10 €.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Za tekoče vzdrževanje upravne zgradbe so bila na dan 30.6.2018 porabljena sredstva v skupni
višini 3.522,96 €. Sredstva so bila porabljena za redne mesečne preglede in popravila dvigala,
sanacijska dela v podpostaji (popravilo sten in izdelava pohodnega podesta) in ostalo tekoče
vzdrževanje.
06081 Tekoče vzdrževanje opreme
Za tekoče vzdrževanje opreme so bila na dan 30.6.2018 porabljena sredstva v skupni višini
2.314,21 €. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje druge opreme (vzdrževanje ter
servis plinskega gorilnika, vzdrževanje strojne in programske opreme sistema Kronos,
zamenjavo lamelnih zaves v kabinetu župana ter popravilo dvižnega mehanizma za stole
Poli).
06090 Nakup opreme
Za nakup opreme so bila na dan 30.6.2018 porabljena sredstva v skupni višini 2.298,34 €.
Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega pohištva – pisarniška stola, uničevalca
dokumentov ter pnevmatik za službeni vozili Škoda Octavio in Citroen C5.
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16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16120 Odškodnine za uporabo zemljišč
Za namen plačila odškodnin zaradi uporabe nepremičnin v lasti drugih fizičnih oziroma
pravnih oseb ter za povračila škode, ki nastane zaradi te uporabe, so bila porabljena sredstva v
višini 19.934,69 €. Sredstva so se porabila za plačilo odškodnin za služnostne pravice pri
izgradnji javne gospodarske infrastrukture.
16121 Najemnine zemljišč
Na podlagi prejetih računov so bile plačane najemnine v višini 263,98 €, in sicer za:
- najem zemljišča - smučišče Liboje in
- zakup zemljišča ob INFO centru pri ribniku Vrbje.
Preostale planirane najemnine se bodo plačale po prejemu računov (v drugi polovici leta).
16122 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)
Na tej proračunski postavki se v okviru urejanja zemljišč zagotavljajo sredstva za geodetske
storitve, za stroške cenitev zemljišč, za stroške priprave pogodb, plačilo davka na promet
nepremičnin in drugih dajatev na področju odmernih odločb FURS, sodne stroške, storitve
odvetnikov, izvedencev, tolmačev, notarjev. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo za
te namene porabljenih 16.493,00 €, kar predstavlja 23,7 % načrtovanih sredstev. Preostala
planirana sredstva se bodo na podlagi izdanih naročilnic in prejetih računov porabila v drugi
polovici leta.
16069002 Nakup zemljišč
16130 Nakup kmetijskih zemljišč
Za nakup kmetijskih zemljišč je bilo do 30.6.2018 porabljenih 5.559,06 € oz. 55,6 %
planiranih sredstev. Sredstva so se porabila za nakup kmetijskih zemljišč, na katerih so
zgrajeni objekti gospodarske javne infrastrukture.
16131 Nakup gozdnih zemljišč
Za nakup gozdnih zemljišč je bilo do 30.6.2018 porabljenih 533,17 € oz. 13,7 % planiranih
sredstev. Sredstva so se porabila za nakup zemljišč v gospodarski javni infrastrukturi.
16132 Nakup stavbnih zemljišč
Za nakup stavbnih zemljišč je bilo do 30.6.2018 porabljenih 47.107,04 € oz. 25,8 %
planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakupe stavbnih zemljišč, na podlagi
katerih občina pridobi lastninsko pravico na javni infrastrukturi.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
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17011 Promocija zdravja
Na podlagi sprejetega Programa promocije zdravja za leto 2018 so se v prvem polletju leta 2018
izvedle aktivnosti iz programa, za kar so se porabila sredstva v višini 4.333,06 €. V skladu s
programom promocije zdravja za leto 2018 je bil uslužbencem omogočen daljši časovni razpon za
malico, in sicer v času od 10.30 ure do 12.30 ure. Prav tako je bilo uslužbencem omogočeno
izvajanje razgibavanja na delovnem mestu v času aktivnega odmora na delu in zagotovljeno je
bilo brezplačno sezonsko sadja med delovnim časom. Zagotavljajo se tudi dobri ergonomski
pogoji na delovnem mestu (z nabavo ustreznih stolov) in športne dejavnosti izven rednega
delovnega časa (zakup obiskov za vadbo). V začetku meseca marca je bil organiziran zimski
športni dan, v mesecu maju pa spomladanski športni dan. Za ta namen je bilo za vsakega
zaposlenega nabavljena športna majica. V mesecu aprilu pa je bilo izvedeno motivacijsko
predavanje na temo prevzemanja odgovornosti za rezultate in kakovost svojega dela.

24

4002 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA JAVNE FINANCE
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02001 Stroški plačilnega prometa
Na podlagi Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (UL RS, št.
59/10 in 111/13) in Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS št. 109/12, 92/14
in 24/15) nam Uprava RS za javna plačila zaračunava stroške vodenja računov. Za te storitve
smo v prvem polletju 2018 plačali 564,36 €.
Realizirana nadomestila Abanke d.d. za polog in dvig gotovine so znašala 184,99 €. Stroški
povezani z vodenjem računa vrednostnih papirjev znašajo 93,31 € in stroški povezani z
nakazilom dividende Zavarovalnice Triglav d.d. 2,60 €.
Zaradi negativnega obrestovanja sredstev EZR občine pri Banki Slovenije je bil občinski
proračun v 1. polletju obremenjen z 9,04 €.
02003 Blagajna za občane
Občina Žalec je preko Delavske hranilnice d.d. Ljubljana organizirala delovanje blagajne za
občane Občine Žalec, katerim nudi storitve plačevanja plačilnih nalogov brez provizije. Kot
nadomestilo stroškov obdelanih plačilnih nalogov, katerim ni bila obračunana provizija, nam
Delavska hranilnica d.d. zaračuna bančno provizijo. V prvem polletju 2018 smo za te storitve
porabili 10.158,40 € oziroma 46,2 % načrtovanih sredstev.
15 VAROVANAJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15016 Stroški zavarovanja obročnega odplačila komunalnega prispevka
Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 40/2013, 63/2013) v 11. členu določa, da je zavezanec obročno odplačilo
obveznosti oziroma odlog plačila dolžan ustrezno zavarovati (zastava premičnega ali
nepremičnega premoženja, zavarovanje pri zavarovalnici, bančna garancija, poroštvo fizičnih
oseb) ter da gredo stroški zavarovanja v breme zavezancev. Zaradi hude finančne stiske
nekaterih zavezancev, katerim je po uradni dolžnosti odmerjen komunalni prispevek za
obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, je edini način, da se doseže plačilo
odmerjenega komunalnega prispevka, sklenitev pogodbe o obročnem odplačilu oziroma
pogodbo o odlogu plačila obveznosti, pri čemer stroške sestave notarskega zapisa in stroške
sodne takse (sestava pogodbe o obročnem odplačilu in vknjižba hipoteke na nepremičnini, ki
bo ustanovljena za zavarovanje obročnega odplačila) ob njihovem nastanku plača občina,
zavezanec pa se s pogodbo zaveže občini te stroške povrniti, najkasneje do zapadlosti plačila
odmerjenega komunalnega prispevka. Za te namene imamo v proračunu zagotovljena sredstva
v znesku 1.000 €. Sredstva so bila izkoriščena v višini 191,86 €.
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje
22002 Odplačilo obresti od kreditov, najetih na domačem trgu kapitala
Realizacija plačil obresti pri dolgoročnih posojilih je bila v prvih šestih mesecih 50.519,41 €,
kar je 46,3 % predvidenih sredstev v proračunu za leto 2018. Realizacija je nižja, ker so
obresti BKS banke za mesec maj zapadle v plačilo 2.7.2018.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
23020 Tekoča proračunska rezerva
V sprejetem proračunu so bila kot splošna proračunska rezervacija načrtovana sredstva v
višini 126.891 €. V obdobju januar – junij 2018 je župan, skladno z 42. členom Zakona o
javnih financah, razporedil sredstva splošne proračunske rezervacije (tekoče proračunske
rezerve) v višini 97.432 €. Nerazporejena so še ostala sredstva v višini 29.459 €.
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4003 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04001 Občinske nagrade (Inovator leta)
Sredstva v višini 6.800,00 € so bila porabljena za izvedbo javnega razpisa in podelitev nagrad.
Dne 17. 5. 2018 so v prostorih Občine Tabor podelili denarne nagrade in priznanja petim
najboljšim inovacijam v preteklem letu (1. Zlaganje največje kosilnice na svetu z delovno
širino 15m znotraj evropskih in ameriških transportnih cestno varnostnih predpisov; 2.
Univerzalni mikro točkovni varilnik za prototipno izdelavo polizdelkov z MFDC tehnologijo
varjenja; 3. Inovativni pogonski sklop za 4-rotacijski zgrabljalnik SIP STAR 125050T; 4.
Termična kamera serije CLRT; 5. Rotacijsko nagibni zglob TWISTER) ter s tem zaključili
razpis 'Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2017'.
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04040 Pokroviteljstva občine
Občina Žalec je pokrovitelj pri prireditvah društev, javnih zavodov in drugih neprofitnih
organizacijah. Sredstva se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje praznovanj,
pokroviteljstva in promocij, za kulturne, športne, strokovne, družabne prireditve, investicije in
mednarodne projekte, ki služijo v javne namene. Za pokroviteljstva različnim društvom in
institucijam (OK Spodnja Savinjska dolina, KD Galicija, TD Šempeter, ŠD Petrovče, Društvo
izgnancev Slovenije, Zveza združenje borcev za vrednote NOB, Društvo rejnic Celjske regije,
ŠD na dolge proge, TD Petrovče, DU Zabukovica – Griže, Zveza DU Žalec, RKS OZ Žalec,
Regijska turistična zveza Saška, KD Svoboda Liboje, PD Žalec, ŠD Vertikala, Društvo
Univerza za III. življenjsko obdobje, AD Kladivar Celje, IHPS Žalec, UPI – Ljudska univerza
Žalec, LD Žalec) so se porabila sredstva v višini 4.900,00 €.
04041 Prireditve ob občinskem prazniku
V mesecu avgustu in septembru bodo v počastitev občinskega praznika izvedene številne
prireditve. Organizacija in izvedba teh prireditev bo potekala preko Zavoda za kulturo, šport
in turizem Žalec v sodelovanju z Občino Žalec. V jubilejnem letu bomo praznovali 150
letnico II. slovenskega tabora Žalec in ponovna bo uprizorjena opereta Hmeljska princesa. Do
30.06.2018 še ni bilo porabe iz tega naslova.
04042 Prireditve ob državnih praznikih
Za izvedbo proslave v počastitev Prešernovega dneva ob slovenskem kulturnem prazniku s
podelitvijo Savinovih odličij za dosežke na kulturnem področju za leto 2017 so bila
porabljena sredstva v višini 4.208,09 €.
04043 Ostale prireditve
V okviru ostalih prireditev so bila porabljena sredstva v višini 3.731,25 € za prireditve, ki se
izvajajo preko leta in ne spadajo v okvir počastitve občinskega in državnega praznika, in
sicer: pohod od Starega piskra do spomenika talcem pod Gozdnikom, sprejem za odličnjake
in prejemnike priznanj, polaganje venca Steska, ter plačilo električne energije SMJ Žalec.
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04046 Protokol poročnih obredov
Po veljavni zakonodaji stroški poročnih obredov bremenijo Upravno enoto. Občina Žalec želi
z dodatnimi sredstvi omogočiti kvalitetnejše izvajanje protokola poročnih obredov. Zaradi
doseganja enotne servisne storitve pri izvajanju poročnih obredov se je za te namene porabilo
3.035,47 € in sicer za plačilo prisotnosti osebam na porokah, ki opravljajo protokolarna
opravila, za nabavo pripomočkov, ki služijo izvajanju protokolarnih opravil ter nabavo
spominskih daril poročenemu paru.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04080 Energetske sanacije stavb v lasti občine
Za racionalizacijo že izdelanih PZI popisov energetske sanacije občinske upravne zgradbe so
se porabila sredstva v višini 1.098,00 €.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10004 Javna dela na področju predšolske vzgoje
Sredstva v višini 3.659,49 € so bila porabljena za sofinanciranje javnih del v JZ Vrtci Občine
Žalec za december 2017 ter za sofinanciranje javnih del v JZ Vrtci Občine Žalec od januarja
do maja 2018 za dve zaposlitvi s V. stopnje strokovne izobrazbe, vezano na javni razpis za
izbor programov javnih del v RS za leto 2018: Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom,
učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja, čas trajanja javnih del od 01. 01.
2018 do 31. 12. 2018.
10005 Javna dela na področju osnovnošolskega izobraževanja
Sredstva v višini 18.028,70 € so bila porabljena za sofinanciranje javnih del v osnovnih šolah
– za december 2017 ter za sofinanciranje javnih del v osnovnih šolah od januarja do maja
2018 vezano na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2018:
- 5.934,70 € za javna dela na I. OŠ Žalec za eno zaposlitev V. stopnje strokovne
izobrazbe (program: Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za
urejenost športnih objektov) in dve zaposlitvi VII. stopnje strokovne izobrazbe
(program: Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim
udeležencem izobraževanja), čas trajanja treh javnih del od 01.01.2018 do 31.12.2018
z mirovanjem programa v času od 01.08.2018 do 31.08.2018;
- 1.607,21 € za javna dela na II. OŠ Žalec za eno zaposlitev V. stopnje strokovne
izobrazbe (program: Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in
drugim udeležencem izobraževanja), čas trajanja treh javnih del od 01.01.2018 do
31.12.2018 z mirovanjem programa v času od 01.08.2018 do 31.08.2018;
- 3.866,00 € za javna dela na OŠ Petrovče za eno zaposlitev V. stopnje strokovne
izobrazbe (program: Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za
urejenost športnih objektov) in eno VII. stopnje strokovne izobrazbe (program: Pomoč
pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem
izobraževanja), čas trajanja javnih del od 01.01.2018 do 31.12.2018 z mirovanjem
programa v času od 01.07.2018 do 31.08.2018;
- 2.335,21 € za javna dela na OŠ Šempeter za eno zaposlitev VII. stopnje strokovne
izobrazbe (program: Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in
drugim udeležencem izobraževanja), čas trajanja javnih del od 01.01.2018 do
31.12.2018 z mirovanjem programa v času od 01.07.2018 do 31.08.2018;
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4.285,58 € za javna dela na OŠ Griže za eno zaposlitev V. stopnje strokovne izobrazbe
(program: Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih
objektov) in eno VII. stopnje strokovne izobrazbe (program: Pomoč pri učenju in
druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja), čas
trajanja javnih del od 01.01.2018 do 31.12.2018 z mirovanjem programa v času od
01.07.2018 do 31.08.2018.

