III. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUN A

POS LOVNO POROČILO
1. Temeljne informacije o Občini Žalec
Občina Žalec je bila ustanovljena konec leta 1998, ko se je stara Občina Žalec delila na šest
novooblikovanih občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Leži na 117
2
km površine in šteje 20.934 prebivalcev (po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
na dan 1.1.2006). Po številu prebivalcev je na 17-tem mestu od skupno 210 občin.
Občina obsega naselja, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev v desetih
krajevnih skupnostih. Krajevne skupnosti so v skladu s statutom občine pravne osebe javnega
prava.
2. Organizacijska struktura
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor.
Naloge občine, ki so opredeljene s posameznimi zakoni: zakonom o lokalni samoupravi,
zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih financah in drugimi izvedbenimi predpisi in
statutom občine Žalec, opravlja občinska uprava, in sicer na področju javne varnosti, socialne
varnosti, gradnje cest in druge komunalne infrastrukture, izobraževanja, kulture, športa itd.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje
župan. Občinska uprava ima štiri notranje organizacijske enote, ki jih vodijo posamezni vodji
oddelkov, katere prav tako imenuje in razrešuje župan. Delavci občinske uprave opravljajo
naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistematizaciji delovnih mest. O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi
odloča župan.
3. Cilji občine
Letni cilji občine so bili opredeljeni v samem sprejetem proračunu, to je aktu, s katerim so
predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prihodnje
proračunsko leto. Tako sprejeti cilji so bili med letom tudi spremenjeni in dopolnjeni.
Dolgoročni cilji so opredeljeni v sprejetem načrtu razvojnih programov za prihodnja štiri leta.
4. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Občina je v letu 2006 z gospodarskim in učinkovitim poslovanjem dosegla začrtane cilje ter v
pretežni meri izvršila tudi obveznosti in naloge iz njenega delovanja v letu 2006.
5. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
V letu 2006 je bil s strani revizijske družbe Revidera d.o.o. opravljen pregled izkazov
zaključnega računa proračuna Občine Žalec in poslovanja z vidika delovanja notranjih kontrol
za leto 2005. V končnem poročilu, ki sta ga izdali državna notranja revizorka Evgenija
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Javornik in državna notranja revizorka Renata Flis, so bile podane naslednje pomembnejše
ugotovitve in priporočila:
- pripravljen proračun za leto 2005 je urejen pregledno in nazorno so podana pojasnila o
predvidenih in zastavljenih ciljih po posameznih področjih proračunske porabe;
- neskladja med določili odloka, proračunom, dejansko situacijo pri realizaciji in
postopki izvrševanja proračuna niso bila ugotovljena;
- primerno so v zaključnem računu pojasnjene posamezne vrste namenskih sredstev in
prenos ostanka namenskih sredstev za leto 2005, ki se prenesejo v proračun leta 2006.
Prikazano je tudi vključevanje sprememb namenskih prejemkov v proračun in finančni
načrt. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije in proračunske
rezerve je vključeno v obrazložitev posebnega dela proračuna in je pregledno;
- poročilo o izvedenem prerazporejanju proračunskih sredstev, o katerem je odločal
župan, je vključeno v obrazložitvi zaključnega računa. Poročilo o prerazporeditvah je
izkazano v posebni tabelarni prilogi in pregledno poroča o spremembah med sprejetim
in veljavnim proračunom;
- priporočeno je bilo, da se zaradi izboljšanja podanih informacij različnim
uporabnikom in preglednosti poročanja o poslovanju v zaključnem računu proračuna v
obrazložitvi poroča o realizaciji finančnega načrta po posameznih področjih
proračunske porabe in postavkah in s tem o doseženih ciljih in rezultatih občine;
- v izkazu bilance stanja je bila v celoti upoštevana ročnost pri izkazanih obveznostih in
terjatvah;
- izkazana sredstva in viri ter izkazane obveznosti in terjatve so usklajene in pravilno
popisane, ni nobenih odstopanj;
- pri prodaji stvarnega premoženja je priporočilo, da se postopki prodaje v podrobnostih
vodijo po Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (ocenjevalec nepremičnin po 80. e členu ZJF);
- vodenje poslovnih knjig in vzpostavljen sistem notranje kontrole pri razmejitvi
pristojnosti in odgovornosti je zgledno urejeno;
- priporočeno je bilo, da se izvede za javne zavode notranje revidiranje v skladu s
Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih
financ;
- pri javnih naročilih male vrednosti večje nepravilnosti niso bile ugotovljene;
- v zaključku revizijskega poročila je bila podana ugotovitev, da so na vseh področjih,
ki so bili v postopku notranje revizije pregledani, vzpostavljene notranje kontrole,
zaradi česar je poslovanje pregledno in transparentno;
- poslovanje zavoda »Petka« se naj prouči v skladu z zakonom o javnih naročilih in
zakonom o davku na dodano vrednost.
6. Javna naročila
Občina Žalec je v letu 2006 izvedla pet javnih naročil velike vrednosti za izbiro izvajalcev po
odprtem postopku, in sicer za:
- letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Žalec za leto 2007,
- izgradnjo nove Podružnične osnovne šole Ponikva,
- obnovo LC 450161 Socka - Podkraj,
- obnovo LC 490081 Zabukovica – Podgozdnik – M atke in
- Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec – pripravljalna faza.