10006 Javna dela na področju socialnega varstva
Sredstva v višini 7.880,29 € so bila porabljena za sofinanciranje javnih del v prvi polovici leta
2018 in sicer:
- Slovenska filantropija-Združenje za promocijo prostovoljstva Žalec v času od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2018 za eno zaposlitev: 1 oseba s IV. stopnjo strokovne izobrazbe.
- Rdeči križ Slovenije Območno združenje Žalec v času od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
eno zaposlitev z II. ravnjo strokovne izobrazbe.
- Varstveno delovni center SAŠA – enota Maksi Žalec v času od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2018, eno zaposlitev s V. stopnjo strokovne izobrazbe, za polni delovni čas 40 ur
tedensko.
- Center za socialno delo Žalec v času od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, štiri zaposlitve s V.
stopnjo strokovne izobrazbe, za polni delovni čas 40 ur tedensko.
10010 Javna dela na področju izobraževanja odraslih
Sredstva v višini 4.373,41 € so bila porabljena za sofinanciranje javnih del na UPI Ljudska
univerza Žalec za december 2017 in od januarja do maja 2018 za dve zaposlitvi:
- eno VII. stopnje strokovne izobrazbe (program Pomoč pri učenju in druga pomoč
otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem, izobraževanja), čas trajanja
javnega dela 01.01.2018 do 31.12.2018,
- eno VII. stopnje strokovne izobrazbe (program Pomoč pri izvajanju programov za
družine), čas trajanja javnega dela 01.01.2018 do 31.12.2018.
10011 Javna dela -MSK
Sredstva v višini 1.333,04 € so se porabila za sofinanciranje programa javnega dela v
Medobčinski splošni knjižnici Žalec za december 2017 in javna dela v prvi polovici leta 2018
in sicer po pogodbi št. 11071-1122/2017-6 MSK Žalec, 1 oseba, V. stopnja izobrazbe, 12
mesecev in po pogodbi št. 11071-1512/2017-6 MSK Žalec, 1 oseba, V. stopnja izobrazbe, 12
mesecev.
10013 Javna dela «Festival od Celja do Žalca«
Sredstva v višini 1.050,00 € so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela po
pogodbi št. 11071-316/2017-6 za 1 osebo s V. stopnja izobrazbe za 4 mesece - pomoč pri
realizaciji prireditve »Festival od Celja do Žalca«. Sredstva se bodo porabila za izvedbo
javnih del v avgustu, septembru in oktobru 2018.
10014 Javna dela Univerza za III. življenjsko obdobje
Sredstva v višini 1.021,06 € so se porabila za sofinanciranje programa javnega dela v prvi
polovici leta 2018, za eno zaposlitev VI. stopnje strokovne izobrazbe z nazivom Pomoč
društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, pri organizaciji in
izvajanju njenih dejavnosti.
10015 Podporne zaposlitve invalidov
Sredstva v višini 14.605,00 € so se porabila za sofinanciranje podporne zaposlitve invalidov pet zaposlitev v Društvu za pomoč in Samopomoč Želva – Eureka in sicer po pogodbi št. PG0036/2018.
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 Oskrba s toplotno energijo
12030 Obnova toplovodnega sistema mesta Žalec
Sredstva v višini 9.700,00 € so namenjena za sofinanciranje vzdrževanja toplovodnega
sistema v deležu za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Občina Žalec, in sicer na območju
ulic Čopova 2-6, Heroja Staneta 5-7, odcepi. Izvedba vzdrževanja je nujna za nemoteno
delovanje javnih zavodov. Vse navedene aktivnosti in tudi bodoče so opredeljene v
srednjeročnem programu SIPRO za zagotavljanje preskrbe občine s toplotno oskrbo. Do
30.06.2018 še ni bilo porabe iz tega naslova.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17003 Center za krepitev zdravja – Zdravstveni dom Žalec
Občina Žalec se je v mesecu novembru 2017 prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje
za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v
primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« - sklop 2 z investicijskim projektom
»Center za krepitev zdravja – Zdravstveni dom Žalec«, ki bo zgrajen kot prizidek k
obstoječemu Zdravstvenemu domu Žalec. V pripravi je javno naročilo za izdelavo projektno
tehnične dokumentacije, za kar je predvideno 31.720 €.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17010 Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog – LAS
Sredstva v višini 2.180,00 € bodo porabljena za izdelavo plakatov, biltenov in zloženk,
namenjenih za promocijo boja proti drogam in preventivne programe.
Financiranje terenskega dela s kombijem z odvisniki o prepovedanih drog v višini 3.310,00 €
se izvaja na podlagi Pogodbe št. PG-0038/2018 in po prejetju polletnega poročila o delovanju
programa, ki deluje v okviru Javnega zavoda Socio, bodo v drugi polovici leta nakazana
finančna sredstva.
1707 Drugi programi na področju zdravju
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
Realizacija plačil prispevka za zdravstveno varstvo občanov se izvaja v skladu s predpisano
zakonodajo. Za plačilo prispevkov za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe je bilo v
prvi polovici leta 2018 porabljenih 110.450,78 €.
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17079002 Mrliško ogledna služba
17030 Plačilo storitev mrliško ogledne službe
Glede na število pokojnih občanov (50 oseb) je bilo za plačilo storitev mrliško pregledne
službe in obdukcije porabljenih 18.570,46 € (na podlagi 8. člena ZZVZZ).
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec Novo Celje
Sredstva v višini 190,32 € so bila porabljena za tekoče vzdrževanje dvorca – zasteklitev, v
juniju pa je bilo naročena tudi nujna obnova strehe in žlebov, ter stropa v dvorani, finančna
realizacija bo v juliju 2018.
18003 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov – Savinova hiša
Sredstva v višini 3.690,29 € so bila porabljena za tekoče vzdrževanja objekta, ki ga ima v
upravljanju ZKŠT Žalec (ogrevanje, elektrika, voda, varovanje …).
18004 Vzdrževanje grobov in grobišč
Realizacija programa vzdrževanja grobov in grobišč poteka skladno s Pogodbo št. PG0331/2017 in predvidenim planom. Po izkazanem vsebinskem in finančnem poročilu za prvo
polletje, je Združenje borcev za vrednote NOB Žalec prejelo ½ pogodbenega zneska v višini
2.115,00 €.
18006 Sofinanciranje kulturnih projektov
V skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec, so bila
odobrena finančna sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov. Do 30. 6. 2018 se je na
osnovi realizacije in poročila sofinancirala obnova Vizjakove hiše v Vrbju v višini 3.000,00 €.
18008 Ureditev arheološkega parka v Šempetru
Planirana sredstva v višini 5.000,00 €, ki so predvidena za eventualno novelacijo
dokumentacije niso bila porabljena, ker trenutno ni bilo javnega razpisa.
18009 Prenova kompleksa Savinove hiše v Žalcu
Naročena in izdelana je idejna rešitev prenove kompleksa Savinove hiše – objekt za potrebe
turističnih nastanitev, račun zapade v plačilo 1. 7. 2018 v višini 2.366,80 €.
18011 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec
Za stroške ogrevanja, elektrike, vode, varovanja, vzdrževanja, servisiranja, čiščenja, odvoza
smeti in druge stroške za stavbo so bila porabljena sredstva v višini 13.988,94 €.
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec
Realizacija dejavnosti Medobčinske splošne knjižnice v letu 2018 poteka skladno s
predvidenim planom, za kar se je porabilo 130.970,23 €.
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18021 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec
Sredstva v višini 12.500,00 € so se porabila za nakup knjig v letu 2018, skladno s
predvidenim planom.
18022 Drugi programi v knjižnicah
V okviru delovanja Medobčinske splošne knjižnice Žalec so bile v času januar – april 2018
realizirane različne kulturne prireditve, razstave, literarni večeri in predstavitve knjig, za kar
je bilo porabljeno 1.814,09 €.
18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij
Za sofinanciranje zbornika ob 10. obletnici Pohoda Stari Pisker so se porabila sredstva v
višini 1.000,00 €.
18028 Brezplačni časopis Utrip za občane
Za nakup 81.500 izvodov časopisa Utrip, ki jih občani občine Žalec – oz. gospodinjstva
dobijo mesečno brezplačno, so bila porabljena sredstva v višini 35.006,58 €.
18039002 Umetniški programi
18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec
Realizacija dejavnosti Zavoda za kulturo šport in turizem Žalec poteka skladno s planom. Za
večji del plač delavcev in materialnih stroškov, povezanih z redno dejavnostjo zavoda, je bilo
porabljeno 190.374,69 €. Del plač in materialnih stroškov je pokril ZKŠT Žalec s tržno
dejavnostjo.
18033 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb
Izvedene so bile naslednje prireditve: pomladni Trianglov večer, razstava v avli dijakov
Gimnazije Celje Center. Porabljenih je bilo 1.204,83 €.
18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev v Savinovi hiši
V Savinovem likovnem salonu so bile izvedene razstave: iz cikla »Misel, vrojena v času, liniji
in teksturi«, Ritem srca, Sage umetnikovih sanj, V dihu utelešena linija, Ornament razstava
učencev OŠ SSD, Super Hilda ter v Dvorcu Novo Celje velika razstava Zgodbe časa.
Porabljeno je bilo 9.289,20 €.
18035 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – BUMFEST
Sredstva v višini 4.000,00 € so bila porabljena za sofinanciranje XII. mednarodnega festivala
tolkalnih skupin od 25. do 28. januarju 2018 v Žalcu.
18037 Festival akustične glasbe
V prvem polletju ni bilo porabe. Izvedba festivala bo konec avgusta v atriju Savinove hiše.
18039003 Ljubiteljska kultura
18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Za sofinanciranje dejavnosti Javnega sklada za kulturne dejavnosti za leto 2018 so bila
porabljena sredstva v višini 6.665,00 €.
18042 Sofinanciranje programov kulturnih društev
Sofinanciranje programov kulturnih društev v 1. polletju 2018 je bilo realizirano z
akontacijami sredstev društvom za redno dejavnost kulturnih programov ljubiteljske kulturne
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dejavnosti v Občini Žalec, zaradi priprave in sprejema novega pravilnika na tem področju.
Porabljena so bila sredstva v višini 29.000,39 €.
18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)
Sredstva v višini 4.851,89 € so bila porabljena za pogostitev ter podelitev nagrad in Savinovih
odličij ob izvedbi osrednje proslave ob kulturnem prazniku.
18046 Festival »Sredi zvezd«
Sredstva v višini 3.070,00 € so predvidena za sofinanciranje izvedbe projekta »Sredi zvezd«
in podelitev priznanj, ki je bil 18 in 19. maja 2018. Zahtevek za finančna sredstva je bil
posredovan v juliju 2018.
18047 Mednarodni folklorni festival
Porabe še ni bilo, izvedba festivala je predvidena od 5. do 9. septembra 2018.
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18051 Avdiovizualni projekt o pomenu hmelja v Savinjski dolini
Za izvedbo avdiovizualnega projekta v navidezni resničnosti s področja zgodovine hmelja v
Savinjski dolini s poudarkom pomena hmelja in piva v Žalcu danes, vključno s prikazom
hmelja skozi vse letne čase je bilo porabljeno 6.191,36 € (avdio oprema, luči, igralci, studio).
18039005 Drugi programi v kulturi
18060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora
Sredstva v višini 10.748,71 € so bila porabljena za tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega
tabora Žalec, ki ga ima v upravljanju ZKŠT Žalec (stroški ogrevanja, vode, elektrike, odvoza
smeti,…). Dodatna sredstva je zagotavljal ZKŠT Žalec s tržno dejavnostjo.
18062 Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora
Izvedba GOI del za ureditev prostorov za MSK Žalec se bodo izvajala v poletnem času, zato
sredstva še niso bila porabljena.
1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij
18084 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
Realizacija programov veteranskih organizacij poteka na podlagi Pogodb o sofinanciranju
programov veteranskih organizacij. Po izkazanem vsebinskem in finančnem poročilu za prvo
polletje so društva prejela ½ pogodbenih sredstev v skupni višini 4.100,02 €.
180499004 Programi drugih posebnih skupin
18093 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin
Realizacija programov drugih posebnih skupin poteka na podlagi Pogodb o sofinanciranju
programov drugih posebnih skupin. Po izkazanem vsebinskem in finančnem poročilu za prvo
polletje so društva prejela ½ pogodbenih sredstev v skupni višini 11.900,06 €.
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18101 Mednarodna športna tekmovanja
Sredstva za sofinanciranje posameznikov in športnih društev za udeležbe na mednarodnih
tekmovanjih še niso bila porabljena, le ta se realizira na osnovi vlog in dokazil o udeležbi na
tekmovanjih.
18102 Športne prireditve
Sredstva v višini 13.840,14 € so bila porabljena za prireditve: Naj športnik 2017 v Občini
Žalec, Razpnimo jadra, šolska športna tekmovanja,.
18103 Sofinanciranje maratona Celje – Logarska dolina
Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje izvedbe vsakoletnega maratona, ki bo 1.
septembra 2018 na relaciji Celje – Logarska dolina.
18104 Financiranje športa v vrtcih in šolah
Sofinanciranje programov športa v vrtcih in šolah bo realizirano na osnovi novega Odloka o
financiranju programov športa v Občini Žalec – javni razpis objavljen v mesecu maju 2018.
18105 Financiranje športa v društvih
Sofinanciranje programov športa v društvih v 1. polletju 2018 je bilo realizirano na osnovi
akontacij sredstev društvom za redno dejavnost športnih dejavnosti, zaradi priprave in
sprejema novega odloka o financiranju na tem področju . Porabljena so bila sredstva v višini
73.914,00 €.
18106 Financiranje športa invalidov
Sofinanciranje programov športa invalidov bo realizirano na osnovi novega Odloka o
financiranju programov športa v Občini Žalec – javni razpis objavljen v mesecu maju 2018.
18107 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec
Športni center Žalec je v upravljanju ZKŠT Žalec, ki je sredstva v višini 6.041,02 € porabil za
redno vzdrževanje (nabavo gnojil, tekoče vzdrževanje glavnega in pomožnega nogometnega
igrišča, vzdrževanje, stroški električne energije, porabe vode, popravil) ter zamenjavo
dotrajanih mrež na odbojkarskem igrišču in sedal na tribuni.
18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov
Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja športnih objektov bo realizirano na
osnovi novega Odloka o financiranju programov športa v Občini Žalec – javni razpis
objavljen v mesecu maju 2018.
18111 Financiranje strokovnega kadra na področju športa
Sofinanciranje strokovnega kadra na področju športa realizirano na osnovi novega Odloka o
financiranju programov športa v Občini Žalec – javni razpis objavljen v mesecu juniju 2018.
18113 Drsališče v Žalcu
Realizirana sredstva v višini 3.169,56 € so se porabila za plačilo storitev čiščenja snega s
šotora, najem šotora ter poda za drsališče v decembru 2017 in za izdelavo DIIP za prijavo na
javni razpis Fundacije za šport.
Občina Žalec je na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov
in površin za šport v naravi v letih 2018, 2019 in 2020 oddala vlogo za nakup mobilnega
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drsališča. Dne 11. 5. 2018 smo prejeli odločbo Fundacije za šport o sofinanciranju investicije
v višini 15.112,00 €. V mesecu juliju 2018 bo objavljen javni razpis za nakup mobilnega
drsališča s pravim ledom.
18059002 Programi za mladino
18121 Dejavnosti Mladinskega sveta in mladinskih klubov
Na javni razpis Občine Žalec za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske
dejavnosti v Občini Žalec za leti 2017 in 2018 so se prijavila 4 društva, ki jim je bilo za leto
2018 skupno dodeljenih 13.900,00. Realizacije teh sredstev do 30. 6. 2018 še ni bilo. Občina
Žalec je marca 2018 objavila razpis za sofinanciranje »Projektov za mlade«. Do 30. 6. 2018
se je realiziral en projekt Društva KUD Malo mestece Žalec, katerega je Občina Žalec
sofinancirala v višini 493,00 €.
18122 Dejavnost Društva prijateljev mladine občine Žalec
Realizacija sofinanciranja poteka skladno s pogodbo in s prejetimi zahtevki društva za
izvedene projekte – Bralna značka, Otroški parlament, Letovanje, Veseli december, Varne
točke. Zahtevkov za sredstva do 30. 06. 2018 še ni bilo.
18123 Financiranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine
Predvidena sredstva v višini 5.370 € so namenjena za prireditve, aktivnosti in interesne
programe otrok in mladine: zajadrajmo v poletje, prosti čas otrok in šport mladih - interesni
programi. Zahtevkov za sredstva do 30. 06. 2018 še ni bilo.
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
19001 Dejavnost JZ »Vrtci Občine Žalec«
Sredstva v višini 1.402.742,84 € so se iz proračuna občine zagotovila na podlagi 28. in 28.a
člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 113/03-UPB1, 72/2005,
100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU,
40/2011-ZUPJS-A, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO) za plačilo razlike med ceno
programov in plačilom staršev za otroke iz občine Žalec, ki so obiskovali JVIZ Vrtci Občine
Žalec v obdobju december 2017 – maj 2018. V januarju 2018 je bilo v VVZ Žalec vključenih
814 otrok iz Občine Žalec, v februarju 837, v marcu 852, v aprilu 869, v maju 876 ter v juniju
2018 882 otrok. 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, 120/05 in 93/15). Ta sredstva vključujejo sredstva za plače
in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih, nadomeščanje bolniških odsotnosti
in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi ter plačilo prispevka staršem otrok,
ki so bili odsotni iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov ter počitniško rezervacijo.
19002 Dejavnosti vrtcev izven Občine Žalec
Na podlagi 9. člena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbrati programe predšolske vzgoje
za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Na podlagi 28. člena tega zakona je Občina
Žalec dolžna plačevati razliko v ceni programa za otroke, ki obiskujejo vrtec v drugih
občinah, če ima otrok skupaj z enim izmed staršev stalno prebivališče v Občini Žalec. Za
plačilo razlike v ceni programov je bilo porabljenih 118.144,51 €. V vrtce izven občine je bilo
od januarja do junija 2018 vključenih med 75 in 85 otrok iz Občine Žalec. V letu 2018 so
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otroci bili ali so še vedno vključeni v 30 vrtcev v Sloveniji. Večina teh otrok obiskuje vrtce v
bližini občine Žalec (Celje, Velenje, Prebold, Polzela, Braslovče, Vransko, Dobrna, Vojnik,
Waldorfski vrtec, zasebni Montessori vrtci).
19003 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
Na podlagi novega 28. b člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)
mora občina od 1.1.2018 dalje ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih
ugodnosti (7. in 8. člen Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec (Ur. l. RS,
št 68/2017). Za popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev je bilo
porabljeno 11.542,85 €.
19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
Za investicije in investicijsko vzdrževanje enot Vrtcev Občine Žalec do 30.06.2018 še ni bilo
realizacije.
19008 Energetska sanacija VVZ Žalec, enote Šempeter, Petrovče in Levec
Za izvajanje energetskega monitoringa v enotah vrtca Petrovče, Levec in Šempeter je bilo do
30.6.2018 porabljenih 2.635,20 €.
19039001 Osnovno šolstvo
19010 Materialni stroški I. Osnovne šole Žalec
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 – Zvaj) je
zagotavljala Občina Žalec osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in
opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve).
Realizacija porabljenih sredstev za materialne stroške je 41.902,00 €.
19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec
Sredstva v višini 3.544,00 € so se porabila za materialne stroške II. OŠ Žalec, ki predstavljajo
53 % delež občine za zagotavljanje delovanja šole skupaj z drugimi občinami na podlagi prve
alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. In 25/17 – Zvaj).
19012 Materialni stroški Osnovne šole Griže
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. In 25/17 – Zvaj) je
zagotavljala Občina Žalec osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in
opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve).
Realizacija porabljenih sredstev za materialne stroške je 22.304,00 €.
19013 Materialni stroški Osnovne šole Petrovče
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. In 25/17 – Zvaj) je
zagotavljala Občina Žalec osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in
opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve).
Realizacija porabljenih sredstev za materialne stroške je 27.802,00 €.
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19014 Materialni stroški Osnovne šole Šempeter
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. In 25/17 – Zvaj) je
zagotavljala Občina Žalec osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in
opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve).
Realizacija porabljenih sredstev za materialne stroške je 27.104,00 €.
19015 Projektno delo v osnovnih šolah
Na podlagi pete alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. In 25/17 – Zvaj) je
zagotovila Občina Žalec osnovnim šolam sredstva za dodatne dejavnosti šole (vključevanje in
izvajanje projektov, ki niso vključeni v obvezen program šole). Realizacija porabljenih
sredstev za projektno delo v osnovnih šolah je 2.787,50 €.
19016 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)
Na podlagi pete alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 – Zvaj) je
zagotavljala Občina Žalec osnovnim šolam sredstva za dogovorjeni program, ki se je izvajal
na posamezni šoli. V okviru dogovorjenega programa se zagotavlja varstvo vozačev, dodatna
pedagoška pomoč 0,25 na posamezni oddelek v šoli, 0,2 hišnika na POŠ Trje, 0,1 hišnika za
OŠ Šempeter, 0,3 hišnika na I. OŠ Žalec ter storitve logopeda in spremstvo slepega učenca na
II. OŠ Žalec. Poleg tega se zagotavlja tudi angleščina za vse učence 1. triade.
Skupna vrednost realiziranega dogovorjenega programa je 36.658,48 €, in sicer po podkontih:
- 413300-tekoči transferi v javne zavode – plače in drugi izdatki zaposlenih 31.715,25 €,
- 413301-tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalca 4.628,51 €,
- 413310-tekoči transferi v javne zavode – premije kolekt. dod. zavarovanja 314,72 €.
Skupna realizacija dogovorjenega programa po šolah: I. OŠ Žalec – 5.519,62 €, II. OŠ Žalec –
9.140,75 €, OŠ Griže – 6.197,46 €, OŠ Petrovče – 9.627,13 € in OŠ Šempeter – 6.173,52 €.
19017 Tekmovanje učencev (Mladi raziskovalec)
Občina Žalec je razpisala javni natečaj »Mladi raziskovalec 2018«, v katerega se vključujejo
osnovne šole in vrtec. Otroci so raziskovali naslednja področja: Biotska raznolikost, Šolstvo in
šolski sistem, Danes ti, jutri jaz, Dobra poslovna ideja mladih, Medkulturni dialog
(priseljevanje, migracije), Dobra poslovna ideja, Ker je domače zdravo in slastno, Šport v
našem kraju, Igre in Hmeljarstvo v Savinjski dolini. Skupno so mladi raziskovalci in njihovi
mentorji pripravili 40 raziskovalnih nalog, pri čemer je sodelovalo več kot 600 učencev
osnovnih šol in otrok iz vrtcev ter 64 mentorjev in somentorjev. Sredstva v višini 5.060,96 €
so bila porabljena za plačila po podjemnih pogodbah mentorjem in somentorjem
raziskovalnih nalog ter za tisk pohval mladim raziskovalcem.
19018 Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom
Sredstva v višini 2.316,53 € so bila porabljena za pokrivanje materialnih stroškov, varstva in
domskega zdravnika za 6 učencev iz Občine Žalec, ki na podlagi odločbe o usmeritvi
obiskujejo to šolo s prilagojenim programom v šolskem letu 2017/2018. Lokalna skupnost
zagotavlja sredstva na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr.,
65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. In 25/17 –
Zvaj).
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19020 Financiranje Waldorfske šole Celje
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. In 25/17 – Zvaj) zasebni šoli pripada za izvedbo
programa 85 % sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje javni šoli. Občina je
dolžna zagotoviti in zasebni šoli plačati za učenca, ki ima prebivališče na njenem območju,
sorazmeren delež vseh stroškov, ki jih po 82. členu ZOFVI zagotavlja javni šoli. V šolskem
letu 2017/2018 je skupno vpisanih 45 učencev iz Občine Žalec. Realizacija porabljenih
sredstev za financiranje Waldorfske šole je 14.686,40 €.
19021 Odškodninska zadeva Uroš Čeh
Za plačilo mesečnih rent v odškodninski zadevi Čeh je bilo realiziranih 3.825,00 €, in sicer na
podlagi sodbe Okrožnega sodišča v Celju, z dne 22. 2. 2006, opr. št. P61/1996, v zvezi s
sodbo Višjega sodišča v Celju z dne 11. 7. 2007, opr. št. Cp1560/2006 in sklepa MŠŠ z dne
02.04.2008 (zadeva št. 331102-08-00005) ter na podlagi pravnomočnih sodb št. P732/2007 in
Cp215/, ki jih je izdalo Okrožno sodišče v Celju. Mesečna renta na podlagi teh sodb znaša
2.125,00 €, pri čemer je Občina Žalec je dolžna pokrivati 30 % višine mesečne rente (675,00
€), 70 % pa Republika Slovenija.
19030 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. Osnovne šole Žalec
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr.,
65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. n 25/17 –
Zvaj) Občina Žalec zagotavlja sredstva za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje
nepremičnin in opreme. Do 30. 06. 2018 je bilo realiziranih 1.482,30 € za nakup opreme za
učilnice ter 3.828,07 € za sofinanciranje nakupa IKT opreme in izgradnje brezžičnega
sistema, v okviru javnega razpisa (Ur. l. RS 54/2017) za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja
brezžičnih omrežij« in »Nakup IKT opreme«.
19031 Investicije in investicijsko vzdrževanje II. Osnovne šole Žalec
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr.,
65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 –
Zvaj) Občina Žalec kot soustanoviteljica II. OŠ Žalec zagotavlja 53 % delež sredstev za nujne
investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. Realizirana so bila sredstva v
višini 6.190,00 € za preureditev dveh kabinetov.
19032 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Griže
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr.,
65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) Občina
Žalec zagotavlja sredstva za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
opreme. Sredstva v višini 2.835,61 € so bila namenjena za sofinanciranje nakupa IKT opreme
in izgradnje brezžičnega sistema, saj se je Osnovna šola Griže prijavila na javni razpis (Ur. l.
RS 54/2017) za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in »Nakup IKT
opreme« - Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ, skladno s kohezijsko
politiko. Navedeni program je potrdilo MIZŠ in ga tudi sofinancira.
19033 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Petrovče
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr.,
65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 –
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Zvaj) Občina Žalec zagotavlja sredstva za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje
nepremičnin in opreme. Do 30. 06. 2018 je bilo skupno realiziranih 9.511,70 € za preureditev
sanitarij ter za sofinanciranje nakupa IKT opreme in izgradnje brezžičnega sistema, saj se je
Osnovna šola Petrovče prijavila na javni razpis (Ur. l. RS 54/2017) za sofinanciranje
dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in »Nakup IKT opreme« - Program nadaljnje
vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ, skladno s kohezijsko politiko. Navedeni program je
potrdilo MIZŠ in ga tudi sofinancira..
19034 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole OŠ Šempeter
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr.,
65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) Občina
Žalec zagotavlja sredstva za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
opreme. Do 30.6.2018 ni bilo realizacije.
19036 Energetska sanacija objektov I. in II. OŠ Žalec
Za izvajanje energetskega monitoringa po izvedeni energetski sanaciji objekta I. in II. OŠ
Žalec je bilo do 30. 6. 2018 porabljenih 3.660,00 €.
19038 Energetska sanacija prizidka OŠ Petrovče
Za izvajanje energetskega monitoringa po izvedeni energetski sanaciji prizidka OŠ Petrovče
je bilo do 30. 6. 2018 porabljenih 2.488,80 €.
19039 Investicije in investicijsko vzdrževanje POŠ Trje
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr.,
65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) Občina
Žalec zagotavlja sredstva za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
opreme. Do 30.6.2018 ni bilo realizacije.
19101 Investicije in investicijsko vzdrževanje POŠ Gotovlje
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr.,
65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) Občina
Žalec zagotavlja sredstva za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
opreme. Sredstva v skupni višini 7.648,73 € so bila realizirana za ureditev sanitarij na POŠ
Gotovlje (7.199,16 €) in za sofinanciranje nakupa IKT opreme in izgradnje brezžičnega
sistema (449,57 €), saj se je I. OŠ Žalec s podružnicama prijavila na javni razpis (Ur. l. RS
54/2017) za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in »Nakup IKT
opreme« - Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ, skladno s kohezijsko
politiko. Navedeni program je potrdilo MIZŠ in ga tudi sofinancira.
19102 Investicije in investicijsko vzdrževanje POŠ Liboje
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr.,
65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) Občina
Žalec zagotavlja sredstva za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
opreme. Sredstva v višini 680,76 € so bila namenjena za sofinanciranje nakupa IKT opreme in
izgradnje brezžičnega sistema, saj se je OŠ Griže s podružnico prijavila na javni razpis (Ur. l.
RS 54/2017) za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in »Nakup IKT
opreme« - Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ, skladno s kohezijsko
politiko. Navedeni program je potrdilo MIZŠ in ga tudi sofinancira.
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19103 Investicije in investicijsko vzdrževanje POŠ Ponikva
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr.,
65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) Občina
Žalec zagotavlja sredstva za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
opreme. Sredstva v višini 449,57 € so bila namenjena za sofinanciranje nakupa IKT opreme in
izgradnje brezžičnega sistema, saj se je I. OŠ Žalec s podružnicama prijavila na javni razpis
(Ur. l. RS 54/2017) za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in »Nakup
IKT opreme« - Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ, skladno s
kohezijsko politiko. Navedeni program je potrdilo MIZŠ in ga tudi sofinancira.
19105 Nadzidava Osnovne šole Petrovče
Do 30.6.2018 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za nadzidavo Osnovne šole Petrovče
(učilnice in kabineti), začela so se tudi gradbena dela. Realizacija v višini 3.891,80 € je bila za
izvedbo postopka javnega naročila za izbiro izvajalca nadzidave OŠ Petrovče in za pripravo
investicijske dokumentacije (DIIP).
19039002 Glasbeno šolstvo
19040 Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. In 25/17 – Zvaj) je
zagotovila Občina Žalec glasbeni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in
opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v
skupni višini 9.000,00 €. Pri določitvi materialnih stroškov se je upoštevalo število učencev iz
posamezne občine soustanoviteljice glasbene šole. Šolo je v šolskem letu 2017/2018 skupno
obiskovalo 507 učencev (od tega iz Občine Žalec 295) iz občin soustanoviteljic in 12 iz
drugih občin.
19041 Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcev Glasbene šole po kolektivni pogodbi
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 – Zvaj) je
zagotovila lokalna skupnost glasbeni šoli sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu
s kolektivno pogodbo in sicer regres za prehrano med delom in prevoz na delo v višini
15.475,00 €. Obveznost posamezne občine se določa na podlagi deleža učencev iz občine
soustanoviteljice glasbene šole. Glede na to, da je bilo iz Občine Žalec v šolskem letu
2017/2018 295 učencev od skupno 519 učencev iz občin soustanoviteljic (12 učencev je še iz
drugih občin), znaša delež Občine Žalec za sofinanciranje nadomestila stroškov delavcem v
skladu s kolektivno pogodbo 58,19 %. Sredstva so bila realizirana na podlagi mesečnih
zahtevkov glasbene šole.
1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje
19050 Sofinanciranje delovanja Regijskega višjega in visokošolskega središča Celje
Sredstva v višini 3.250,00 € so bila porabljena za sofinanciranje delovanja študijskega
središča na podlagi VIII. točke Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in
odgovornostih in Aneksa št. 1, ki so ga podpisale občine celjske regije, ustanoviteljice
Javnega zavoda Regijsko študijsko središče 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. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1) je bilo
realiziranih 4.950,00 € za kritje materialnih stroškov za izvajanje verificiranih programov za
odrasle.
19059002 Druge oblike izobraževanja
19062 Brezplačno pravno svetovanje za občane
Sredstva v višini 1.800,00 € so bila porabljena za brezplačno pravno svetovanje za občanke in
občane Občine Žalec. Brezplačno pravno svetovanje se izvaja 2 krat mesečno (skupno 5 ur na
mesec) ob predhodni najavi strank (vsak mesec koristi brezplačno pravno pomoč od 13 do 16
občanov).
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19070 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. In 25/17 – Zvaj) je
zagotavljala Občina Žalec sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom
Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF,
63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) in Pravilnikom o prevozih v in iz osnovnih šol v Občini Žalec
(Ur.l. RS, št. 63/13). Učenci imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo
prebivališče oddaljeno več kot 4 km od njihove osnovne šole. Ne glede na oddaljenost imajo
pravico do brezplačnega prevoza tudi tisti učenci, ko je ogrožena njihova varnost na poti v
šolo po ugotovitvi pristojnega organa za preventivo v cestnem prometu in tisti učenci, ki
obiskujejo 1. razred 9-letne osnovne šole. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole. Občina
Žalec je zagotavljala brezplačne prevoze tudi za učence s posebnimi potrebami, ki se na
podlagi odločbe o razvrstitvi šolajo na II. Osnovni šoli Žalec, Osnovni šoli Glazija v Celju ter
imajo dodeljeno dodatno strokovno pomoč v ustreznih zavodih v Ljubljani. Porabljenih je
bilo 242.010,72 €, kar predstavlja 6/10 predvidene realizacije za leto 2018.
19071 Subvencioniranje šolske prehrane
Sredstva v višini 3.786,65 € so bila porabljena za subvencioniranje kosil učencem iz Občine
Žalec, ki obiskujejo II. Osnovno šolo Žalec in OŠ Glazija, in so upravičeni do brezplačnega
kosila ter za sofinanciranje kosil posameznim učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih
družin, na podlagi zakona pa niso upravičeni do subvencionirane prehrane s strani državnega
proračuna. Tako so bila mesečno sofinancirana kosila za 5 učencev I. OŠ Žalec, 2 učenca na
OŠ Griže, za 3 učence na OŠ Petrovče in za 2 učenca na OŠ Šempeter.
19069003 Štipendije
19080 Štipendije
Sredstva v višini 32.481,40 € so bila porabljena za štipendije dijakom in študentom s stalnim
prebivališčem v Občini Žalec, ki so bili izbrani na javnih razpisih za štipendiranje v preteklih
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letih in še niso zaključili šolanja. Štipendije so se podelile na podlagi Pravilnika o
štipendiranju v Občini Žalec (Ur. l. RS, št. 90/07, 55/10, 63/13, 48/15 in 47/16) za
srednješolsko izobraževanje, za univerzitetni študij oziroma visokošolsko izobraževanje ter za
študij v tujini. Razpis za dodelitev vsakoletnih štipendij je bil objavljen v časopisu Utrip in na
spletni strani občine. V prvi polovici leta 2018 je štipendijo prejemalo 22 štipendistov, od tega
4 na srednješolskem izobraževanju, 14 na univerzitetnem študiju in 4 na študiju v tujini.
19081 Sklad štipendijske sheme Savinjske regije
RŠS je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci regijske
štipendijske sheme in državo, skladno z zakonom na področju spodbujanja skladnega
regionalnega razvoja in predstavlja izjemen pomen za razvoj regij v Sloveniji. Osnovni namen
projekta je 50 % sofinanciranje kadrovskega štipendiranja za delodajalce ter povečati
zaposlitvene možnosti dijakom in študentom v regiji. Delodajalce spodbuja k razvojni
strategiji zaposlovanja, štipendiste pa k zaposlovanju v regiji, in s tem vpliva na dvig
izobrazbene ravni v Občini Žalec. Občina Žalec pa je izkazala namero za sofinanciranje 4
štipendij. Realizacija se predvideva v drugi polovici leta 2018.
19069004 Študijske pomoči
19090 Finančna pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
Razpis je bil objavljen januarja 2018, izplačila finančne pomoči pa so bila izvedena maja
2018. Finančna pomoč se dodeli prosilcem s stalnim prebivališčem v Občini Žalec na podlagi
Pravilnika o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega
sodelovanja (Ur. l. RS, št. 94/05). Finančna pomoč na področju izobraževanja in
mednarodnega sodelovanja v letu 2018 znaša 257,03 € oziroma 385,55 € za tiste, ki
izkazujejo nižji socialni status. Finančno pomoč je prejelo 10 občank in občanov Občine
Žalec. Za izplačilo denarnih pomoči so bila porabljena sredstva v višini 2.955,86 €.
20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Sredstva v višini 15.630,00 € so bila porabljena na osnovi prejetih vlog za pomoč staršem ob
rojstvu otroka (87 novorojenčkov).
20003 Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju
Planirana sredstva v višini 2.300,00 € bodo nakazana v letu 2018 na osnovi Pogodbe o
sofinanciranju št. PG-0044/2018 in po prejetju polletnega poročila o delovanju Materinskega
doma, ki deluje v okviru Javnega zavoda Socio. Po izkazanem vsebinskem in finančnem
poročilu za prvo polletje bo društvo prejelo ½ pogodbenega zneska.
20004 Sofinanciranje delovanja Varne hiše za ženske in otroke – žrtve nasilja v Celju
Planirana sredstva v višini 4.280,00 € bodo nakazana v letu 2018 na osnovi Pogodbe o
sofinanciranju št. PG-0042/2018 in po prejetju polletnega poročila o delovanju Društva
regionalna varna hiša, ki deluje v okviru Javnega zavoda Socio. Po izkazanem vsebinskem in
finančnem poročilu za prvo polletje bo društvo prejelo ½ pogodbenega zneska.
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
20010 Preventivni programi za otroke in mladostnike
Realizacija programa za otroke in mladostnike poteka na podlagi pogodbe s Centrom za
socialno delo Žalec št. PG-0033/2018. Po izkazanem vsebinskem in finančnem poročilu za
prvo polletje bo Center za socialno delo Žalec prejel ½ pogodbenega zneska.
20011 Socialno pedagoška pomoč družini
Na podlagi Pogodbe št. PG-0032/2018 s Centrom za socialno delo Žalec o Pedagoški pomoči
družinam – Dnevni center za otroke in mladostnike Podmornica in na osnovi posredovanih
zahtevkov za izvedene programe je bilo porabljenih 1.122,02 €.
20049002 Socialno varstvo invalidov
20020 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih
Izplačilo sredstev v višini 80.415,01 € je bilo izvedeno na osnovi odločb Centra za socialno
delo Žalec in na podlagi izstavljenih računov za stroške domske oskrbe za tiste občane Občine
Žalec, ki so nameščeni v varstveno delovnih centrih Črna na Koroškem, Golovec Celje in
Draga Ig.
20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje
Izplačilo sredstev v višini 27.680,33 € je bilo izvedeno na osnovi odločb Centra za socialno
delo Žalec in na podlagi izstavljenih računov za stroške domske oskrbe za tiste občane Občine
Žalec, ki so nameščeni v Zavodih za usposabljanje Dornava in Dobrna.
20022 Financiranje družinskega pomočnika
Izplačilo sredstev v višini 85.076,62 € je bilo izvedeno na osnovi odločb Centra za socialno
delo Žalec in realizirane storitve družinskega pomočnika - 17 uporabnikov iz Občine Žalec.
20024 Sofinanciranje zaposlovanja osebnega asistenta
Izplačilo sredstev v višini 2.280,22 € je bilo izvedeno na osnovi pogodbe št. PG- 0215/2018 in
na podlagi izstavljenih zahtevkov za zaposlovanja dveh osebnih asistentov za dva naša
občana.
20049003 Socialno varstvo starih
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Izplačilo sredstev v višini 119.795,39 € je bilo izvedeno na osnovi odločb Centra za socialno
delo Žalec in izstavljenih računov za plačila storitve institucionalnega varstva za naše občane,
ki so nameščeni v splošnih socialnih zavodih za starejše občane po Sloveniji in sicer: Laško,
Velenje, Savinja Celje, Polzela, Prevalje, Lipa Štore, Sv. Jožef Celje, Topolšica, Vransko,
Gornji Grad, Zidani most, Šmarje, Prebold, Dom Lenart.
20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih
Izplačilo sredstev v višini 107.277,84 € je bilo izvedeno na osnovi odločb Centra za socialno
delo Žalec in izstavljenih računov za plačila storitve institucionalnega varstva za naše občane
ki so nameščeni v posebnih socialnih zavodih za starejše občane po Sloveniji in sicer: v
Domu Nine Pokorn – Grmovje, Impoljca Sevnica, Hrastovec Trate Lenart, Dom LukavciLjutomer in Ozara Maribor.
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20032 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
Izplačilo sredstev v višini 87.175,00 € je bilo izvedeno na osnovi soglasja Občine Žalec k ceni
storitve pomoči na domu in izstavljenih računov za stroške storitev »Pomoč družini na domu«
v obliki socialne oskrbe na domu, v povprečju 122 uporabnikov iz Občine Žalec, ki jo izvaja
JZ Dom Nine Pokorn. Poleg tega pa je zagotovljena tudi mobilna pomoč za občane Občine
Žalec (1) JZ za varstvo in delo Golovec, ter za 1 občana občine Žalec preko Zavoda Comet
d.o.o.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20040 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Sredstva v višini 16.394,05 € so bila porabljena za izplačilo enkratne denarne pomoči 73
občanom Občine Žalec zaradi materialne ogroženosti.
20042 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Sredstva v višini 823,45 € so bila porabljena za poravnavo stroškov pokopa umrlih občanov
Občine Žalec, v primerih, ko ni bilo dedičev oz. dediči niso bili sposobni poravnati stroške
pokopa zaradi socialne ogroženosti-20. člen ZPPDUP.
20043 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce
Sredstva v višini 600,00 € so bila porabljena za sofinanciranje zavetišča za 1 občana Občine
Žalec in sicer na podlagi pogodbe št. PG-0043/2018.
20044 Javna kuhinja
Izplačilo sredstev v višini 1.200,00 € je bilo izvedeno na osnovi Pogodbe št. PG 0037/2018 in
v višini 8.684,00 € na osnovi pogodbe št. PG-0464/2016, o zagotavljanju storitev prehrane in
za potrebe uporabnikov Zavetišča za brezdomce in socialno ogrožene občane Občine Žalec (
v povprečju 36 uporabnikov).
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20060 Sofinanciranje dejavnosti Občinske zveze Rdečega križa Žalec
Izplačilo sredstev v višini 7.350,00 € je bilo izvedeno na podlagi Pogodbe št. PG-0034/2018 o
sofinanciranju humanitarne dejavnosti Rdečega križa Slovenije-Območno združenje Žalec in
na osnovi izstavljenih zahtevkov za izvajanje dejavnosti.
20064 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
Na osnovi javnega razpis za sofinanciranje programov socialno-humanitarnih društev, se
sofinancira dejavnost društev s področja socialnega varstva. Z društvi so sklenjene pogodbe o
sofinanciranju programov socialno humanitarnih društev. Po izkazanem vsebinskem in
finančnem poročilu za prvo polletje so društva prejela ½ pogodbenih sredstev v skupni višini
6.550,04 €.
20068 Karitativna dejavnost
Za delovanje humanitarnih organizacij: Dekanijska Karitas Petrovče, Karitas Ponikva, Karitas
Gotovlje in Karitas Griže je sklenjena skupna pogodba št. PG-0041/2018 s Škofijsko Karitas
Celje, sopodpisnice pogodbe pa so vse prej navedene humanitarne organizacije. Po izkazanem
vsebinskem in finančnem poročilu za prvo polletje, le te prejmejo ½ pogodbenega zneska.
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20069 Slovenska filantropija, PE Hiša Sadeži družbe Žalec
Za sofinanciranje delovanja medgeneracijskega centra - Poslovne enote Hiša sadeži družbe
Žalec pod okriljem Slovenske filantropije, so se po pogodbi št. PG-0031/2018 in na osnovi
vsebinskega in finančnega poročila porabila sredstva v višini 2.010,00 €.
20070 Dejavnost Dnevnega centra Želva in Eureka
Za sofinanciranje delovanja Dnevnega centra Želva in Eureka Žalec, so se po pogodbi št. PG0169/2018 in na osnovi mesečnega vsebinskega ter finančnega poročila porabila sredstva v
višini 39.516,88 €.
20071 Izvajanje socialno varstvenega programa Inštituta VIR Celje
Za izvajanje socialno varstvenega programa Inštituta VIR Celje, po izkazanem vsebinskem in
finančnem poročilu za prvo polletje, le ta prejme ½ pogodbenega zneska po pogodbi št. PG0335/2017.
20072 Občina po meri invalida
Sredstva v višini 237,74 € so bila porabljena za izvajanje projekta Občina po meri invalidov,
ki se izvaja v partnerskem sodelovanju z Občino Žalec, Medobčinskim društvom invalidov
Žalec ter Zvezo delovnih invalidov Slovenije in sicer za vodenje, znakovnega tolmača ter
izdelavo plakata za prireditev ob podelitvi listine Občini Žalec »Občina po meri invalidov», ki
je bila 5. 12. 2017 v Domu II. slovenskega tabora Žalec.
20073 Večgeneracijski center
Sredstva v višini 2.916,64 € (1.250,00 € za UPI – Ljudska univerza Žalec in 1.666,64 € za
Hiša sadeži družbe Žalec) so bila porabljena za izvajanje projekta Večgeneracijski center
Planet generacij, ki se izvaja v partnerskem sodelovanju Andragoškega zavoda Ljudska
univerza Velenje, UPI – Ljudske univerze Žalec in Slovenske filantropije – P.E. Hiša sadeži
družbe Žalec. Projekt zagotavlja 3 osrednje prostore neformalnega druženja v lokalnem
okolju in še 14 dislokacij, na katerih potekajo različne vsebine. V okviru večgeneracijskega
centra se izvajajo številne dejavnosti s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju
ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev uporabnikov je prostovoljna
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4004 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06061 Izdaja soglasij v upravnih postopkih
Do 30.6.2018 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 17.382,03 € in so bila
porabljena za plačilo storitev Javnemu komunalnemu podjetju Žalec d.o.o. v zvezi z izdajo
soglasij za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb.
Storitve se obračunavajo na osnovi sklenjene pogodbe o poslovnem najemu javne
infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo, izvajanjem in financiranjem
gospodarskih javnih služb z dne 28.10.2015 in aneksom k tej pogodbi z dne 29.12.2017.
06062 Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Sredstva v višini 52.661,12 € so se namenila sofinanciranju delovanja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva kot skupne občinske uprave Mestne občine Celje, Občine Laško,
Občine Štore in Občine Žalec. Aktivnosti potekajo v predvidenem obsegu in v skladu s
planom MIIR.
06063 Izdelava poročevalskih tabel za potrebe MKO
Sredstva v višini 658,80 € so bila porabljena za plačilo izdelave poročevalskih tabel s podatki
o oskrbi s pitno vodo v občini Žalec za leto 2017 po Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Uradni list
RS št. 88/2012) in izdelavo poročevalskih tabel o doseženih standardih opremljenosti z javno
kanalizacijo v občini Žalec za leto 2017 v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012). Poročevalske tabele je
izdelalo podjetje Kaliopa, d.o.o..
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07001 Usposabljanje enot in služb Civilne zaščite
Sredstva v skupni višini 3.000,00 € bodo v drugi polovici leta 2018 namenjena za povračilo
stroška prehrane in prevoza udeležencev na usposabljanjih/vajah, za obnovitveni 10-urni tečaj
treh članic ekipe prve pomoči ter za dopolnitev vsebine nahrbtnika z osebno opremo za vse tri
članice ekipe prve pomoči.
07002 Stroški delovanja enot in služb Civilne zaščite
Sredstva v višini 407,28 € so bila porabljena za nakazilo sejnin članom Štaba CZ za udeležbo
na seji Štaba CZ. Plačilo zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje članov štaba CZ OŽ
je predvideno v mesecu novembru 2018.
07003 Opremljanje enot in služb Civilne zaščite
Sredstva v višini 145,00 € so bila porabljena za SMS obveščanje o intervencijah na območju
OŽ. V drugi polovici leta 2018 je namenjena poraba sredstev za nabavo zaščitne opreme za
člane Štaba CZ OŽ, za nakup opreme potrebne za nadzorni center – štab CZ ter za nabavo
protipoplavne zaščite.
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07004 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij
V prvi polovici leta 2018 se je na osnovi podpisane pogodbe (sofinanciranje društva
vključenega v sistem ZIR) med občino in Kinološkim društvom Pluton ter občino in Zvezo
radio amaterjev Žalec izvedlo nakazilo v višini 200,00 €/društvo. Skupaj je bilo porabljenih
400,00 €.
Nakazilo sredstev v višini 200,00 € za delovanje društva vključenega v sistem ZIR - Društvo
za preiskovanje voda Celje še ni bilo izvedeno. Slednjemu se bodo sredstva nakazala v drugi
polovici leta 2018, po podpisu pogodbe o sofinanciranju.
07007 Vzdrževanje javnih zaklonišč
Na osnovi Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb in Pravilnika o tehničnih
normativih za zaklonišča in zaklonilnike se bodo sredstva v višini 1.600,00 € v drugi polovici
leta 2018 namenila za tekoče vzdrževanje javnih zaklonišč v lasti Občine Žalec – javno
zaklonišče v občinski zgradbi in 2 javni zaklonišči v zgradbi Policije Žalec.
07008 Gorska reševalna služba Celje
Sredstva v višini 1.000,00 € se bodo v drugi polovici leta 2018 namenila delovanju Gorske
reševalne službe Celje. Sredstva bodo nakazana po podpisu sklenjene pogodbe med Občino
Žalec in društvom.
07009 Vzdrževanje hidrantnega omrežja
Sredstva v višini 2.033,40 € so bila porabljena za plačilo stroškov postavitve novega hidranta
na javnem vodovodnem omrežju na Ložnici (ob stanovanjskem objektu Jezernik Fredinand).
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07010 Dejavnost gasilskih društev
Del sredstev se je namenil za delovanje prostovoljnih gasilskih društev v Občini Žalec (prva
polovica rednih letnih dotacij v skupni višini 18.596,25 €), za povračila stroškov poškodovane
opreme v intervencijah, za popravila opreme kot tudi za povračila stroškov polnjenja
gasilnikov uporabljenih na intervencijah. Skupaj so bila do konca meseca junija 2018
porabljena sredstva v višini 24.966,16 €.
Sredstva v višini 803,00 € so bila porabljena za plačilo stroška prehrane in pijače na
slavnostnem podpisu pogodbe predsednikov in poveljnikov vseh prostovoljnih društev v
Občini Žalec.
07011 Dejavnost Gasilske zveze Žalec
V prvi polovici leta so bila Gasilski zvezi Žalec nakazana sredstva v skupni višini 27.276,46 €
za plačilo zavarovanj gasilskih vozil, domov in oseb, za plačilo premije za zavarovanje
operativnih gasilskih članov za primer poškodbe na intervencijah ali izobraževanjih, za
delovanje Gasilske zveze Žalec ter za sofinanciranje zaposlitve strokovne delavke Gasilske
zveze Žalec.
07012 UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
V drugi polovici leta se bodo sredstva v višini 1.000,00 € namenila za nakazilo sejnin članom
upravnega odbora požarnega sklada. Sredstva v višini 57.750,00 € pa se bodo porabila za
sofinanciranje nabave gasilskega vozila – AC 16/260 za PGD Ponikvo.
07013 Nadomestila plač zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah
Do konca junija 2018 so bila za nadomestila plač porabljena sredstva v višini 2.083,57 €.
Sredstva v višini 2.000,00 € so bila prerazporejena na proračunsko postavko 07015
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Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme in sicer zaradi
nabave gasilske opreme za vseh 15 društev v Gasilskem poveljstvu Občine Žalec.
07014 Zdravniški pregledi operativnih gasilskih članov
Prostovoljnim gasilskim društvom so bila do 30. 6. 2018 za opravljene zdravniške preglede
gasilskih operativcev povrnjena sredstva v skupni višini 1.887,84 €.
07015 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme
Sredstva v višini 40.000,00 € so bila do konca junija 2018 porabljena za sofinanciranje
nabave gasilskega vozila PGD Ponikva. S sklepom o prerazporeditvah so se na tej
proračunski postavki zagotovila dodatna sredstva v višini 2.000,00 €. Le ta so se
prerazporedila iz proračunske postavke 07013 Nadomestila plač zaradi udeležbe na
usposabljanjih in intervencijah, saj planirana sredstva na proračunski postavki 07015 niso
zadoščala nakazilu vseh potrebnih sredstev.
07016 Obnove gasilskih domov
Sredstva v višini 35.000,00 € se bodo v drugi polovici leta namenila za sofinanciranje obnove
gasilskega doma PGD Griže, PGD Dobriša vas – Petrovče ter PGD Drešinja vas.
07017 Organizacija državnega gasilskega tekmovanja
Sredstva za organizacijo državnega gasilskega tekmovanja v prvi polovici leta 2018 niso bila
porabljena.
07018 Stroški operativnega delovanja CZ ob izrednih dogodkih
V prvi polovici leta 2018 v Občini Žalec ni prišlo do izrednih dogodkov, zato sredstva na
predmetni postavki niso bila porabljena.
07019 Gasilsko poveljstvo občine Žalec
Članom Gasilskega poveljstva Občine Žalec so bila v prvi polovici leta 2018 nakazana
sredstva v višini 2.406,64 €, za udeležbo na petih rednih sejah Gasilskega poveljstva.
07020 Udeležba na državnem gasilskem tekmovanju
Sredstva za udeležbo na državnem gasilskem tekmovanju v prvi polovici leta 2018 niso bila
porabljena.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