90

Javna naročila male vrednosti so se izvajala v skladu s Pravilnikom za oddajo javnih naročil
male vrednosti (Uradni list RS, št. 117/04). Občina je izvedla 67 postopkov oddaje javnih
naročil male vrednosti nad vrednostjo 200.000 tolarjev neto.
7. Zaposlenost
V Občini Žalec je bilo na dan 31.12.2006 zaposlenih 37 javnih uslužbencev, od tega 36 za
nedoločen čas in ena za določen čas. Župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
Število zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2006 je razvidno iz naslednje preglednice:
Stopnja strokovne izobrazbe
nižja
srednja
višja
visoka strokovna
univerzitetna
Skupaj

Število zaposlenih Delež v %
5
13,51
10
27,02
7
18,92
4
10,81
11
29,74
37
100,00

8. Izobraževanje
Občina Žalec je tudi v letu 2006 vzpodbujala izobraževanje zaposlenih s pridobivanjem višje
izobrazbe ter z organiziranjem oziroma napotovanjem zaposlenih na usposabljanja oziroma
izpopolnjevanja.
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III.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
III.1.1. Predvidena makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen
občinski proračun in spremembe teh izhodišč med letom
Proračun Občine Žalec za leto 2006 je bil sprejet 19. decembra 2005. V njem je bilo
predvideno, da bodo skupni prihodki znašali 2.921.900.000 SIT in skupni odhodki
3.047.166.000 SIT. Ob sprejemu proračuna je bil za leto 2006 predviden proračunski
primanjkljaj v višini 125.266.000 SIT.
Za financiranje proračunskega primanjkljaja in za odplačilo glavnice zapadlega dolga občine
v višini 46.734.000 SIT, so bili ob sprejemu proračuna predvideni prejemki iz računa
finančnih terjatev in naložb v znesku 12.000.000 SIT, zadolževanje v višini 135.000.000 SIT
ter sredstva na računu (prenesena sredstva iz preteklega leta) v višini 25.000.000 SIT.
Proračunski uporabniki so kot izhodišče oziroma podlago za načrtovanje proračunskih in
celotnih javnofinančnih odhodkov za leto 2006 upoštevali naslednje usmeritve in globalne
kvantitativne okvire:
-

Kot podlago za načrtovanje nominalnih okvirov javnofinančnih prihodkov in odhodkov za
leto 2006 so upoštevali predvideno letno stopnjo inflacije 2,3%;

-

Skladno z določili zakona o sistemu plač v javnem sektorju se je predvidevalo, da bodo v
letu 2006 sprejeti vsi potrebni podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, ki bodo
omogočili pričetek izplačevanja plač po novem zakonu in s tem tudi pričetek postopnega
odpravljanja ugotovljenih plačnih nesorazmerij v javnem sektorju.
Glede na to, da so ključni izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe na podlagi tega
zakona še vedno v fazi usklajevanj in pogajanj, so proračunski uporabniki načrtovali
potreben obseg sredstev za plače, prispevke delodajalca in davek na izplačane plače v letu
2006 na podlagi veljavnih predpisov, ki so bili v uporabi za določitev in obračun plač v
letu 2005.
Za leto 2006 se je upoštevala 2,3% nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem
sektorju. Skladno z določili 50. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju se vsako
leto polovica uskladitve oziroma obseg sredstev iz naslova dogovorjene uskladitve nameni
za odpravo ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami, drugi del pa za povečanje
izhodiščnih plač. Tako so proračunski uporabniki pri načrtovanju potrebne višine sredstev
za izplačilo plač v letu 2006 upoštevali 1,15% povečanje izhodiščnih plač, in sicer od
julija 2006 dalje (izplačilo za 5 mesecev).
Poleg navedenega povečanja lahko neposredni proračunski uporabniki vsako leto
načrtujejo tudi rast sredstev za plače z naslova napredovanja in vrednotenja delovne dobe
največ v višini 1% ter sredstva za izplačilo delovne uspešnosti v višini 2% od sredstev za
plače. Glede na to, da osnovne plače po zakonu o sistemu plač za javne uslužbence v letu
2006 še niso bile znane, so sredstva za delovno uspešnost proračunski uporabniki
načrtovali od sredstev za osnovne plače in splošne dodatke brez delovne dobe.
Do novega oblikovanja plač v letu 2006 ni prišlo. Na podlagi doseženega sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se je izhodiščna
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plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred povišala za 1,3% od 1. julija 2006
dalje, tako da je znašala 55.536 tolarjev.
-

Na podlagi zakona o sistemu plač v javnem sektorju so se s 1.7.2005 pričela tudi pri
občinah v okviru proračuna na posebni proračunski postavki zbirati sredstva
dogovorjenega dela uskladitve plač zaposlenih pri neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikih, ki bodo namenjena odpravljanju ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi
plačami v javnem sektorju.
Za odpravljanje plačnih nesorazmerij je bilo potrebno v letu 2006 zbrati naslednja sredstva:
- 0,70% od sredstev za plače za celo leto (prenos obveznosti iz preteklega leta)
- 1,15% od sredstev za plače od 1.7.2006 (obveznost tekočega leta za 5 mesecev).

-

Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust in druge izdatke zaposlenim
so proračunski uporabniki planirali skladno s poprečno letno rastjo cen.

-

Sredstva za odpravnine ob upokojitvi so se načrtovala za predvideno število upravičencev
v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh
zadnjih plač zaposlenega, če je to bilo za prejemnika ugodneje.

-

Na osnovi usmeritev in ciljev Strategije razvoja Slovenije so se pripravljale strukturne
oziroma sistemske spremembe, katerih velik del je zadeval tudi davčno področje. M ed
spremembami davčne zakonodaje je bila načrtovana postopna ukinitev davka na izplačane
plače. S predvidenimi spremembami zakona so bile že od leta 2006 dalje znižane davčne
stopnje (vsako leto za določen odstotek). Zato so morali proračunski uporabniki pri
načrtovanju sredstev za davek na izplačane plače, poleg upoštevanja splošne rasti plač, ta
sredstva za leto 2006 znižati za 20%. Pri načrtovanju sredstev za prispevke za socialno
varnost so upoštevali obstoječe prispevne stopnje.