0802001 Prometna varnost
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sredstva v višini 1.334,27 € so bila porabljena za pobarvanko na temo varnega ravnanja v
prometu, za izvedbo kolesarskega tekmovanja, prevoz otrok na tekmovanje in delovanje sveta
(sejnine) za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
08002 Evropski teden mobilnosti
V prvem delu leta so potekale priprave na Evropski teden mobilnosti, ki bo v mesecu
septembru. V okviru priprav smo animirali podjetnike v mestu Žalec za sodelovanje na dan
prezentacije v mestu Žalec, sicer pa bodo aktivnosti potekale cel teden od 16. – 21. 9. 2018.
Finančna realizacija bo v drugem polletju.
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanje
10039001 Povečanje zaposljivosti
10007 Javna dela na področju varstva okolja in urejanja prostora
Realizacija je v skladu s planom. Za kritje stroškov do izhodiščnih in minimalnih plač za
brezposelne osebe, udeležence javnih del za urejanje in vzdrževanje javnih površin in
občinskih cest na območju občine Žalec za leto 2018 se je namenilo 16.055,65 €. Vključeni so
stroški od dec. 2017 do vključno aprila 2018, ko je bilo v javna dela vključeno manj oseb.
Dela se izvajajo preko JKP Žalec-EUJP, ki se je konec leta 2017 prijavila na razpis za
odobritev zaposlitve 15 oseb. Odobrena je zaposlitev 15 delavcem, vendar le šestim osebam
za 12 mesecev in devetim osebam za 6 mesecev.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11050 Zavetišče (azil) za živali
Sredstva v višini 9.417,08 € so se namenila za kritje stroškov oskrbe zapuščenih živali, ki se
izvaja na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013) in sicer se je 600,00 €
namenilo za najemnino prostorov v zavetišču Zonzani (1 boks za psa) in 8.817,08 € za
oskrbo živali, predvsem za oskrbo zapuščenih mačk (sterilizacija, kastracija). Realizacija je v
skladu s planom. Manj je zapuščenih psov oz. imajo le ti oznako, večji obseg dela je z
zapuščenimi in ne steriliziranimi mačkami, ki se potikajo po naseljih (Hramše, Zabukovica,
Pernovo, Šempeter, Levec,…) in zapuščenimi mačjimi mladiči.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12010 Učinkovita raba in obnovljivi viri energije
Realizacija je v skladu z planom. Sredstva v višini 4.199,96 € so se namenila za najem
programske računalniške opreme E2 manager za izvajanje energetskega knjigovodstva javnih
stavb v letu 2018 (vključeno 29 stavb). Pogodba za Energetsko upravljanje javnih objektov se
izvede v drugi polovici leta.
12011 Stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn
Obračun potnih stroškov dveh zunanjih sodelavcev - energetskih svetovalcev v okviru
Energetske svetovalne pisarne, ki deluje na Občini Žalec enkrat tedensko v višini do 300 € se
izvede v decembru 2018.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih cest (letno)
Sredstva v višini 155.259,37 € so bila porabljena za pregledniško službo in izvajanje nujnih
vzdrževalnih del rednega vzdrževanja občinskih cest na območju občine Žalec.
Koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest za
obdobje od 2015 do 2021 je VOC Celje d.d., Lava 42, Celje.
V sklopu rednega vzdrževanja javnih občinskih cest je bilo tako porabljenih cca 18.000 € za
redne, občasne in izredne preglede, cca 4.000 € za čiščenje jarkov in sistemov meteorne
kanalizacije, cca 15.000 € za popravilo bankin, cca 8.000 € za krpanje udarnih jam s hladno
maso, cca 90.000 € za krpanje in saniranje udarnih jam in mrežastih razpok z vročim asfaltom
ali v sistemu ali enoslojno ter sanacije gramoznih vozišč, cca 2.000 € za izvedbo obnove
sistemov meteorne kanalizacije, jaškov, kanalet in rešetk. Cca 3.000 € je bilo porabljenih za
nadomestitev odtujenih, poškodovanih ali dotrajanih prometnih znakov in cestnoprometnih
ogledal. Cca 4.000 € je bilo porabljenih za obnovo talnih označb na občinskih cestah.
11.117,25 € je bilo porabljenih za zalivanje reg na stiku asfaltov ter asfalta in robnika na
pločniku. Dela je izvedlo podjetje Possehl d.o.o.
Zaradi obilnih snežnih padavin in zimskih razmer je bilo posledično potrebno pogosteje
izvajati zimsko službo. Za potrebe poplačila storitev zimske službe je bilo v zimski sezoni
2017/2018 prerazporejenih 40.595 € na PP 13002.
13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih cest (zimsko)
Sredstva za zimsko vzdrževanje občinskih cest v višini 524.494,61 €, so bila porabljena za
izvajanje nujnih vzdrževalnih del zimske službe (pluženje snega, posipanje peska in soli za
preprečitev poledice, odstranitev snežnih kolov po koncu sezone) z namenom zagotavljanja
prevoznosti javnih občinskih cest v zimskih razmerah. Izvajalec zimske službe na vseh javnih
občinskih cestah, tako lokalnih cestah kot javnih poteh, v zimski sezoni 2017/2018 je bil
koncesionar VOC Celje d.d.. Zimsko službo na javnih poteh po posameznih krajevnih
skupnostih so izvajali koncesionarjevi podizvajalci. Tako se je zimska služba v sezoni
2017/2018 izvajala na skupno 253km občinskih cest. V 51 akcijah (2 x november, 9 x
december, 4 x januar, 26 x februar in 10 x marec) je bilo porabljenih 1.390 t soli in 1.480 m3
posipnega gramoznega materiala.
Zagotovljena sredstva proračuna niso zadostovala za poplačilo storitev zimske službe. Zaradi
obilnih snežnih padavin in zimskih razmer je bilo posledično potrebno pogostejše izvajati
zimske službe. Za potrebe poplačila storitev zimske službe so bile v zimski sezoni 2017/2018
izvedene prerazporeditve sredstev v skupnem znesku 274.495,00 in sicer iz sledečih
proračunskih postavk:
- 13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih cest (letno) v znesku 40.595,00 €;
- 13128 LC 490162 Žalec – Ob železnici v znesku 800,00 €;
- 13131 LC 490091 Liboje – Zagreben v znesku 1.100,00 €;
- 13133 LC 490011 Petrovče – Kasaze v znesku 900,00 €;
- 13135 LC 490022 Migojnice – Zabukovica v znesku 3.000,00 €;
- 13140 Poslovna cona Žalec – južno od železnice v znesku 110.000 €;
- 13207 Pločnik Ložnica – Gotovlje – Žalec v znesku 3.100,00 €;
- 13320 EPI PCAG v znesku 20.000 €;
- 13354 Cesta A OPPN ZN južno od železnice v znesku 80.000,00 €
- 13701 Cesta skozi Šempeter v znesku 5.000;
- Splošna proračunska rezervacija v znesku 10.000 €
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13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture – pločniki in kolesarske steze
Za upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture – pločniki, kolesarske steze, ki ga izvaja
JKP Žalec- EUJP, se je iz proračuna 2018 v obdobju 6 mesecev (od nov. 17 do aprila 18)
namenilo 108.744,52 €, in sicer cca 75% sredstev za plače zaposlenih in prispevke ter cca.
25 % za materialne stroške in storitve. Poraba je v okviru predvidenih proračunskih sredstev.
Skupna poraba (infrastruktura, zelenice) je v skladu s planom.
13006 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture – ovire za umirjanje prometa.
Sredstva do 30.06.2018 niso bila porabljena.
13007 Storitve strokovnih služb JKP d.o.o. pri dejavnosti urejanja javnih površin
20.367,90 € se je namenilo za storitve strokovnih služb JKP d.o.o. Žalec za delovanje EUJP –
urejanje javnih površin (pločniki in kolesarske steze). Storitev obsega vodstvene,
računovodske, informacijske in administrativne storitve v skladu s Pogodbo o izvajanju in
načinu financiranja gospodarske javne službe urejanja javnih površin, pokopališke in
pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih cest
5.562,40 € je bilo porabljenih za naročilo PGD/PZI projektne dokumentacije za gradnjo Ceste
A s komunalno infrastrukturo v OPPN SD ZN Žalec južno od železnice. Projektno
dokumentacijo je izdelalo projektantsko podjetje Savinjaprojekt d.o.o. iz Žalca.
1.939,80 € je bilo porabljenih za izdelavo PZI projektov za izgradnjo II. in VII. faze izgradnje
komunalne infrastrukture na območju ZN stanovanjska soseska Liboje sever, Območje A.
Projektno dokumentacijo je izdelalo projektantsko podjetje Savinjaprojekt d.o.o. iz Žalca.
976,00 € je bilo porabljenih za izdelavo PID projekta za zgrajeno komunalno infrastrukturo na
območju OPPN VR 1/3 v Vrbju. Projektno dokumentacijo je izdelalo projektantsko podjetje
Savinjaprojekt d.o.o. iz Žalca.
13118 LC 490392 Spodnja Ponikva - Ponikva
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena. Izveden je bil postopek zbiranja ponudb,
podpisana je bila gradbena pogodba z najugodnejšim ponudnik Remont NG d.o.o.. V mesecu
juniju so bila izvedena tudi gradbena dela v sklopu katerih je bila izvedena sanacija 100m
odseka ceste v celotni širini vozišča.
1.800 € je bilo prerazporejenih na PP 13329 »JP 990771 Griže – Oblak« za potrebe naročila
izvedbe gradbenih del po ponudb najugodnejšega ponudnika v postopku zbiranja ponudb
Interstar d.o.o iz Štor.
13121 LC 490361 Savinjska ulica v Šempetru
Ob predhodno že rekonstruiranem odseku Savinjske ceste v Šempetru od km 0+005 do km
0+065 je bil izveden pločnik. Zaradi višinskih razlik je bil hkrati izveden armirano betonski
podporni zid, na katerem je bila postavljena nadomestna ograja. Do 30.6.2018 je bilo v ta
namen porabljenih 16.822,98 € (ni še zapadlo plačilo). . Gradbena dela je izvedlo podjetje
PEOR d.o.o. iz Celja, ki je bilo najugodnejše na zbiranju ponudb.
13122 LC 490104 Griže – Pongrac - Matke
9.945,95 € se je porabilo za sanacijo popolnoma dotrajane mulde na odseku občinske ceste od
km 2+700 v smeri proti Matkam. Hkrati je bila izvedena sanacija krajšega odseka cesta v
celotni širini. Gradbena dela je izvedlo na zbiranju ponudb najugodnejše podjetje Interstar
d.o.o. iz Štor.
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13123 LC 490402 Studence - Podkraj
Sredstva v višini 45.897,61 € so bila porabljena za izvedbo gradbenih del sanacije najbolj
dotrajanega in poškodovanega odseka občinske ceste in sicer na delu lokalne ceste od Studenc
proti Veliki Pirešici. Rekonstrukcija je zajemala razširitev ceste in izvedbo sanacije z
nadvišanjem vozišča. Rekonstruirana cesta je širine 5,40 m z urejenimi elementi
odvodnjavanja tako površinski, zalednih kot talnih vod. Sanacija je bila izvedena v dolžini
385 m. Gradbena dela je izvedel na zbiranju ponudb najugodnejši ponudnik Remont NG
d.o.o. iz Velike Pirešice.
4.100 € je bilo prerazporejenih na PP 13329 »JP 990771 Griže – Oblak« za potrebe naročila
izvedbe gradbenih del po ponudb najugodnejšega ponudnika v postopku zbiranja ponudb
Interstar d.o.o iz Štor.
13128 LC 490162 Žalec – Ob železnici
Sredstva v višini 9.131,70 € so bila porabljena za naročilo IDP projektne dokumentacije za
novogradnjo parkirišča na vzhodnem robu mesta Žalec. Projektno dokumentacijo je izdelalo
podjetje Lineal d.o.o. iz Maribora.
Zaradi obilnih snežnih padavin in zimskih razmer je bilo posledično potrebno pogosteje
izvajati zimsko službo. Za potrebe poplačila storitev zimske službe je bilo v zimski sezoni
2017/2018 prerazporejenih 800 € na PP 13002.
13130 Plačilo DDV zaradi prenosa komunalne po pogodbi o opremljanju
Prenos zgrajene komunalne opreme po pogodbi o opremljanju še ni bil izvršen, zato plačilo
DDV v ta namen še ni bilo izvedeno.
13131 LC 490091 Liboje - Zagreben
Izvedena je bila sanacija na odseku od km 2,7+80 do km 2,9+85. Izvedlo se je rezkanje
vozišča v celotni širini, vgradila se je drenaža za odvajanje zalednih talnih vod, nasutje s
tamponskim drobljencem in asfaltiranje z enoslojnim asfaltom v debelini 6cm. Strošek
investicije v letu 2018 je znašal 18.890,71 €. Del stroška se je kril v letu 2017. Dela je izvedlo
gradbeno podjetje VOC Celje d.d., ki je bilo najugodnejše pri zbiranju ponudb.
Zaradi obilnih snežnih padavin in zimskih razmer je bilo posledično potrebno pogosteje
izvajati zimsko službo. Za potrebe poplačila storitev zimske službe je bilo v zimski sezoni
2017/2018 prerazporejenih 1.100 € na PP 13002.
13133 LC 490011 Petrovče - Kasaze
Izvedena je bila sanacija asfaltne površine vzhodnega voznega pasu javne občinske ceste v
skupni dolžini 400m. Izvedena je bila odstranitev popolnoma dotrajanih asfaltov in izvedba
novega dvoslojnega asfalta za težko prometno obremenitev v širini voznega pasu. Za izvedbo
sanacije odseka ceste je bilo porabljenih 39.060,65 €.
Zaradi obilnih snežnih padavin in zimskih razmer je bilo posledično potrebno pogosteje
izvajati zimsko službo. Za potrebe poplačila storitev zimske službe je bilo v zimski sezoni
2017/2018 prerazporejenih 900 € na PP 13002.
13134 LC 490351 Šempeter – Zg. Grušovlje
Sredstva do dne 30.06.2018 niso bila porabljena.
13135 LC 490022 Migojnice - Zabukovica
Sredstva v višini 6.928,38 € so bila porabljena za izgradnjo pločnika, izvedbe nove asfaltne
prevleke na vozišču, ureditev odvodnjavanja, ter nove horizontalne in vertikalne prometne
signalizacije, ki je bila izvedena v letu 2017 in se je delno financirala iz proračuna 2018.
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Zaradi obilnih snežnih padavin in zimskih razmer je bilo posledično potrebno pogosteje
izvajati zimsko službo. Za potrebe poplačila storitev zimske službe je bilo v zimski sezoni
2017/2018 prerazporejenih 3.000 € na PP 13002.
13137 LC 490631 Arja vas
Izvedena je bila preplastitev celotnega vozišča občinske ceste na odseku od km 0+685 do km
1+130 s tehnologijo mikroasfaltov. Dela je izvedlo podjetje Possehl d.o.o iz Maribora.
Strošek izvedenih del je znašal 24.876,29 €.
13138 LK 490621 Savinova - Levstikova
Za izdelavo projektne dokumentacije za Ureditev Levstikove ulice je bilo porabljenih
3.721,00 €.
Izvedeno je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
izvajalec VOC Celje d.d., dela so v izvajanju.
13140 Poslovna cona Žalec – južno od železnice
Izvajajo se gradbena dela na novogradnji vzhodnega kraka južne obvoznice mesta Žalec
(cesta E), ki poteka od križišča občinskih cest LC 490052 Žalec – Petrovče in LC 490162
Žalec – Ob železnici do obstoječe ceste D v OPPN poslovna cona Žalec južno od železnice.
Dolžina novogradnje ceste je 160 m. Hkrati se je rekonstruiralo križišče LC 490052 in LC
490162, ki se je izvede kot krožišče. Izvaja se tudi rekonstrukcija LC 490162 »Ob železnici«
na odseku od križišča z LC 490052 »Žalec –Petrovče« do križišča z JP 992921 »Cesta na
Lavo«. Rekonstrukcija zajema obnovo vodovoda, fekalnega kanala, strošek katerih se krije iz
namenskih postavk iz področja vodovoda in kanalizacije, in novogradnjo meteorne
kanalizacije ter dograditev kolesarskega pasu ob severnem robu LC 490162 na obravnavanem
odseku.
Za namen novogradnje ceste E in novogradnje krožnega križišča občinskih lokalnih cest, ki ju
izvaja gradbeno podjetje TEGA d.o.o. je bilo do 30.6.2018 porabljenih 106.892,93 €, za
rekonstrukcijo Ceste ob železnici, ki jo izvaja podjetje VOC Celje d.o.o. pa je bilo porabljenih
85.850,18 €. 523,12 € je bilo porabljenih za strokovni nadzor pri gradnji objekta, ki ga izvaja
Peter Ograjenšek s.p. ter za nadzor varstva pri delu, ki ga izvaja CPV d.o.o.. 2.318 € je bilo
porabljenih za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav v medijih, ki ga izvaja Studio
Forma.
Gradnja je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije.
Zaradi obilnih snežnih padavin in zimskih razmer je bilo posledično potrebno pogosteje
izvajati zimsko službo. Za potrebe poplačila storitev zimske službe je bilo v zimski sezoni
2017/2018 prerazporejenih 110.000 € na PP 13002.
13207 Pločnik Ložnica – Gotovlje - Žalec
Sredstva v višini 16.657,25 € so bila porabljena za delno poplačilo izgradnje pločnika za
zagotavljanje varne šolske poti na relaciji Gotovlje - Ložnica in sicer na odseku od križišča z
LC 490441 Žalec – Ložnica do objekta Gotovlje 72b. Izvedena je bila novogradnja pločnika v
dolžini 265 m in širini 1,20m. Gradbena dela je izvedlo podjetje GRAMETPROMET d.o.o.,
ki je bil najugodnejši ponudnik pri zbiranju ponudb. Del stroška za izgradnjo omenjenega
odseka pločnika je predstavljala bremenitev proračuna 2017.
Zaradi obilnih snežnih padavin in zimskih razmer je bilo posledično potrebno pogosteje
izvajati zimsko službo. Za potrebe poplačila storitev zimske službe je bilo v zimski sezoni
2017/2018 prerazporejenih 3.100 € na PP 13002.
13212 Pločnik Galicija
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena, ker še ni bilo izdano vodno soglasje, ki ga je
potrebno pridobiti za načrtovan poseg v varovani pas struge vodotoka Podsevčnica, potreben
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zaradi gradnje zadnjega odseka pločnika Galicija na utesnjenem delu med vodotokom in
strmo brežino. Na zahtevo upravljavca vodotoka je bil za ta odsek izdelan načrt ureditve
vodotoka in predan upravljavcu z vlogo za izdajo vodnega soglasja.
13214 Pločnik Griže - Zabukovica
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena.
13216 Pločnik ob LC 490062 Vrbje – Žalec
Gradnja pločnika je prijavljena na razpis MZI za sofinanciranje ukrepov trajnostne
mobilnosti. Sklepa o sofinanciranju še nismo prejeli.
Sredstva v višini 2.000,80 € so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za
pločnik ob LC 490161 na odseku od EKO muzeja do obstoječega pločnika pri Sigma novi.
13217 Pločnik ob LC 490051 Žalec - cerkev
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena. V mesecu juniju in juliju je bila izvedena
novogradnja pločnika ob LC 490051 »Savinjska cesta« od Ulice Rista Savina do HŠ
Savinjska cesta 67. Novogradnja pločnika je bila izvedena v širini 1,50m, dolžini 180m z
javno razsvetljavo in urbano opremo. Gradnja se je izvajala na zemljišču v lasti Občine Žalec.
Najugodnejši ponudnik na postopku javnega naročila je bilo podjetje VOC Celje d.d..
Gradbena dela so bila zaključena v mesecu juliju.
6.300 € je bilo prerazporejenih na PP 13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne
razsvetljave za potrebe naročila dobave in postavitve drogov in svetilk javne razsvetljave ob
novozgrajenem pločniku.
3.100 € je bilo prerazporejenih na PP 13329 »JP 990771 Griže – Oblak« za potrebe naročila
izvedbe gradbenih del po ponudb najugodnejšega ponudnika v postopku zbiranja ponudb
Interstar d.o.o iz Štor.
13218 PC AG 2 – Pločnik ob prečni cesti
Sredstva v višini 1.159,73 € so bila porabljena za naročilo PZI projektne dokumentacije za
gradnjo pločnika ob prečni cesti do novega proizvodnega objekta NOVEM v Poslovni coni
Arnovski gozd.
13250 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture - mostovi
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena.
13301 Obnova javnih cest po izgradnji plina
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena.
Izvedeno je bilo zbiranje ponudb in izbran najugodnejši ponudnik Remont NG d.o.o. za
izvedbo sanacij asfalta po izgradnji plina. Dela na lokacijah Žalec, Arja vas, Dobriša vas in
Levec so bila zaključena v mesecu avgustu.
13310 JP 990981 Zabukovica – Zabukovška vas
Izvedena je bila rekonstrukcija popolnoma dotrajanega odseka občinske ceste na odseku od
km 0+650 do km 0+810. Hkrati je bila izvedena ureditev meteornega odvodnjavanja javne
občinske ceste. Za namen rekonstrukcije je bilo do 30.6.2018 porabljenih 19.446,32 €.
Gradbena dela je izvedlo podjetje VOC Celje d.d., ki je bilo najugodnejše na zbiranju ponudb.
13320 Ekonomsko poslovna infrastruktura v poslovni coni Arnovski gozd
Za izgradnjo komunalne infrastrukture v Poslovni coni Arnovski gozd je bilo do 30.06.2018
porabljenih 4.424,74 €. Od tega je bilo za izvajanje nalog koordinacije varstva in zdravja pri
delu porabljenih 131,76 €, za izvedbo tehničnega pregleda zgrajene komunalne infrastrukture
na območju OPPN Poslovna cona Arnovski gozd II, III. faza, 915,00 €, za izvajanje nadzora
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nad izgradnjo komunalne infrastrukture v Poslovni coni Arnovski gozd po Pogodbi o
opremljanju stavbnih zemljišč pa 3.378,00 €. Nadzor izvaja Peter Ograjenšek s.p.
Zaradi obilnih snežnih padavin in zimskih razmer je bilo posledično potrebno pogosteje
izvajati zimsko službo. Za potrebe poplačila storitev zimske službe je bilo v zimski sezoni
2017/2018 prerazporejenih 20.000 € na PP 13002.
13323 Obnove ulic ob gradnji kanalizacije
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena. V izdelavi je projektna dokumentacija.
13324 Dokončanje priključne ceste v naselju Dobrtešnica
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena. Dokončanje priključne ceste v naselju
Dobrtešnica po stečaju pogodbenega zavezanca UMA Inženiring d.o.o., ki je obsegalo
preplastitev cestnega odseka z obrabno plastjo asfalta, je bilo izvedeno, a zapade v plačilo šele
v drugem polletju.
13329 JP 990771 Griže - Oblak
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena. Izvajalec gradbenih del Interstar d.o.o. je bil v
posel uveden v mesecu juliju. Zaključek gradbenih del je predviden v avgustu.
Ker zagotovljena sredstva proračuna niso zagotavljala podpisa pogodbe in naročila
predvidnega obsega gradbenih del za sanacijo ceste, je bila izvedena prerazporeditev sredstev
v skupnem znesku 10.000 € in sicer iz sledečih postavk:
- 13217 Pločnik ob LC 490051 Žalec – cerkev v znesku 3.100,00 €;
- 13118 LC 490392 Sp. Ponikva – Ponikva v znesku 1.800,00 €;
- 13123 LC 490402 Studence – Podkraj v znesku 4.100,00 €;
- 13343 JP 991336 do Arja vas 48 v znesku 1.000,00 €.
13342 JP 991231 Brnica – Falenč
Izvedena je bila obnova ceste v dolžini 220 m. Izvedeno je bilo zbiranje ponudb. Izbran je bil
najugodnejši ponudnik Remont NG d.o.o. Vrednost del je znašala 24.699,63 €. Račun je bil
izstavljen v juniju 2018.
4.500 € se je prerazporedilo na PP 13100 » Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih cest« ,
konto 420804 »Načrti in druga projektna dokumentacija « za potrebe naročila projektne
dokumentacije DGD za Ureditev križišča Hmezad.
13343 JP 991336 do Arja vas 48
Do 30.6.2018 je bilo za namen sanacije popolnoma dotrajanega odseka JP 991336 v Arji vasi
porabljenih 9.802,75 €. Gradbena dela je izvedel najugodnejši ponudnik v postopku zbiranja
ponudb VOC Celje d.d. Izvedena je bila obnova 70m odseka ceste v širini 3,10 m.
1.000 € je bilo prerazporejenih na PP 13329 »JP 990771 Griže – Oblak« za potrebe naročila
izvedbe gradbenih del po ponudb najugodnejšega ponudnika v postopku zbiranja ponudb
Interstar d.o.o iz Štor.
13345 JP 992971 Trubarjeva ulica – povezava na žalsko obvoznico
Izvedeno je bilo zbiranje ponudb, ter izbran najugodnejši ponudnik PROJEKTIVA NVG
d.o.o.
Projekt je v fazi izdelave.
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena.
13346 Cesta OPPN Vrbje ob Strugi
Projektantu Savinjaprojekt d.o.o. je bila naročena izdelava PGD in PZI dokumentacije.
Dokumentacija je v izdelavi. Do 30.6.2018 je bilo za ta namen porabljenih 8.224,63 €.
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Za strošek izdelave projektne dokumentacije je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz PP
13320 » Ekonomsko poslovna infrastruktura v Poslovni coni Arnovski gozd« podkonto
420804« Načrti in druga projektna dokumentacija » na PP 13346 » cesta OPPN Vrbje ob
Strugi«, podkonto 420804«Načrti in druga projektna dokumentacija« v znesku 5.000,00 €.
13351 Povezovalne ceste zaradi ukinitve nivojskih prehodov
Izvedeno je bilo zbiranje ponudb za izdelavo projektne dokumentacije za »povezovalne ceste
zaradi ukinitve NPr Petrovče. Dokumentacija še ni naročena. Sredstva do 30.6.2018 niso bila
porabljena.
Iz te postavke je bilo prerazporejenih 2.000,00 € na PP 13100«Gradnja in investicijsko
vzdrževanje javnih cest«, podkonto 420804«Načrti in druga projektna dokumentacija« za
zagotovitev sredstev za naročilo projektne dokumentacije DGD za Ureditev križišča Hmezad.
13353 Cesta OPPN Hramše
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena. Zahtevana dopolnitev PGD in PZI projektne
dokumentacije za izvedbo del še ni bila pridobljena.
13354 Cesta A OPPN ZN južno od železnice
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega
dovoljenja.
Zaradi obilnih snežnih padavin in zimskih razmer je bilo posledično potrebno pogosteje
izvajati zimsko službo. Za potrebe poplačila storitev zimske službe je bilo v zimski sezoni
2017/2018 prerazporejenih 80.000 € na PP 13002.
13355 Cesta OPPN Liboje - sever
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena. Izveden je bil javni razpis za izvedbo del z izbiro
izvajalca VOC Celje d.o.o..
13029003 Urejanje cestnega prometa
13401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč
541,68 € se je namenilo za vzdrževanje avtobusnih postajališč (AP) in sicer za sanacijo AP v
Petrovčah ob državni cesti (nadomestitev razbitega bočnega stekla) in zamenjavo dotrajanih
tabel z napisom kraja na lokaciji AP Vodosteč (2 kom). Realizacija je v skladu s planom.
13402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov
Izvedeno je bilo popravilo semaforskih naprav v križišču Šempeter - Rimljan in v križišču
Žalec - pri avtobusni postaji. Izvedeno je bilo tudi poravilo poškodovanega COPS@road
sistema v Dobriši vasi ( za kar je bil delno povrnjen odškodninski zahtevek s strani
zavarovalnice Triglav).
Za redno vzdrževanje semaforskih naprav in naprav za osvetljevanje prehodov za pešce je
bilo do 30.6.2018 porabljeni 3.604,42 €. Izvajalec rednega vzdrževanja je Elmar d.o.o..
Za vse navedeno je bilo do 30.6.2018 porabljenih 6.693,78 €.
Predvideno vzdrževanje oz. posodobitev turistično obvestilne prometne signalizacije v
Šempetru se izvede v jeseni 2018.
13404 Banka cestnih podatkov
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena.
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13405 Uvedba sistema izposoje javnih koles
Bila je izvedena prijava na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti za
Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo.
Sklepa o sofinanciranju še nismo prejeli.
Izdelana je bila projektna dokumentacija za » Sistem izposoje koles v mestu Žalec, ki jo je
izdelal Savaprojekt Krško d.d. V ta namen je bilo porabljeno 4.880,00 €.
13406 Sofinanciranje avtobusne linije Celje – Logarska dolina
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena.
13408 Izvedbeni projekti na osnovi Celostne prometne strategije občine Žalec
Konec leta 2017 je bila izvedena postavitev dveh kolesarnic na železniških postajališčih
Petrovče in Žalec. Račun za dobavo in montažo nadstreškov je bil plačan v letu 2018 v znesku
11.549,98 €.
13409 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)
Izvedena je bila prijava na razpis v okviru Eko sklada za lokacijo v centru Žalca. Odgovor še
čakamo.
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena.
13426 Parkirišča v PCAG 1
Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija za preureditev uvozov in povečanje
parkirišč v PCAG1. V ta namen je bilo do 30.6 2018 porabljenih 2.806,00 €.
13450 Gradnja in investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč
Predvidena je ureditev dveh avtobusnih postajališč na lokaciji Pongrac (Zagreben) in Zgornje
Grušovlje. Izbran je bil izvajalec za izvedbo gradbenih del Grametpromet d.o.o., ki bo dela
izvedel najkasneje do konca avgusta. Avtobusni nadstrešnici sta naročeni pri podjetju Lešnik
Lenart d.o.o..
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena.
13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in
oglaševanje
Za vzdrževanje, ter dobavo in montažo vertikalne prometne signalizacije na lokacijah
Šempeter, Petrovče, Vrbje, Pernovo, Podgora in Žalec je bilo porabljenih 6.374,71 €.
Ureditev nove turistično obvestilne prometne signalizacije (TOS) v Šempetru ob DC v skladu
s predpisi in nalogom za ureditev (DRSI) se izvede v jeseni 2018 (montaža novih nosilcev in
lamel v križišču in za Jamo Pekel). Naročen je Elaborat za posodobitev TOS v Petrovčah in
Arji vasi.
13029004 Cesta razsvetljava
13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Za stroške električne energije je bilo porabljeno 59.975,35 €, za redno vzdrževanje svetilk
(menjave žarnic, dušilk ipd). pa 19.539,59 €. Za najem programske opreme za kataster javne
razsvetljave in javljanje napak pa je bilo porabljenih 1.591,60 €.
13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva v višini 4.562,95 € so bila porabljena za gradbena dela za izgradnjo kabelske
kanalizacije in stojnih mest za javno razsvetljavo v ulici Pod bregom. Dela so se izvajala
hkrati z gradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo ceste.
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Realizacija je v skladu s planom. Za kritje stroškov do izhodiščnih in minimalnih plač za
brezposelne osebe, udeležence javnih del za urejanje in vzdrževanje javnih površin in
občinskih cest na območju občine Žalec za leto 2018 se je namenilo 16.055,65 €. Vključeni so
stroški od dec. 2017 do vključno aprila 2018, ko je bilo v javna dela vključeno manj oseb.
Dela se izvajajo preko JKP Žalec-EUJP, ki se je konec leta 2017 prijavila na razpis za
odobritev zaposlitve 15 oseb. Odobrena je zaposlitev 15 delavcem, vendar le šestim osebam
za 12 mesecev in devetim osebam za 6 mesecev.
13530 Poslovna cona Žalec – južno od železnice
9.610,55 € je bilo porabljenih za novogradnjo javne razsvetljave v krožišču in vzhodnem
kraku južne obvoznice mesta Žalec. Dela je izvedlo podjetje TEGAR d.o.o.
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13701 R2/447 Cesta skozi Šempeter
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena.
Zaradi obilnih snežnih padavin in zimskih razmer je bilo posledično potrebno pogosteje
izvajati zimsko službo. Za potrebe poplačila storitev zimske službe je bilo v zimski sezoni
2017/2018 prerazporejenih 5.000 € na PP 13002.
13707 Sanacija nadhoda JP 993080 nad cesto R2-447 (Mavrica)
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena.
13708 Kolesarska pot Medlog – Levec
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena. Investitor gradnje kolesarske povezave je DRSI,
ki je v fazi izdaje sklepa o izboru izvajalca in podpisu pogodbe za izvedbo gradbenih del.
13711 Daljinska državna kolesarska povezava D1, odsek Celje - Žalec
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena.
13712 Pešpot ob državni cesti R2-447 (Žalec – Šempeter)
Sredstva do 30.6.2018 niso bila porabljena.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
15053 Program varstva okolja
Realizacija je v skladu s planom in znaša 2.792,50 €. Sredstva so se namenila aktivnostim v
zvezi z varstvom okolja: tiskanje barvnih plakatov o nevarnosti petard in izvajanju projekta
Zero Waste občina – izvedba delavnice za oblikovanje ukrepov občine Žalec na poti k družbi
brez odpadkov in nabava potiskane trajnostne bombažne vrečke za namen promocije in
osveščanja (2.500 kom). Prijava na natečaj »Planetu zemlja prijazna občina 2018« se izvede v
juliju 18.
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1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje RCERO
Aktivnosti potekajo v skladu s planom. Za obdobje januar - junij 2018 smo prejeli zahtevke
SIMBIO v vrednosti 4.859,63 € brez DDV za investicijsko vzdrževanje obstoječega
regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO): za dela v zvezi z pridobitvijo
dokumentacije, odkupom zemljišč in investicijami za nadgradnjo - posodobitev obstoječih
objektov RCERO glede na poostrene zahteve zakonodaje in napredovanje tehnike. Obseg del
in sredstev je opredeljen v planu investicij oz. planu porabe najemnine, ki ga je pripravil
SIMBIO za leto 2018. Prejeti zahtevki bodo kompenzirani šele konec leta 2018, ko dobimo
sredstva iz najemnin.
15002 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov
Realizacija 8.864,05 € je v skladu s planom. Sredstva so se namenila za zagotavljanje odvoza
in odlaganje azbestnih odpadkov iz gospodinjstev (odstranitev salonitne strešne kritine) v
višini 5.539,87 €, za odvoz, sortiranje in odlaganje preostanka odpadkov z javnih površin
Občine Žalec (zbrani odpadki iz košev, zelenic in javnih površin v okviru vzdrževanja zelenic
in javnih površin - EUJP) v višini 1.548,18 € ter za odvoz gradbenih odpadkov iz Zbirnega
centa Žalec na RCERO v višini 1.776,00 €. Odvoz odpadkov izvaja izvajalec GJS SIMBIO
d.o.o. Celje.
15004 Sanacija črnih odlagališč
Realizacija je v skladu s planom. Za odstranjevanje odpadkov iz naravnega okolja, katerih
povzročitelji odlaganja niso znani se je namenilo 658,80 € in sicer za čiščenje divjega
odlagališča v Vrbju pri športnem parku.
15005 Spomladanska akcija čiščenja okolja
Za izvedbo spomladanske akcije čiščenja okolja na območju celotne občine smo porabili
sredstva v višini 4.859,10 €, kar je nekoliko manj kot planirano. Sredstva so se namenila
pripravi in tiskanju obvestila občanom (1.296,25 €), razpečavi letaka po Pošti Slovenije
(415,43 €) in malici za udeležence akcije (3.147,42 €). Za rokavice in ostali potrebni material
za izvedbo akcije je poskrbel SIMBIO d.o.o Celje, ki je izvedel tudi brezplačni prevoz in
odlaganje zbranih odpadkov na RCERO. S čistilno akcijo smo sodelovali na natečaju »Moja
reka. si« in dosegli prvo mesto med organizatorji v RS.
15008 Ekološki otoki
Za širitev sistema ločenega zbiranja odpadkov - urejanje Ekoloških otokov (utrditev podlage,
eventualna ograditev) v letu 2018 nismo prejeli novih pobud. Urejajo se obstoječe lokacije s
čiščenjem, ograditvijo, opozorilnimi tablami in večjim nadzorom. Realizacija je predvidena
do konca leta 2018.
15009 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov - stara
infrastruktura
Aktivnosti potekajo v skladu s planom porabe najemnine za staro infrastrukturo za leto 2018
(SIMBIO). V obdobju nov 17 –junij 18 smo prejeli zahtevke SIMBIO v vrednosti 7.029,44 €.
Kompenzirali smo zahtevke v vrednosti 2.019,59 € (nov.in dec. 17) in sicer za druge storitve
komunale 1.563,56 € (deponija Ložnica - čiščenje izcednih vod in vzdrževalna dela), ter
456,03 € za investicijsko vzdrževanje (odlagališče Bukovžlak). Ostali zahtevki bodo
kompenzirani konec leta 2018, ko dobimo sredstva iz najemnin.

59

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15011 Povodje Savinje – kanalizacija
Za plačilo stroškov odvetniških storitev v zvezi s tožbami podizvajalcev podjetja Vegrad d.d.
(v stečaju), ki je izvajal dela v okviru projekta »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje« so bila do
30.6.2018 porabljena sredstva v višini 5.640,25 €. Za plačilo stroškov v zvezi z izdelavo
končnega poročila - finančna analiza za navedeno operacijo (plačilo deleža, ki ga je bila
dolžna poravnati Občina Žalec) pa so bila porabljena sredstva v višini 488 €. Skupaj so bila na
tej postavki do 30.6.2018 porabljena sredstva v višini 6.128,25 €.
15014 Subvencioniranje cen omrežnine GJS – JKP d.o.o.
Zaradi prenizke cene omrežnine pri dejavnosti odvajanja odpadne vode je Občinski svet
Občine Žalec na svoji seji dne 21.12.2017 sprejel sklep o 50% subvencioniranju omrežnine
za negospodarstvo. Do 30.6.2018 so bila v ta namen porabljena sredstva v višini 39.740,16 €.
15109 Kanalizacija Griže
Sredstva v višini 600,00 € so bila porabljena za plačilo stroškov izvajanja investicijskega
inženiringa JKP Žalec – izvedene aktivnosti v zvezi s pridobitvijo pravice gradnje za potrebe
pridobitve gradbenega dovoljenja.
15110 Kanalizacija Migojnice
Do 30.6.2018 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 2.570,00 €. Sredstva so bila
porabljena za plačilo stroškov izdelave PGD projektne dokumentacije izdelovalcu, podjetju
Savinjaprojekt Žalec, d.o.o..
15116 Kanalizacija Šempeter (Dobrteša vas)
Sredstva v višini 610,00 € so bila porabljena za plačilo stroškov v zvezi z izvedbo tehničnega
pregleda novozgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja v Šempetru – bivša Dobrteša vas.
15127 Kanalizacija Žalec (Vodnikova, Gubčeva)
V prvi polovici leta 2018 so bila na tej postavki porabljena sredstva za plačilo stroškov
izvajanja investicijskega inženiringa JKP Žalec v višini 500,00 € in sredstva v višini 962,50 €
za plačila stroškov izdelave PZI projektne dokumentacije izdelovalcu Savinjaprojekt d.o.o.
Žalec, potrebne za izvedbo obnove kanalizacije. Zaradi težav pri pridobitvi potrebnih
služnosti, izvedba del še ni mogoča. Skupaj so bila do 30.6.2018 porabljena sredstva v višini
1.462,50 €.
15129 Kanalizacija Šempeter (kanal SIP)
Do 30.6.2018 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 762,50 €. Sredstva v višini
200 € so bila porabljena za plačilo izvajanja investicijskega inženiringa JKP Žalec, sredstva v
višini 562,50 € pa za plačilo stroškov izdelave PZI projektne dokumentacije, ki jo izdeluje
podjetje Savinjaprojekt d.o.o. Žalec.
15135 Skupinski priključki mesto Žalec
Do 30.6.2018 stroškov na tej postavki še ni bilo.
15152 Kanalizacija Žalec (Levstikova ulica)
V postopku izvedbe javnega odpiranja ponudb za obnovo ceste in kanalizacije je bil kot
najugodnejši ponudnik izbran izvajalec del – VOC Celje. Pogodba za izvedbo del je bila
podpisana, dela so v izvajanju. Stroškov do 30.6.2018 še ni bilo.

60

15154 Kanalizacija Arja vas - Ruše
Do konca junija 2018 na tej postavki še ni bilo stroškov.
15155 Hidravlična analiza za mesto Žalec
Do 30.6.2018 je bilo izvedeno zbiranje ponudb za pridobitev najugodnejšega izvajalca del odvajanje padavinskih voda iz parkirišča (izvedba ponikalnic). Pogodba z najugodnejšim
ponudnikom, podjetjem Grametpromet d.o.o. je bila podpisana dne 13.6.2018, dela so v
izvajanju.
15156 Kanalizacija Žalec (Hmeljarska ulica)
Sredstva v višini 600,00 € so bila porabljena za plačilo stroškov investicijskega inženiringa
JKP Žalec. Izvedeno je bilo zbiranje ponudb za pridobitev najugodnejšega ponudnika obnove
kanalizacije. Predviden pričetek del je v mesecu avgustu 2018.
15158 Kanalizacija Žalec (Roševa ulica)
Sredstva v višini 1.812,50 € so bila porabljena za plačilo stroškov investicijskega inženiringa
JKP Žalec v višini 200,00 € in za plačilo stroškov izdelave PZI projektne dokumentacije v
višini 1.612,50 €, ki jo izdeluje podjetje Savinjaprojekt d.o.o., Žalec.
Za pridobitev najugodnejšega ponudnika izvajanja del je bilo izvedeno zbiranje ponudb z
dvema krogoma pogajanj. Kljub navedenem postopku, vrednost del zelo presega sredstva
zagotovljena v proračunu 2018, zato se dela v letu 2018 ne bodo izvajala.
Glede na navedeno so bila iz obravnavane postavke s sklepom o prerazporeditvi
prerazporejena sredstva v višini 17.700 € na postavko15166 – Posodobitev in rekonstrukcija
čistilne naprave Kasaze, kjer so župani vseh šestih občin na seji sveta ustanoviteljev sprejeli
odločitev o potrebnih skupnih vlaganjih v Čistilno napravo Kasaze.
15162 Kanalizacija OPPN ZN južno od železnice (cesta A)
Do 30.6.2018 na tej postavki še ni bilo stroškov.
15163 Poslovna cona Žalec – južno od železnice
Sredstva v višini 31.568,23 € so bila porabljena za plačilo stroškov podjetju Tegar, ki ob
izvedbi vzhodnega kraka južne obvoznice mesta Žalec z rondojem izvaja tudi gradnjo
kanalizacijskega odseka. Sredstva v višini 10.802,98 € pa so bila porabljena za plačilo
stroškov izvedbe dela kanalizacije podjetju VOC Celje, ki izvaja rekonstrukcijo ceste ob
železnici - 1. faza. Skupaj so bila do 30.6.2018 na tej postavki porabljena sredstva v višini
42.371,21 €.
15164 Kanalizacija Šempeter (kanal pod Smrekami)
Sredstva v višini 6.420,00 € so bila porabljena za plačilo stroškov podjetju Grametpromet
d.o.o, Griže, ki je izvajalo izgradnjo kanalizacijskega priključka v Šempetru.
15165 Kanalizacija OPPN Liboje – sever
Na tej postavki do 30.6.2018 še ni bilo stroškov.
15166 Posodobitev in rekonstrukcija čistilne naprave Kasaze
Do 30.6.2018 so bila za izvedeno 1. fazo del pri nadgradnji nadzornega sistema za ČN Kasaze
porabljena sredstva v višini 11.285,58 €. Dela je izvajalo podjetje Prosys, Šmartno ob Paki.
Župani vseh šestih občin so na seji sveta ustanoviteljev sprejeli odločitev o potrebnih skupnih
vlaganjih v Čistilno napravo Kasaze, zato so bila manjkajoča sredstva, potrebna za plačila
vseh stroškov v višini 17.700 € zagotovljena s prerazporeditvijo iz postavke 15158 –
Kanalizacija Žalec (Roševa ulica), ki se zaradi previsoke vrednosti ugotovljene iz zbiranja
ponudb, v letu 2018 ne bo izvajala.
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15200 Meteorna kanalizacija
Na tej postavki do 30.6.2018 ni bilo stroškov. Izvedeno je bilo čiščenje meteorne kanalizacije
v soseski V. v Žalcu (v bližini trgovskega centra TUŠ Žalec) in izvedeni pregledi kanalizacije
s kamero na območju Ložnice pri Žalcu.
1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje in urejanje voda
15030 Protipoplavni ukrepi
Na tej postavki do 30.6.2018 še ni bilo stroškov.
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15040 Krajinski park ribnik Vrbje
Realizacija je manjša od predvidene, ker je prijava na razpis LAS SSD-LEADER:
»Ekoturizem ribnik Vrbje in biodiverziteta« po odločitvi OŽ prestavljena na jesen 2018 oz.
pomlad 2019 in realizacija v leto 2019, zato planirana sredstva za ta projekt v višini 11.500,00
€ ne bodo realizirana.
Aktivnosti glede upravljanja in vzdrževanja območja potekajo v skladu s planom in bodo
realizirane do konca leta 2018. 669,00 € se je namenilo za nakup novega daljnogleda z
nosilcem in adapterjem za obstoječe stojalo na razgledni ploščadi ob ribniku. Izvaja se
upravljanje območja s strani PGD Vrbje (čuvajska služba, vzdrževalna dela) in društva
Samorog (naravovarstveni nadzor) na podlagi pogodb. Za ureditev povezovalne peščene poti
med predvidenim Ekokampom in INFO centrom se pridobivajo ustrezna soglasja (ZRSVN,
UE Žalec, Sklad KZGRS, zakupnik). Izvedba je predvidena v septembru 2018. Za izgradnjo
in uporabo telekomunikacij (internetna povezava) bo poskrbel ZKŠT kot upravljalec INFO
centra.
15046 Upravljanje in vzdrževanje zavarovanih območij narave
Aktivnosti potekajo v skladu s planom in bodo realizirane do konca leta 2018.
Podpisane so pogodbe za vzdrževanje in upravljanje zavarovanih območij narave (Krajinski
park Ponikovski kras 1.200 €, Naravni spomenik Reka Ložnica s poplavnim območjem 900
€), v jeseni so predvidena manjša vzdrževalna dela na ostalih učnih poteh.
Za projekt LAS SSD »Gozdovi so pljuča Pekla«, ki obsega posodobitev geološke gozdne
učne poti Jama Pekel je bila v juliju 18 izdana odločba Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja o pravici do sredstev. Prijavitelj je Celjsko gozdarsko društvo, partnerji pa
RAS Žalec, TD Šempeter, Virant d.o.o. in Občina Žalec. Delež občine Žalec znaša 4.861,92
€. Realizacija celotnega projekta je predvidena do junija 2019.
1506 Splošne okoljevarstvene storitve
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
15050 Meritve onesnaženosti okolja
Aktivnosti potekajo v skladu s planom in bodo realizirane do konca leta 2018.
V juniju smo naročili vzorčenje in analizo vode iz reke Savinje na lokacijah pri Griškem
mostu, ki je pokazala primernost vode za kopanje.
Odobren projekt LAS SSD »Okoljsko osveščeni« (ESRR) v višini 36.302,00 € (višina
zaprošenih nepovratnih sredstev 26.933,00 €) poteka v skladu s planom. Prijavitelj je Občina
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Žalec, meritve prašnih delcev in hrupa na večjih lokacijah v Žalcu (tudi OMCO) in Petrovčah
ter spremljanje rezultatov pa izvaja in financira partner v projektu - Inštitut za sanitarno
inženirstvo, PE Celje. Rezultate meritev objavljamo na spletni strani občine Žalec in izvajamo
sprotne ukrepe za omilitev vplivov. Občina Žalec bo v okviru projekta do konca leta 2018
nabavila merilnik prašnih delcev (ali hrupa) v višini 13.213,00 €, zaključek celotnega projekta
pa je predviden v marcu 2019.
16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16002 Vodenje katastra infrastrukture
Za vzdrževanje katastra so bila Javnemu komunalnemu podjetju Žalec, d.o.o. do 30.6.2018
nakazana sredstva v višini 1.793,40 € (delež Občine Žalec 49%). Za plačila rednih mesečnih
stroškov za potrebe vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture pa sredstva v višini
11.535,31 €. Sredstva so bila na osnovi izdanih računov nakazana JKP Žalec. Skupaj so bila
na tej postavki v prvi polovici leta porabljena sredstva v višini 13.328,71 €.
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16031 Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih
Sredstva v višini 1.268,53 € so bila porabljena za plačilo izvedbe ene analize pitne vode v 8 ih lokalnih vodovodnih sistemih lociranih na območju občine Žalec. Analize izvaja
Nacionalni laboratorij za javno zdravje, okolje in hrano Celje na osnovi sklenjene pogodbe z
JKP Žalec. Z rezultati analiz se redno seznanja odgovorne osebe lokalnih vodovodnih
sistemov.
16032 Subvencioniranje prevozov pitne vode
Za plačilo stroškov v zvezi z opravljenimi prevozi pitne vode, ki jih izvajajo prostovoljna
gasilska društva Občine Žalec, so bila do 30.6.2018 porabljena sredstva v višini 1.788,52 €.
Prevoze pitne vode sta izvajala PGD Griže (717,52 €) in PGD Zavrh (1.071,00 €).
16035 Subvencioniranje cen omrežnine GJS – KP Velenje
Sredstva v višini 138,30 € so bila porabljena za plačila subvencij Komunalnemu podjetju
Velenje. Občina Žalec subvencionira ceno omrežnine za šest uporabnikov pitne vode, ki so
locirani na obrobju Občine Žalec (Studence) in jim pitno vodo dobavlja KP Velenje.
16405 Vodovod Studence – Vrhe
Do 30.6.2018 na tej postavki še ni bilo stroškov.
16409 Vodovod Liboje
Projektna dokumentacija je naročena, izvedba del je predvidena v jesenskem delu leta 2018.
Do 30.6.2018 na tej postavki še ni bilo stroškov.
16424 Vodovod Roje
Do 30.6.2018 na tej postavki še ni bilo stroškov.
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16432 Oprema objektov javnega vodovoda
Zaradi težav s kaljenjem vode v času deževja je bil za črpališče Jedert naročen merilec
motnosti. Stroškov do 30.6.2018 še ni bilo.
16444 Dodatna vrtina Vrbje
Do 30.6.2018 na tej postavki še ni bilo stroškov.
16452 Vodovod Gotovlje
Projektna dokumentacija je v izdelavi. Zaradi večkratnega usklajevanja trase izvedbe
vodovoda, je izvedba del predvidena v jeseni 2018.
16460 Vodovod Zabukovica
Do 30.6.2018 je bil poravnan končni račun za zgrajen javni vodovod za zaselek
Zabukovica (objekti od številke Zabukovica 161 do 164), za kar so bila porabljena sredstva v
višini 10.298,58 €.
16464 Rezervoar Zabukovica
Sredstva v višini 4.139,34 € so bila porabljena za plačilo stroškov izdelave PGD projektne
dokumentacije, ki jo izdeluje podjetje Savinjaprojekt d.o.o..
Zaradi težav v zvezi s pridobitvijo zemljišča na katerem je bila prvotno predvidena gradnja
novega rezervoarja Zabukovica, se gradnja še ni pričela. V teku je izvedba javnega razpisa za
pridobitev najugodnejšega izvajalca del.
16466 Vodovod Bezovnik
Do 30.6.2018 na tej postavki še ni bilo stroškov.
16467 Vodovod Žalec (Čopova, Heroja Staneta)
Sredstva v skupni višini 11.984,74 € so bila porabljena za plačilo del izvajalcu Plima, d.o.o.,
Žalec, ki je izvajal drugi del obnove vodovoda (11.726,75 €), sredstva v višini 257,99 € pa so
bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora pri obnovitvenih delih (nadzornik
del, podjetje Paritet d.o.o., Celje).
16474 Črpališče in klorna postaja Zabukovica – Britna sela
Projektna dokumentacija je še v izdelavi. Do konca meseca junija 2018 na tej postavki še ni
bilo porabe sredstev.
16475 Črpališče Grmovje
Na tej postavki do 30.6.2018 še ni bilo porabe sredstev, je pa v teku izdelava potrebne
projektne dokumentacije.
16476 Vodovod Loke (pri črpališču)
V izdelavi so potrebni popisi za pridobitev najugodnejšega ponudnika del. Izvedba del je
previdena v mesecu avgustu 2018.
Stroškov do 30.6.2018 na tej postavki še ni bilo.
16477 Vodovod Žalec (Vodnikova ulica)
Izvedba obnovitvenih del je vezana na obnovo kanalizacije. Zaradi težav s pridobitvijo
potrebnih služnosti, pričetek del še ni možen.
Do 30.6.2018 stroškov na tej postavki še ni bilo.
16478 Transportni vodovod Vrbje
Do 30.6.2018 na tej postavki še ni bilo stroškov.
64

Iz obravnavane postavke sta bili s sklepom o prerazporeditvi izvedeni naslednji
prerazporeditvi:
1. sredstva v višini 250,00 € so bila prerazporejena na postavko 16484 – Vodovod OPPN
Liboje – sever (zagotovitev manjkajočih sredstev za izvedbo komunalnega
opremljanja dela območja OPPN Liboje - sever);
2. sredstva v višini 10.601,00 € pa na postavko 16050 – Upravljanje in tekoče
vzdrževanje objektov za rekreacijo – zagotovitev sredstev za rezervacijo iz naslova
jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi za zaposlene na enoti EUJP Žalec –
zelenice.
16480 Vodovod Šempeter (kanal SIP)
Obnova vodovoda se bo izvajala skupaj z gradnjo kanalizacije predvidoma v jesenskem delu
leta 2018. Do 30.6.2018 na tej postavki še ni bilo stroškov.
16481 Vodovod OPPN ZN južno od železnice (cesta A)
Do 30.6.2018 na tej postavki še ni bilo stroškov.
16482 Poslovna cona Žalec – južno od železnice
Do 30.6.2018 so bila na tej postavki porabljena sredstva v skupni višini 6.794,04 € in sicer:
sredstva v višini 5.505,24 € so bila porabljena za plačilo stroškov rekonstrukcije vodovoda ob
rekonstrukciji ceste ob železnici – 1. faza, ki jo izvaja podjetje VOC Celje, sredstva v višini
1.288,80 € pa porabljena za plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije, ki jo izdeluje
podjetje Savinjaprojekt d.o.o, Žalec.
16483 Vodovod Petrovče (Koni)
Izbran je najugodnejši ponudnik, pogodba za izvajanje je v podpisu. Dela se bodo pričela v
začetku meseca avgusta 2018.
Do 30.6.2018 stroškov na tej postavki še ni bilo.
16484 Vodovod OPPN Liboje – sever
Do 30.6.2018 stroškov na tej postavki še ni bilo.
16485 Vodovod Žalec (tržnica)
Na tej postavki do 30.6.2018 še ni bilo stroškov.
16486 Vodovod Železno – Hramše
V izdelavi je idejna zasnova predvidene novogradnje vodovoda. Do 30.6.2018 stroškov še ni
bilo.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16040 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
Sredstva v višini 362,00 € so bila porabljena za ureditev platoja za odpadke na mestu stare
mrliške vežice na pokopališču v Šempetru.
16043 Subvencioniranje izgub JKP d.o.o. zaradi prenizkih cen
Realizacije v prvem polletju ni bilo.
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16039003 Objekti za rekreacijo
16050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča…)
Realizacija je v skladu s planom. Za vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč se je
namenilo 116.515,28 €. Sredstva v višini 115.778,31 € so se namenila za vzdrževanje zelenic
in parkov, ki ga izvaja JKP Žalec – EUJP (plače zaposlenih ter materialni stroški in storitve).
Izvajalo se je vzdrževanje obstoječih zelenic, drevja in urbane opreme po KS in MS Žalec. Ob
svetovnem dnevu zemlje (22.april) se je nabavilo 28 dreves s količki od tega tudi 5 sadnih, za
kar smo s količki in zemljo namenili približno 2.750,00 EUR. V posameznih krajih (Galicija,
Griže, Petrovče, Šempeter, Žalec, Ložnica pri Žalcu) so pobudniki med 23. in 25. aprilom
posadili vsaj eno drevo, sadili pa so tudi v okolici osnovnih šol in vrtcev. V maju smo
nabavili cvetje – enoletnice in trajnice za ocvetličenje krajev v vrednosti ca 3.520,00 €
(izvajalci posamezna turistična društva, krajevne skupnosti
Za tekoče vzdrževanje druge opreme (otroška igrišča) se je porabilo 736,97 € in sicer za
dodatno ureditev varovalne podlage (izkop in dobava sekancev) na OI v Mestnem parku v
Žalcu ter za prestavitev gugalnice v skladu s predpisi na OI v Šempetru pri Osnovni šoli.
16051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča…)
Aktivnosti potekajo v skladu s planom. Realizacija je predvidena do konca leta 2018.
Sredstva v višini 4.373,09 € so se namenila:
- 2.653,74 € za nakup opreme za otroška igrišča (posodobitev otroškega igrišča v
Šempetru pri osnovni šoli – nabava 4 novih sedežev za gugalnice in novega igrala –
plezalo Trim, ter nabava gugala na vzmet v Mestnem parku v Žalcu). Predvidena je še
manjša posodobitev (nadomestitev dotrajanega igrala) na OI v Libojah pri POŠ
Liboje, na OI pri POŠ Trje in ureditev varovalne podlage v Gotovljah (OI pri POŠ
Gotovlje). Večja posodobitev je predvidena jeseni vzporedno s prizidavo objekta na
OI pri OŠ Petrovče;
- 1.719,35 € za nakup urbane opreme (2 klopi za MS Žalec – Bevkova ulica in 2 klopi
in 2 koša za OI pri OŠ Šempeter)
16052 Storitve strokovnih služb JKP d.o.o pri dejavnosti urejanja zelenih površin
14.749,80 € se je namenilo za storitve strokovnih služb JKP d.o.o. Žalec za delovanje EUJP –
urejanje javnih površin – zelenice. Storitev obsega vodstvene, računovodske, informacijske
in administrativne storitve v skladu s Pogodbo o izvajanju in načinu financiranja gospodarske
javne službe urejanja javnih površin, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja
pokopališč.
Realizacija je v skladu s planom.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16086 Nadstrešnica tržnice mesta Žalec
Aktivnosti za nadkritje tržnice v Žalcu (projekt LAS SSD »Nadgradnja podeželske tržnice
Žalec«) potekajo, pričetek del pa se je zaradi pozne odločbe Agencije RS za kmetijske trge in
podeželje (prejeta šele v juniju 2018) in zaradi nemotenega obratovanja Fontane piv, prestavil
v oktober 18. Realizacija znaša 1.220,00 €, ki so se namenili za projekt PZI za novo zunanjo
ureditev s prilagoditvijo in posodobitvijo vodovoda, kanalizacije in ureditev ploščadi. V
zaključni fazi je projekt PZI za dodatni peti modul nadstrešnice in elektroinštalacije.
Gradbeno dovoljenje za celoten poseg (nadstrešnica in zunanja ureditev) je bilo pridobljeno v
juliju 18. Rok izvedbe projekta LAS SSD (nadstrešnica) je januar 2019. V tem obdobju se bo
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izvedla tudi nova zunanja ureditev in nakup opreme (dodatni prodajni kontejnerji in stojnice),
promocijske aktivnosti in delavnice pa bodo potekale do septembra 2019.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16112 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni str., zavarovanje,
upravljanje.)
Sredstva v višini 182.797,93 EUR so se porabila za upravljanje s stanovanji v višini 33.098,09
EUR , za izvajanje dodatnih storitev upravljanja v višini 9.091,29 EUR, za vzdrževanje
stanovanjskega fonda ter skupnih delo in naprava v večstanovanjskih stavbah v višini
116.523,58 €, za plačilo zavarovalnih premij za primer požara, izliva vode ter odškodninskega
zavarovanja za stanovanja in skupne dele ter naprave večstanovanjskih stavb v višini 3.673,23
EUR, za plačilo sodnih stroškov v višini 3.994,84 EUR, za najemnino stanovanja v višini
1.249,56 EUR, za plačilo obratovalnih stroškov v času prenov, ko so stanovanja nezasedena v
višini 3.755,58 EUR in za plačilo neizterljivih obratovalnih stroškov za najemnike stanovanj,
ki so zaradi neplačevanja obveznosti bili v postopku odpovedi najemne pogodbe izseljeni iz
stanovanja v višini 11.411,76 EUR.
Vsa sredstva za vzdrževalna dela v stanovanjih so bila porabljena v okviru sprejetega letnega
plana vzdrževalnih del v stanovanjih last Občine Žalec in na skupnih delih večstanovanjskega
objekta v okviru sklepov sprejetih na zboru etažnih lastnikov skladno s stanovanjsko
zakonodajo. Plan vzdrževalnih del v stanovanjih last Občine Žalec in na skupnih delih
večstanovanjskih objektov je v februarju 2018 potrdil Odbor za gospodarske javne službe.
Dokončni plan vzdrževalnih del in investicij po posameznih večstanovanjskih objektih pa so
etažni lastniki sprejeli na letnih sestankih, ki so bili zaključeni v aprilu 2018. Zaradi zbiranja
ponudb v skladu z zakonom o javnem naročanju se predvideva večja poraba planiranih
sredstev za vzdrževanj stanovanj ter skupnih delov naprava v večstanovanjskih stavbah v
drugi polovici leta 2018. Izven sprejetega plana so se izvajala le intervencijska popravila, da
se prepreči nastajanje škode ter obnovitvena dela v stanovanjih po ne planirani izpraznitvi s
strani najemnika (smrt, odselitev,…)
20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20041 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)
Sredstva so se porabila za plačilo subvencij glede na izdane odločbe s strani CSD, ki je
pristojen za odločanje o pravici do subvencioniranja neprofitne in tržne najemnine. Za plačilo
subvencij neprofitnih najemnin 79.727,95 €, razlika pa za subvencije tržnih najemnin.
23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
23001 Proračunska rezerva
V letu 2018 je predvideno, da se v proračunsko rezervo izločijo sredstva v višini 130.000 €. V
prvem polletju letošnjega leta so bila izločena v višini 65.000,00 €. Sredstva proračunske
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rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
V prvem polletju je bilo iz sklada rezerv porabljeno 7.247,97 € za vzpostavitev odtoka narasle
vode in vzpostavitve prevoznosti ceste ob poplavi v Slovenskem dolu (izvajalec Nivo Eko),
5.598,37 € za kamnito zložbo ob potoku Libojska Bistrica v Libojah in 2.917,02 € za kamnito
zložbo pod cesto na Jedrti (obe je izvedel VOC Celje). Za pregled in poročilo o spodjedenosti
temeljev (s potapljačem) grškega mostu smo izvajalcu Urbanc s.p. plačali 1.121,47 €, 476,02
€ pa za odstranjevanje snežnega plazu v Matkah (VOC Celje).
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
23011 Požari
V prvi polovici leta 2018 v Občini Žalec ni prišlo do večjih požarov, zaradi katerih bi bila
potrebna pomoč pri odpravi posledic požara.
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4005 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni
060019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06021 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)
Za delovanje LAS SSD za izvajanje lokalnega razvoja, za leto 2018 še ni bil podan zahtevek.
Za leto 2018 je planiranih 3.570 €, ki so praviloma poravnani v mesecu novembru po
podanem zahtevku in poročilu.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnih aktivnosti potrebnih za delovanje in za
izvajanje Strategije lokalnega razvoja Spodnje Savinjske doline na podlagi Uredbe o izvajanju
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uredba
CLLD), katere po kot vodilni partner izvajala Razvojna agencija Savinja.
Lokalno partnerstvo LAS SSD je bilo ustanovljeno s podpisom Pogodbe o ustanovitvi
lokalnega partnerstva LAS SSD na Ustanovni skupščini 30. 9. 2015. Predsednik LAS je
Franjo Pustoslemšek, vodilni partner pa je Razvojna agencija Savinja. LAS šteje 90 članov.
Na drugi skupščini je bila potrjena Strategija lokalnega razvoja LAS SSD za obdobje 2014 –
2020. SLR LAS SSD je bila posredovana v drugem roku na Ministrstvo za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano in sicer 29. 1. 2016. LAS bo upravičen do predvidoma 1.702.540 €
nepovratnih sredstev iz dveh skladov ESRR in ESPR.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10002 Center za informiranje in poklicno svetovanje Žalec
Za sofinanciranje rednega delovanja Kariernega kotička (prej CIPS Žalec), ki tudi v letu 2018
izvaja dejavnost, ki je brezplačna za občane in je namenjena različnim ciljnim skupinam v
podporo načrtovanju in usmerjanju poklicne kariere, zlasti osnovnošolcem v zaključnih
razredih in brezposelnim osebam, so bili podani zahtevki za prve štiri mesece v višini 956,67
€. Za leto 2018 je planirano 2.870 €.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11001 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Žalec za leto 2017 in leto 2018, je bil objavljen 15. februarja 2017 na
spletni strani Občine Žalec in na občinski oglasni deski. Rok za oddajo vlog za plačilo
zavarovalnih premij je 20. 11. 2018. Rok za oddajo zahtevkov, ki so osnova za izplačilo je 10.
12. 2018. Sredstva so namenjena za sofinanciranje zavarovalnih premij v tekočem
koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za zavarovanje domačih
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živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Iz navedenega je razvidno, da izplačil na tej
postavki ni. Za leto 2018 je planiranih 5.000 €.
11002 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Žalec za leto 2017 in leto 2018, je bil objavljen 15. februarja 2017 na
spletni strani Občine Žalec in na občinski oglasni deski. Rok za oddajo vlog za leto 2018 je
bil 26. 1. 2018 (prvi rok) ter 30. 4. 2018 (drugi rok). Sredstva so bila porabljena že v prvem
roku. Končni rok za oddajo zahtevkov je 26. 10. 2018. Sredstva letošnjega razpisa so na
osnovi prejetih vlog, namenjena za posodabljanje kmetijskih gospodarstev v osnovno
kmetijsko dejavnost: naložbe v nakup nove kmetijske mehanizacije, stroški gradnje in
rekonstrukcije gospodarskih poslopij na kmetiji, stroški opreme gospodarskih poslopij, stroški
novogradnje hmeljske žičnice ter stroški nakupa rastlinjaka. Vloge za te namene je oddalo 33
kmetijskih gospodarstev. Sredstva v višini 11.501,36 €, so bila na osnovi odločb in sklenjenih
pogodb do 30. 6. 2018 dodeljena 12 prejemnikom pomoči. Za leto 2018 je planiranih 50.000
€.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11011 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Žalec za leto 2017 in leto 2018, je bil objavljen 15. februarja 2017 na
spletni strani Občine Žalec in na občinski oglasni deski. Rok za oddajo vlog za leto 2018 je
bil 26. 1. 2018 (prvi rok) ter 30. 4. 2018 (drugi rok). Končni rok za oddajo zahtevkov je 26.
10. 2018. Sredstva letošnjega razpisa so na osnovi prejetih vlog, namenjena za naložbe za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in naložbe za opravljanje storitev in trženje
proizvodov in storitev s kmetij: gradbena in obrtniška dela, stroški gradnje za dejavnost
predelave in trženja kmetijskih proizvodov, stroški nakupa opreme in naprav za dejavnost
predelave in trženja ter nekmetijske dejavnosti. Vloge za te namene je oddalo 10 kmetijskih
gospodarstev. Sredstva v višini 9.597,78 €, so bila na osnovi odločb in sklenjenih pogodb do
30. 6. 2018 dodeljena 3 prejemnikom pomoči. Za leto 2018 je planiranih 55.000 €.
11020 Rastlinjaki in urbani vrtovi
Za leto 2018 je planiranih 11.000 €. Sredstva v višini 2.000 € (konto 420401) bodo namenjena
za dodatno ureditev obstoječih vrtičkov Soseska V (čiščenje vodnjakov – vrtin, ureditev poti,
ipd.). Sredstva v višini 9.000 € bodo namenjena razširitvi vrtičkov severno obstoječih - na
območju kurilnice ter ureditvi javnega sadovnjaka. Del teh sredstev bo namenjenih tudi
ureditvi šolskih vrtov in sadovnjakov. Do 30. 6. 2018 še ni bilo realizacije.
11022 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Žalec za leto 2017 in leto 2018, je bil objavljen 15. februarja 2017 na
spletni strani Občine Žalec in na občinski oglasni deski. Rok za oddajo vlog za leto 2018 je
bil 26. 1. 2018 (prvi rok) ter 30. 4. 2018 (drugi rok). Sredstva so bila porabljena že v prvem
roku. Končni rok za oddajo zahtevkov je 26. 10. 2018. Sredstva so namenjena za
sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja
kmetijstva v Občini Žalec, ki ne predstavljajo državno pomoč, delujejo na področju
kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.
Vloge za ta namen je oddalo 11 društev. Zahtevki za izplačilo sredstev še niso bili podani, ker
društva še niso zaključila z načrtovanimi programi. Za leto 2018 je planiranih 15.000 €.
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Del planiranih sredstev se poleg že navedenih aktivnosti namenijo za sofinanciranje lovskih
družin na osnovi prihodka iz koncesnine lovskih družin. Javni razpis še ni objavljen, ker ni
poznana višina vplačane koncesnine.
1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11060 Vzdrževanje gozdnih cest
Aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest v letu 2018 so v teku. Na osnovi
najugodnejšega ponudnika bo potrebno skleniti tripartitno pogodba med MKGP, ZZGS in
Občino Žalec o zagotovitvi sredstev. Občina je pridobila program vzdrževanja gozdnih cest za
leto 2018 in vso potrebno za razpisno dokumentacijo šele v prvi polovici julija. V teku je
zbiranje ponudb za izbor izvajalca vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018. Po izboru
najugodnejšega ponudnika, bo občina sklenila pogodbo, ki bo osnova za planirana
vzdrževalna dela. Po pregledu in potrditvi izvedenih del bodo sredstva nakazana izvajalcu na
podlagi izstavljenega računa za opravljeno delo. Za leto 2018 je za vzdrževanje gozdnih cest
namenjenih 15.000 €.
Za plačilo dajatev na področju odmernih odločb DURS je predvidenih 60 €. Občina je prejela
odločbo v višini 26,17 € za poračun pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2017 ter
obrok pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2018. Plačilo je zapadlo 4. 7. 2018.
14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14001 Razvojna agencija Savinja Žalec
Sredstva v višini 59.542,00 € so bila namenjena za delovanje Razvojne agencije Savinja
Žalec. Razvojna agencija Savinja kot uporabnik proračunskih sredstev za potrebe Občine
Žalec in za potrebe njenih podjetij ter drugih organizacij, društev in občanov opravlja
naslednje naloge: razvojne in druge dogovorjene strokovne naloge s področja kmetijstva,
gozdarstva, lova in ribolova ter turizma; priprava dokumentov identifikacije investicijskih
projektov (DIIP), sodeluje pri pripravi dokumentov s področja gospodarskega razvoja občine
ter vodi aktivnosti za ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva in turizma; vodi aktivnosti za
pripravo in izdelavo ter sodeluje pri izvajanju strategije razvoja turizma v občini ter spremlja
izvajanje ukrepov za realizacijo sprejetih razvojnih smernic na področju gospodarstva;
spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini; načrtuje, vodi dogovorjene razvojne ter
ostale projekte občine za pridobivanje sredstev Evropske unije; pripravlja prijave Občine
Žalec na razpise ministrstev s področja gospodarstva ter na podlagi dogovora sodeluje pri
prijavah občine na drugih področjih; sodeluje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter
institucijami s področja razvoja; pripravlja metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in
nadzora investicij, financiranih iz sredstev Evropske unije; svetuje na področju finančnih
vprašanja pri izvajanju razvojnih in ostalih projektov, financiranih iz sredstev Evropske unije.
Sredstva so bila nakazana na osnovi zahtevkov za prvih pet mesecev letošnjega leta. Za leto
2018 je planiranih 142.000 €.
14002 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (mikro podjetja)
Sredstva so namenjena razvoju malega gospodarstva v Občini Žalec. Za uresničevanje ciljev
občine na področju razvoja malega gospodarstva, se sredstva dodeljujejo po pravilih
dodeljevanja pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.
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december 2013. Občina Žalec si je v letu 2016 pridobila pozitivno mnenje Ministrstva za
finance k priglašeni shemi, št. M002-5881544-2015 z dne, 12. 02. 2016, kar je bila osnova za
sprejem Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko
obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 18/2016). Dne 23. 3. 2018 je bil na spletni strani
občine in na oglasni deski objavljen Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za leto 2018.
Na javni razpis so za Ukrep 1 - Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za
samozaposlitev, so prispele 4 vloge, en vlagatelj se je v postopku podpisa pogodbe odstopil,
tako so na tem ukrepu upravičeni 3 vlagatelji (višina pomoči 15.000 €). Za Ukrep 3 - Pomoč
za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju
izdelkov in storitev, je prispelo 15 vlog, do pomoči na tem ukrepu je torej upravičenih 15
vlagateljev (višina pomoči 20.000 €). Za Ukrep 5 - Pomoč pri trženju storitev lokalne
turistične ponudbe (incoming), sta prispeli 2 vlogi do pomoči na tem ukrepu sta upravičeni
dve vlogi (višina pomoči 12. 837,08 €). V prvem roku za Ukrep 4 - Pomoč za spodbujanje
investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene, ni
bilo vlog. Rok za oddajo vlog je podaljšan. Rok za oddajo zahtevkov za sredstva za Ukrep 1,
3 in 5 je 13. 11. 2018, za Ukrep 4 pa 30. 11. 2018 in 30. 6. 2019.
14003 Spodbujanje regionalnega razvoja
Sredstva v višini 5.994,54 € so bila dodeljena na osnovi Pogodbe o sofinanciranju izvajanja
nalog spodbujanja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji za leto 2018. Sredstva so bila
nakazana na osnovi zahtevkov za december 2017 ter prvih pet mesecev letošnjega leta. Za
leto 2018 je planiranih 12.000 €.
14004 Subvencioniranje obrestne mere kreditov
Sredstva v višini 500 € so namenjena za subvencioniranja obrestne mere posojil za
gospodarske družbe ter samostojne podjetnike posameznike, za katere Slovenski regionalni
razvojni sklad zagotavlja garancije za bančna posojila v višini od 50 % do 80 % od
odobrenega posojila. Do 30. 6. 2018 še ni bilo porabe.
14008 Poslovni tematski inkubator
Sredstva so namenjena kot sofinancerski delež pri prijavah na razpisna sredstva strukturnih
skladov ali drugih sredstev z namenom realizacije poslovnega tematskega inkubatorja. Glede
na to, da smo v zadnjem času veliko naredili na turizmu, smo s tem ustvarili potrebe za razvoj
novih produktov, še zlasti s področja turizma, zato se s tem pojavljajo priložnosti za
realizacijo novih poslovnih idej skozi poslovno aktivnost podjetnikov. Poslovni tematski
inkubator bo namenjen tistim posameznikom, ki želijo stopiti na samostojno podjetniško pot
in razvijati in realizirati poslovne ideje, ki so primarno povezane s turistično panogo. Storitev
bo izvajala Razvojna agencija Savinja, s katero je tudi že sklenjena pogodba. Do 30. 6. 2018
še ni porabe, aktivnosti so v teku.
Za leto 2018 je planiranih 10.000 €.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
14010 Turistična promocija
Sredstva v višini 5.987,88 € so bila porabljena za: spletno oglaševanje (oblikovanje FB
banerjev, kreativna zasnova kampanje za Lepotica in pivo ter video/foto material za fb in
google kampanjo), vzdrževanje spletnih portalov in vsebin, za oblikovanje in tiskanje
promocijskih materialov (prospekte, letake, zgibanke, brošure), participacije v konzorciju
Slovenia green, GIZ pohodništvo in kolesarjenje, promocijske predstavitve na sejmih in
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drugih turističnih dogodkih (kotizacije, pogostitve, nagradne igre…), jumbo plakate
(oblikovanje, tisk in montaža), promocijo splošno (prevode, turistični telefon, …),
promocijske turistične spominke (vrečke, majice, obeske, vrčke, pivo…). Ostale promocijske
aktivnosti so v teku. Za leto 2018 je planiranih 40.000 €.
Sredstva v višini 183 € so bila porabljena za plačilo predstavitve dobre prakse delujočega
razpršenega hotela Borgio Soandri – Italija, ki ga je izvedla predavateljica Ustanove
Umanotera – Slovenska Fundacija za trajnostni razvoj iz Ljubljane, v okviru izvedene
delavnice za potencialne investitorje Razpršenega hotela v Žalcu.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14021 Sofinanciranje programov turističnih društev
Sredstva v višini 21.700 € so bila razdeljena na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje
programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec za leti 2017 in 2018 in
Pravilnika o sofinanciranju turističnih projektov in prireditev v Občini Žalec. Sredstva so
namenjena za sofinanciranje delovanja Zveze turističnih društev Občine Žalec in turističnih
društev v Občini Žalec, s katerimi so bile sklenjene dvoletne pogodbe. Sredstva za leto 2018
so bila društvom in ZTD OŽ nakazana v višini 70% v odločbi dodeljenih sredstev, razlika do
100% pa po prejemu poročila o izvedenih aktivnostih v letu 2018, v kolikor bo iz poročila
razvidno, da je bil program v celoti realiziran. Društva so v pogodbi zavezana, da občini in
ZKŠT posredujejo finančno ovrednoteno poročilo o izvedenih aktivnostih za leto 2018
najkasneje do 24. 11. 2018.
Za leto 2018 je planiranih 31.000 €.
14022 Turistično informacijski center (TIC)
Za leto 2018 je planiranih 5.300 € za pokritje materialnih stroškov turistično informacijskega
centra ter PZA pri Domu II. Slovenskega tabora. Do 30. 6. 2018 na tej postavki ni bilo
porabe, aktivnosti pa so v teku.
14023 Turistični podmladek
Na tej postavki sredstva še niso bila porabljena, saj se vsako leto v oktobru izvede javno
povabilo k oddaji poročil o delu turističnih podmladkov na osnovi katerih se sklenejo
pogodbe in nakažejo odobrena sredstva. Za leto 2018 je planiranih 2.200 €.
14024 Sofinanciranje turističnih prireditev
Sredstva v višini 7.981,68 € so bila porabljena za sofinanciranje prireditev: Silvestrovanje in
Otroško pustno rajanje. Za leto 2018 je planiranih 25.600 € za sredstva, ki so namenjena
ZKŠT za organizacijo in izvedbo prireditev. Znesek v višini 2.500 € je namenjen za izvedbo
srečanja podjetnikov v mesecu septembru.
14025 Sofinanciranje turističnega vodenja
Planirana sredstva v višini 3.500 € so namenjena za sofinanciranje turističnega vodenja in za
plačilo promocijskih vodenj. Do 30. 6. 2018 na tej postavki ni bilo porabe, aktivnosti pa so v
teku.
14026 Rudarski muzej Griže
Planirana sredstva v višini 7.600 € so namenjena Etnološkemu društvu Srečno za
sofinanciranje rednega delovanja Rudarskega muzeja v Grižah ter za razvojna vlaganja
(izdelava knjige Zgodovina rudarstva v Savinjski dolini, ureditev muzejskih prostorov in
muzejsko etnološke delavnice ter promocijske aktivnosti). Izplačilo sredstev bo izvedeno na
osnovi zahtevka ter poročila o izvedenem programu.
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14027 Rimska nekropola in Jama Pekel
Planirana sredstva v višini 5.450 € so namenjena Turističnemu društvu Šempeter v Savinjski
dolini za sofinanciranje upravljanja Rimske nekropole in Jame Pekel ter 5.000 € kot
investicijski transfer za nujna vzdrževalna dela, v skladu s sklenjeno pogodbo s Turističnim
društvom Šempeter v Savinjski dolini. Izplačilo sredstev bo izvedeno na osnovi zahtevka ter
poročila o izvedenem programu.
14028 Vzdrževanje hmeljskih nasadov
Občina Žalec bo v letu 2018 namenila 800 € za vzdrževanje promocijskega hmeljskega
nasada pred Domom II slovenskega tabora. Za nasad skrbi Društvo podeželske mladine
Spodnje Savinjske doline, s katerim je sklenjena pogodba. Opravila se bodo naslednja dela:
ročna rez z odkopavanjem, postavljanje hmeljevk, odbira in napeljava poganjkov na
hmeljevke, okopavanje in osipanje, gnojenje, varstvo, podiranje hmeljevk in postavljanje
kopice ter občasno ponovno privijanje poganjkov. Izplačilo sredstev bo izvedeno na osnovi
računa po opravljenih vzdrževalnih delih. Do konca junija 2018 na tej postavki še ni bilo
porabe.
14033 Vrt aromatičnih rastlin pri Obrambnem stolpu
Sredstva v višini 920 € so namenjena za sprotno urejanje vrta aromatičnih rastlin pri
obrambnem stolpu v Žalcu. Izplačilo sredstev bo izvedeno po opravljenih delih in podanem
poročilu. Sklenjena je pogodba med Občino Žalec in Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije.
14035 Festival Zeleno zlato
Za leto 2018 je planiranih 27.000 € in so namenjena za izvedbo prireditev v okviru Festivala
Zeleno zlato, ki je nadgradnja Žalske noči in ostalih dogodkov. Festival Zeleno zlato sledi
trendu turistične prepoznavnosti našega območja in združuje različne zabavne, športne,
kulturne, etnološke prireditve s poudarkom na promociji hmeljarstva in pivovarstva, ravno
zato je večina dogodkov locirana pri fontani Zeleno zlato. Do konca junija na tej postavki še
ni bilo porabe, aktivnosti so v teku.
14038 Ekoturizem krajinskega parka ribnik Vrbje
Sredstva v višini 66,51 € so bila porabljena za delovanje INFO centra (splošni stroški). Za
leto 2018 je planiranih 3.000 € za redno delovanje INFo centra in spremljevalni program ter
3.000 € za investicije.
14039 Center zdravja in aktivnega življenja Vrbje – ekokamp
Realizacija znaša 28.765,15 € in se je namenila:
- 732,00 € za stroške promocije (oglaševanje Žalca in PZA Vrbje s predvidenim
kampom v reviji Avtodom),
- 49,35 € za vodo in komunalne storitve (vodarina za PZA Vrbje)
- načrte in projektno dokumentacijo v višini 27.254,80 € (IDP Kopališče in Ekokamp 21.337,80 € , PGD Parkirišče za avtodome –končni obračun 5.917,00 €)
- 720,00 € odškodnina za spremembo namembnosti zemljišča (v okviru pridobitve GD
za razširjen PZA) ,
Realizacija je manjša od planirane, ker se je v februarju 2018 pristopilo k projektu
sodelovanja regij (RASR) za izgradnjo komunalne infrastrukture poslovnih con in v maju
oddala prijava za izgradnjo gospodarske javne - turistično poslovne infrastrukture za PC
Vrbje, ki vključuje tudi del infrastrukture za Ekokamp v Vrbju (vstopno parkirišče). S
planiranimi deli pri urejanju območja (očiščenje območja) in novogradnji (ureditev parkirišča
in povezovalnih poti) se bo zato počakalo do končne odobritve projekta predvidoma v jeseni
2018.
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V skladu z planom je v pripravi razpis za načrt kopališča (PGD/PZI). Občina Žalec bo
vlagateljica zemljišča za parkirišče in investitorica v bazen, za ostalo (vstopni objekt,
upravljanje bazena) pa potekajo dogovori za oblikovanje javno zasebnega partnerstva.
Prijava na razpis sodelovanje LAS Savinjske regije v projektu »Mreža postajališč za
avtodome« in sicer za ureditev I. faze novega razširjenega parkirišča – postajališča za
avtodome v okviru Centra zdravja in aktivnega življenja Vrbje se prestavi v jesen 2018 in
realizacija v 2019.
14041 Kulinarični turistični produkt Zeleno zlato
Sredstva v višini 5.000 € so namenjena nadgradnji razvoja kulinaričnega turističnega
produkta: priprava in izvedba dveh delavnic za delovno skupino, spletna video promocija
Zeleno zlato, promocijska akcija na družabnih omrežjih – promocija receptov, jedi in
ponudnikov ter spletna aplikacija Zeleno zlato. Aktivnosti so v teku. Do konca junija na tej
postavki ni bilo porabe.
14042 Kolesarski turistični produkt
Sredstva v višini 303,90 € so bila porabljena za ½ participacije po letni pogodbi za članstvo v
GIZ kolesarjenje in pohodništvo. Sredstva so planirana za razvoj kolesarskega turističnega
produkta: oglaševanje in promocijo kolesarskega turističnega produkta, izvedbo 3 dnevne
študijske ture za novinarje, označitve v naravi, zasnova in oblikovanje kolesarskega dresa,
foto materiale… Aktivnosti so v teku. Za leto 2018 je planiranih 20.000 €.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVE
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15143 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
Za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (individualnih ali
skupinskih), velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) za stanovanjske objekte na
območju Občine Žalec so bila do 30.6.2018 izplačana nepovratna sredstva petim
upravičencem v skupni višini 3.696,44 €. Štirje od upravičencev so vlogo za dodelitev
sredstev vložili v letu 2017, eden upravičenec pa v letu 2018. 11.303,56 € je neporabljenih
sredstev.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave
16010 Sofinanciranje nevzdrževanih objektov
Za leto 2018 so planirana sredstva v višini 3.000 €. V prvem polletju ni bilo porabljenih
sredstev.
16029003 Prostorsko načrtovanje
16020 Prostorski dokumenti
Za leto 2018 so predlagana sredstva v skupni višini 135.000 €, od tega je bilo v prvem
polletju porabljeno skupaj 33.441,01 €, in sicer:
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-

-

konto »402099 Drugi splošni material in storitve« - sredstva v višini 2.086,20 € so bila
porabljena za plačilo nadgradnje GIS I-občina z dopolnjeno bazo podatkov o novih
podrobnih prostorskih načrtih in programih opremljanja, ki smo jih sprejeli v
preteklem letu
konto »420804 Načrti in druga projektna dokumentacija« v skupni višini 31.354,81 €:
- za končno plačilo naloge OPPN Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za
prenovo SMJ v Žalcu z ožjim vplivnim območjem v višini 10.931,69 €;
- za plačilo raznih dodatnih strokovnih podlag pri izdelavi OPPN-ov so bila
porabljena sredstva v skupni višini 20.423,12 €, od tega za:
 hidrološko hidravlično študijo za potrebe OPPN Levec 11.346,00 €,
 geodetske načrte za potrebe priprave novih prostorskih aktov 6.637,12 €,
 za hidrološko poročilo meteornih vod za potrebe OPPN Levec 1.220,00 €,
 za IDZ elektrifikacije in prestavitev SNV, SD UN SMJ Žalec, 1.220,00 €.

16022 Program opremljanja zemljišč za gradnjo v Občini Žalec
Do 30.6.2018 je Občina Žalec naročila izdelavo dveh novih programov opremljanja, in sicer
za območje OPPN Spremembe in dopolnitve Odloka ZN Levec in območje OPPN
Spremembe in dopolnitve Odloka o OLN Vrbje ob Strugi ter prenovo obstoječega programa
opremljanja za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone
Arnovski gozd«. V januarju 2018 je bil plačan še neplačani del v višini 10% za naročilo
programa opremljanja za območje OPPN 3/2, ki je bil naročen in izdelan v letu 2017.
Skupno je bilo tako porabljenih 3.530,07 €. 36.469,93 € je neporabljenih sredstev.
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5001 KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04100 Spletne strani KS Galicija
Sredstva v višini 102,10 € so bila porabljena za ureditev domene Galicija.si.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04060 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Galicija
Sredstva v višini 3.029,18 € so bila porabljena kot transferi nepridobitnim organizacijam ob
izvedbah posameznih prireditev ( kulturni praznik, materinski dan, tržnica ) ter nakup omarice
za defibrilator na objektu PGD Velika Pirešica.
04070 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Galicija
Ob praznikih v krajevni skupnosti so bila porabljena finančna sredstva v višini 1.407,21 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06030 Delovanje KS Galicija
Sredstva v višini 7.187,80 € so bila porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih poti (letno)
Sredstva v višini 12.167,13 € so se porabila za redno vzdrževanje nekategoriziranih poti ter
mulčenje zarasti. Uredilo se je odvodnjavanje ob povezovalni cesti Zavrh – Hramše s
sanacijami posedkov na cesti. Izvedlo se je tudi obrezovanje vejevja ob javnih poteh.
13020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih poti (zimsko)
Sredstva v višini 29.106,66 € so bila zaradi obilnih snežnih padavinah porabljena za izvajanje
zimske službe na javnih poteh in NK poteh, dobavo peska za posipavanje ter strojno
posipavanje poti v upravljanju KS Galicija.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13330 Gradnja in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih cest
Planirana finančna sredstva v višini 3.500,00 € še niso bila realizirana.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
13480 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Planirana sredstva za vzdrževanje oz. popravilo obvestilnih tabel še niso bila realizirana.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1504 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15032 Protipoplavni ukrepi v KS Galicija
Planirana sredstva namenjena protipoplavnim ukrepom še niso bila realizirana.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16060 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 1.759,12 € so bila porabljena za obnovo oz. zamenjavo svetlobnih okraskov
na javni razsvetljavi Trje, domu krajanov in šoli z montažo in demontažo.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18118 Zunanje igrišče pri POŠ Trje
Sredstva v višini 878,40 € so bila porabljena za nakup mivke za igrišče odbojke na mivki.
18119 Upravljanje in vzdrževanje telovadnice POŠ Trje
Finančna sredstva planirana za obnovitvena dela v telovadnici Trje še niso bila realizirana.
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5002 KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04101 Spletne strani KS Gotovlje
Sredstva namenjena vzdrževanju spletnih strani niso bila realizirana.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04061 Pokroviteljstva krajevne skupnosti Gotovlje
Finančna sredstva v višini 1.159,96 € so bila porabljena kot transfer društvom ob izvedbi
posameznih prireditev.
04071 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Gotovlje
Sredstva v višini 88,08 € so bila porabljena za pokritje stroškov reprezentance ob izvedbi
kulturnega praznika.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06031 Delovanje KS Gotovlje
Sredstva za delovanje krajevne skupnosti v višini 7.919,56 € so bila porabljena za redno
delovanje. Večjo porabo predstavlja strošek pogostitve starejših krajanov, članov sveta in
društev.
06041 Večnamenski objekt v Gotovljah
Finančna sredstva namenjena nadgradnji objekta niso bila porabljena, ker krajevna skupnost
ni uspela doseči dogovora oz. soglasja soseda k predvidenem posegu na objektu.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (letno)
Sredstva v višini 1.964,59 € se bila porabljena za redno vzdrževanje nekategoriziranih poti.
13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (zimsko)
Finančna sredstva v višini 2.590,63 € so bila porabljena za izvajanje zimske službe (oranje
snega, posipavanja) nekategoriziranih poti ter dobave peska za posipavanje.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
13481 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Finančna sredstva namenjena zamenjavi dotrajane prometne signalizacije še niso bila
realizirana.
16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16061 Praznična okrasitev naselij
Finančna sredstva v višini 168,81 € so bila porabljena za obnovo dotrajanih okraskov.
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5003 KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04102 Spletne strani KS Griže
Sredstva namenjena urejanju ter najemu spletne strani so bila porabljena v višini 585,60 €, kar
predstavlja 86,8 % predvidenih sredstev.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04062 Pokroviteljstva KS Griže
Sredstva namenjena pokroviteljstvu krajevne skupnosti so bila realizirana v višini 150,00 €,
kar predstavlja 11,5 % predvidenih sredstev za ta namen. Ostala sredstva bodo porabljena do
decembra 2018.
04072 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Griže
Planirana sredstva namenjena prireditvam ob prazniku KS so bila realizirana v višini 1.500,00
€, kar predstavlja 7,3 % predvidenih sredstev. Preostala sredstva bodo porabljena do
novembra 2018, ko bodo potekale razne prireditve ob prazniku krajevne skupnosti.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06032 Delovanje KS Griže
Sredstva za delovanje krajevne skupnosti (elektrika, telefon, sejnine, zavarovanja, sejnine,
nagrada predsedniku…) so bila porabljena v višini 9.022,05 €, kar predstavlja 57,0 %
predvidenih sredstev. Ostala sredstva bodo porabljena do decembra 2018.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (letno)
Sredstva za letno vzdrževanje nekategoriziranih cest so bila realizirana v višini 22.976,84 €,
kar predstavlja 85,3 % predvidenih sredstev. Ostala sredstva bodo porabljena do novembra
2018.
13022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (zimsko)
Sredstva namenjena zimskemu vzdrževanju nekategoriziranih cest so bila porabljena v višini
58.116,59 €, kar predstavlja 121,3 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena zaradi
obilnih snežnih padavin v začetku leta.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
13482 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Za ureditev prometne signalizacije (vertikalne in horizontalne) sredstva še niso bila
realizirana.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16062 Praznična okrasitev naselij
Za nakup nove svetlobne opreme in njeno montažo in demontažo je bilo porabljenih 7.081,79
€, kar predstavlja 90,8 % predvidenih sredstev.

82

5004 KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04103 Spletne strani KS Levec
Sredstva v višini 226,75 € so bila porabljena za najem programske opreme in urejevanje
spletne strani KS Levec.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04073 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Levec
Sredstva še niso bila realizirana, saj KS Levec praznuje v avgustu.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06033 Delovanje Krajevne skupnosti Levec
Sredstva v višini 3.815,58 € so bila namenjena pokritju fiksnih stroškov (elektrika, telefon,
najemnina, stroški ogrevanja, sejnine, nagrada predsednici KS) in izdaji lokalnega časopisa.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (letno)
V okviru letnega vzdrževanja nekategoriziranih cest sredstva še niso bila realizirana.
13023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (zimsko)
Pri zimskem vzdrževanju nekategoriziranih cest so bila sredstva realizirana v višini 356,12 €.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13483 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva namenjena za prometno signalizacijo še niso bila realizirana.
13029004 Cestna razsvetljava
13523 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva za izgradnjo javne razsvetljave smer Beltram še niso bila realizirana.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
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15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15033 Protipoplavni ukrepi v KS Levec
Sredstva za namen protipoplavnih ukrepov in vzdrževanja nasipa še niso bila realiziran. Dela
se bodo izvajala v jesenskem času.
16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16063 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 609,93 € so bila porabljena za vzdrževanje in izvedbo praznične okrasitve v
KS Levec.
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5005 KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04104 Spletne strani KS Liboje
Za najem programske računalniške opreme je namenjeno 48,00 €. Sredstva bodo porabljena
do decembra 2018.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04064 Pokroviteljstva KS Liboje
Za pokroviteljstva Krajevne skupnosti Liboje je namenjeno 400,00 €. Sredstva bodo
porabljena do decembra 2018.
04074 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Liboje
Za prireditve ob praznovanju praznika KS Liboje je porabljeno 5.580,13 € kar je 87,2 %
načrtovanih sredstev.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06034 Delovanje KS Liboje
Za delovanje KS Liboje (telefon, voda, odvoz smeti, pisarniški material, reprezentanca,
sejnine, nagrada predsedniku, …) je porabljeno 7.083,11 €, kar je 59,4 % planiranih sredstev.
Ostala sredstva bodo porabljena do decembra 2018.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (letno)
Za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest ter trgov in cestne infrastrukture (letno) je
porabljeno 5.941,40 €, kar je 22,6 % planiranih sredstev. Ostala sredstva bodo porabljena do
novembra 2018.
13024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (zimsko)
Za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko) je
porabljeno 35.314,30 €, kar je 133,5 %. Prekoračena sredstva bodo s prerazporeditvijo
prenesena iz upravljanja in tekočega vzdrževanja nekategoriziranih cest (letno).
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13029002 Urejanje cestnega prometa
13484 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Za nabavo in obnovo prometne signalizacije (vertikalne, horizontalne) je planirano 500,00 €.
Sredstva bodo porabljena do decembra 2018.
16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16064 Praznična okrasitev naselij
Za praznično okrasitev KS Liboje (montaža in demontaža svetlobne tehnike ter popravilo
dotrajane) je porabljenih 4.443,84 €, kar je 98,8 % planiranih sredstev.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje knjižnice v Libojah
Za upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevne knjižnice v Libojah je porabljeno 767,85 €, kar
je 15,6 % planiranih sredstev. Ostala sredstva bodo porabljena do decembra 2018.
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5006 KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04105 Spletne strani Krajevne skupnosti Petrovče
Sredstva v višini 459,08 € so bila porabljena za podaljšanje domene in ažuriranje spletne
strani KS Petrovče.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04065 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Petrovče
Finančna sredstva v višini 1.273,82 € so bila porabljena kot transfer društvom ob izvedbi
posameznih prireditev (kulturni praznik, materinski dan).
04075 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Petrovče
Sredstva v višini 1.932,18 € so bila porabljena ob izvedbi Petrovčevanja. Glavnina stroškov
zapade v drugi polovici leta.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06035 Delovanje Krajevne skupnosti Petrovče
Finančna sredstva za delovanje KS v višini 13.188,35 € so bila porabljena za redno
delovanje, čiščenje prostorov, izdaji glasila Petrovške novice, upravljanje objekta Petrovče
33, plačilo električne energije, ogrevanje, vodo, telefon in internet, odvoz smeti, izplačilo
sejnin, nagrad predsedniku sveta, nabavo pisarniškega materiala …
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13015 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (letno)
Sredstva v višini 358,40 € so bila porabljena za dobavo nasipnega materiala.
13025 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (zimsko)
Sredstva v višini 7.638,72 € za izvajanje zimske službe so bila porabljena za pluženje in
posipanje nekategoriziranih cest, parkirišč in avtobusnih postajališč v pristojnosti KS
Petrovče.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13335 Gradnje in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih cest
Planirana sredstva v višini 6.600,00 € še niso bila realizirana.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
13485 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Planirana sredstva v višini 1.200,00 € še niso bila realizirana.
13029004 Cestna razsvetljava
13525 Gradnja in investicijsko vzdrževanja cestne razsvetljave
Finančna sredstva v višini 1.000,00 € še niso bila porabljena.
16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16065 Praznična okrasitev naselij
V okviru novoletne okrasitve KS Petrovče so bila porabljena finančna sredstva v višini
2.489,89 €.
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5007 KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04106 Spletne strani Krajevne skupnosti Ponikva
Finančna sredstva v višini 70,99 € so bila porabljena za podaljšanje domene Ponikva.si
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04066 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Ponikva
Finančna sredstva v višini 5.549,97 € so bila porabljena kot sofinanciranje nakupa novega
gasilskega vozila ter delno za pokritje stroškov društev ob izvedbi prireditev.
04076 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Ponikva
Finančna sredstva v višini 1.024,83 € so bila porabljena za pokritje stroškov izvedbe srečanja
starejših krajanov ter praznovanja slovenskega kulturnega praznika.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06036 Delovanje Krajevne skupnosti Ponikva
Sredstva v višini 17.473,65 € so bila porabljena za redno delovanja krajevne skupnosti. Večjo
porabo predstavlja najemnina za dvorano (KZ Gotovlje) in nakup kurilnega olja za ogrevanje
objektov.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (letno)
Sredstva v višini 1.414,93 € so bila porabljena za dobavo nasipnega materiala krajanom.
13026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (zimsko)
Finančna sredstva v višini 10.494,73 € so bila porabljena za izvajanje zimske službe (oranje
snega, dobavo peska za posipavanje in izvajanje strojnega posipavanja).
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13336 Gradnja in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih cest
Planirana finančna sredstva v višini 8.500,00 € še niso bila realizirana.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
13486 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Finančna sredstva namenjena popravilu tabel s hišnimi številkami niso bila porabljena, ker je
krajevna skupnost še v fazi pridobivanja podatkov o potrebah.
16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16066 Praznična okrasitev naselij
Sredstva namenjena novoletni okrasitvi še niso bila porabljena.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE OGRANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18017 Obnova spominskega obeležja na Ponikvi
Obnova spominskega obeležja ni bila izvedena, ker še ni bilo pridobljeno soglasje lastnika o
odkupu parcele, na katerem je locirano obeležje.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18115 Športno igrišče Ponikva
Finančna sredstva niso bila porabljena in se bodo obnovitvena dela izvedla v drugi polovici
leta 2018.
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5008 KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04107 Spletne strani Krajevne skupnosti Šempeter
Sredstva v višini 167,28 € so bila realizirana za delovanje strani KS na spletnem omrežju
»Domovanje.si«, gostovanje na strežniku in posodobitvi spletne strani.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04067 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Šempeter
Sredstva v višini 100,00 € so bila realizirana in namenjena društvu GRIFON za pomoč pri
nakupu oglasne deske.
04077 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Šempeter
Sredstva v višini 1.004,00 € so bila porabljena za prireditve ob prazniku KS Šempeter, ki ga
praznujemo 29. junija. Sredstva smo namenili za osrednjo proslavo v sodelovanju s
pogostitvijo udeležencev in nagrajencev ob podelitvi priznanj ter izvedbi tradicionalnega
pohodu Od Petra do Pekla z organizacijo varovanja prireditve. Udeležili smo se 18. Srečanja
Šempetranov v Italiji s skupnim prevoznim sredstvom, nabavo enotnih majic in malico za
udeležence.
Ostala sredstva pa bodo realizirana ob pogostitvi starejših krajanov nad 70 let s pomočjo RK
Šempeter.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06037 Delovanje Krajevne skupnosti Šempeter
Sredstva v višini 16.332,26 € smo namenili rednemu delovanju Krajevne skupnosti Šempeter,
in sicer za pisarniški material, čistilni material, izdatke za reprezentanco, drugi splošni
material in storitve, električno energijo, stroške ogrevanja, vodarina, odvoz smeti, telefon,
poštnina, plačila po podjemnih pogodbah za administrativno pomoč in čiščenje poslovnih
prostorov, sejnine, plačilo bančnih storitev, nagrada predsednici, protokolarna darila in
pomoč pri organizaciji prireditev v Šempetru. V namen investicijskega vzdrževanja in obnove
pa smo izvedli postavitev kovinske ograje ob zgradbi KS Šempeter.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13017 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (letno)
S sredstvi v višini 4.508,01 € smo izvedli letno tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest s
taponiranjem le teh in sanacijo bankin v Zalogu, Kalah, Grčah in Rojah, Grušovljah in
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Šempetru po seznamu del potrjenega s strani sveta KS Šempeter. Dela po seznamu NKTG
cest in sanacije stopnic Pod smrekami so bila opravljena, ostala sredstva pa bodo realizirana v
juliju.
13027 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (zimsko)
Sredstva v višini 20.220,93 € smo porabili za nabavo posipnega materiala in izvedbo zimske
službe na NKTG poteh in parkiriščih, na katerih zagotavljamo pluženje snega in posip.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13337 Gradnja in investicijo vzdrževanje nekategoriziranih cest
Sredstva v višini 10.160,00 € smo namenili za izvedbo in nadzor meteornega odvajanja vode
z NKTG ceste OŽ - Pod Bregom in preplastitvijo z asfaltom v dolžini 140 m po izgradnji
kanalizacije in obnovi vodovoda ter izvedbi gradbenega dela JR.
Ostala sredstva bodo realizirana za izgradnjo NKTG ceste v dolžini 150 m v Zalogu Tepenke, ko bo urejeno lastništvo po ureditvi meje.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13487 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva za namen vzdrževanja in nabave prometne signalizacije še niso bila realizirana.
13029004 Cestna razsvetljava
13527 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva za namen izgradnje javne razsvetljave v Tovarniški ulici še niso bila realizirana.
Priprava projektne dokumentacije je v izvajanju.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15037 Protipoplavni ukrepi
Sredstva za namen izvedbe protipoplavnih ukrepov še niso bila realizirana. Dela se bodo
izvajala v jesenskem času.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16067 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 3.549,44 € so bila realizirana za obnovo in izvedbo montaže novoletnih
okraskov v KS Šempetru.

92

5009 KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04078 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Vrbje
Sredstva v višini 764,00 € so bila realizirana in namenjena za pokritje stroškov izvedbe
športnih in kulturnih prireditev, slavnostne seje, pogostitve starejših krajanov ter pomoč pri
sofinanciranju vseh prireditev društev, ki potekajo pod okriljem praznika v novembru. Ostala
sredstva bodo realizirana do konca leta.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06038 Delovanje KS Vrbje
Sredstva iz tega naslova v višini 5.993,87 € so bila porabljena za redno in tekoče delovanje
Krajevne skupnosti Vrbje, za plačilo elektrike, vode, plina, telekomunikacij in odvoza smeti
ter nagrado predsedniku. Prav tako je bilo poplačano zavarovanje Doma krajanov.
Iz obsega delovanja KS Vrbje se je izločilo tekoče vzdrževanje ribnika Vrbje v višini
3.300,00 €, ker je OŽ direktno sklenila pogodbo z izvajalcema del pri vzdrževanju ribnika.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13018 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (letno)
Sredstva za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest letno niso bila realizirana.
13028 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (zimsko)
Sredstva za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest zimsko so bila realizirana v višini
665,00 €.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16068 Praznična okrasitev naselij
Sredstva namenjena praznični okrasitvi KS Vrbje še niso bila realizirana.

93

5010 MESTNA SKUPNOST ŽALEC
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04069 Pokroviteljstva Mestne skupnosti Žalec
Za pokroviteljstva je porabljeno 1.400,00 €, kar je 70,0 % planiranih sredstev. Sredstva bodo
porabljena do novembra 2018.
04079 Prireditve ob praznikih Mestne skupnosti Žalec
Za prireditve ob praznovanju praznika MS Žalec je že porabljeno 3.153,54 €, kar je 20,6 %
planiranih sredstev. Ker MS praznuje praznik v septembru, se poraba sredstev planira do
novembra 2018.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06039 Delovanje Mestne skupnosti Žalec
Za delovanje MS Žalec (telefon, pisarniški material, voda, sejnine, reprezentanca, nagrada
predsedniku,…) je porabljeno 10.153,88 €, kar je 34,6 % planiranih sredstev. Poraba sredstev
se planira do decembra 2018.
13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13019 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (letno)
Za letno vzdrževanje cest, ki so v pristojnosti MS Žalec, je porabljeno 760,69 €, kar je 1,9 %
planiranih sredstev. Sredstva bodo porabljena do novembra 2018.
13029 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (zimsko)
Za zimsko vzdrževanje cest, ki so v pristojnosti MS Žalec, je porabljeno 11.511,07 €, kar je
86,0 % planiranih sredstev.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13489 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Za menjavo dotrajanih prometnih znakov, postavitve novih in za talne označbe sredstva še
niso bila realizirana in bodo porabljena do novembra 2018.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16069 Praznična okrasitev naselij
Za praznično okrasitev (nabava nove svetlobne opreme, montaža in demontaža) mesta Žalec
in Ložnice je porabljeno 33.018,60 €, kar je 94,3 % načrtovanih sredstev.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16070 Javne sanitarije
Za čiščenje javnih sanitarij na avtobusni postaji v Žalcu sredstva še niso bila realizirana in
bodo porabljena do decembra 2018.
16071 Transparenti
Za izobešanje transparentov je porabljeno 1.031,29 €, kar je 51,6 % planiranih sredstev.
Poraba se planira do decembra 2018.

95

14. ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM IN PREDLOG
POTREBNIH UKREPOV
Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Žalec je razvidno, da tako na
prihodkovni kot na odhodkovni strani ne prihaja do bistvenih odstopanj, ki bi terjali ponovni
rebalans občinskega proračuna. Prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri
načrtovanju proračuna tudi iz povsem objektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti, se med
letom rešuje s prerazporejanjem sredstev pod pogoji in na način, kot jih določa 5. člen Odloka
o proračunu Občine Žalec za leto 2018 in z uporabo sredstev splošne proračunske rezervacije.

Pripravili:
Vodje uradov s sodelavci

Janko Kos
župan
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