Način izračuna primerne porabe občin vsebinsko opredeljuje ZFO. Primerna poraba naj bi
tako predstavljala tisti obseg sredstev, s katerimi bi občina lahko zagotovila izvajanje ustavnih
in zakonskih nalog. Znesek primerne porabe na prebivalca, ki je določen v zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007, je znašal za leto 2006
103.638 tolarjev, kar predstavlja 4,5% povečanje v primerjavi z letom 2005. ZFO v 20.a členu
opredeljuje posebno formulo, na podlagi katere se izračuna primerna poraba posamezne
občine. Ob upoštevanju določenih kriterijev in korekcijskih faktorjev se tako primerna poraba
na prebivalca korigira z razmerjem površine, dolžine lokalnih cest, številom prebivalcev,
mlajših od 15 let in številom prebivalcev, starejših od 65 let, glede na populacijo posamezne
občine in izračunanim povprečjem v državi. Pri izračunu se upoštevajo samo podatki, ki jih
posredujejo pristojne strokovne službe na državni ravni.
Izračun primerne porabe in zneskov finančne izravnave za leto 2006 smo prejeli od
M inistrstva za finance na dan sprejemanja proračuna, to je 19. decembra 2006. Zato seveda
tega izračuna primerne porabe nismo mogli upoštevati pri sprejemanju proračuna. Naš izračun
primerne porabe je temeljil na zadnjih znanih podatkih po stanju na dan 31.12.2003. Na
osnovi teh kriterijev smo primerno porabo za našo občino izračunali v višini 2.134.040.000
SIT.
ZFO v prvem odstavku 24. člena določa, da se občini, ki z lastnimi prihodki ne more
zagotoviti svoje primerne porabe, izračunane na podlagi 20.a člena ZFO, zagotovijo potrebna
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manjkajoča sredstva v obliki finančne izravnave iz državnega proračuna. Ocenjevali smo, da
bodo Občini Žalec pripadala sredstva finančne izravnave v znesku 597.450.000 SIT.
Na podlagi izračuna M inistrstva za finance o višini primerne porabe in zneskov finančne
izravnave za leto 2006, katerega smo prejeli decembra leta 2005, je znašala primerna poraba
za našo občino 2.146.265.000 SIT ter pripadajoča finančna izravnava kot razlika med
izračunano primerno porabo in ocenjenimi lastnimi prihodki 591.837.000 SIT. Odstopanja
med našim izračunom in izračunom M inistrstva za finance so bila zato, ker je M inistrstvo za
finance pri izračunu upoštevalo podatke, ki so jih posredovale pristojne strokovne službe na
državni ravni po stanju na dan 31.12.2004.
V mesecu oktobru 2006 je M inistrstvo za finance skladno z določbami 24. člena zakona o
financiranju občin pripravilo predlog izračuna dopolnjenih zneskov finančne izravnave občin
za leto 2006. Do sprememb višine zneska primerne porabe na prebivalca Republike Slovenije
ni prišlo, kar posledično pomeni, da je izračunan obseg primerne porabe za posamezno občino
in za vse občine ostal nespremenjen. Do sprememb pa je prišlo pri izračunu pripadajočih
sredstev finančne izravnave. Ocena M inistrstva za finance je bila, da bodo Občini Žalec
pripadala sredstva finančne izravnave za leto 2006 v znesku 477.451.000 tolarjev, kar je za
119.999.000 SIT manj, kot smo imeli predvideno v sprejetem proračunu. Razlog je bil v več
zbranih lastnih prihodkih, ki se upoštevajo v skupni oceni lastnih prihodkov občine za izračun
finančne izravnave.
Strokovne službe Občine Žalec so takoj pristopile k izdelavi predloga rebalansa proračuna, v
katerem so se ponovno ocenili lastni prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo za izračun
finančne izravnave, vključili so se namenski prihodki, neporabljena sredstva po zaključnem
računu za leta 2005 in višje doseženi prihodki, ki se ne upoštevajo v oceni lastnih prihodkov
za izračun finančne izravnave. Jeseni leta 2006 so bile lokalne volitve, zato so bile razmere
neprimerne za razprave na delovnih telesih in občinskem svetu. Strokovne službe in župan so
naloge, zapisane v predlogu rebalansa proračuna, izvajale do konca leta 2006. Pripravljenega
gradiva pa odbori in občinski svet niso obravnavali.
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III.1.2. Obrazložitev splošnega dela proračuna
V bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja
so prihodki in odhodki prikazani v tolarjih brez stotinov, v obrazložitvi pa so zneski prikazani
v tolarjih s stotini, kot izhaja iz poslovnih knjig. Zaradi zaokroževanja zato prihaja znotraj
posameznih vrst prihodkov in odhodkov do minimalnih razlik, kar pa ne vpliva na končni
rezultat prikazanih prihodkov in odhodkov.
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
PRIHODKI
V letu 2006 je bilo realiziranih 3.051.465.284,27 tolarjev prihodkov, kar je za 129.565.284,27
SIT več, kot je bilo predvideno v sprejetem proračuna oziroma za 32.389.284,27 SIT več, kot
je bilo predvideno v veljavnem proračunu.
Primerjava prihodkov proračuna po vrstah prihodkov v letu 2006 (v tisoč SIT)
2.0 00.0 00

1.8 00.0 00

1.6 00.0 00

0

2.921.900

3.019.076

3.051.465

Sprejeti proračun

Veljavni proračun

Realizacija
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Davč ni prih. 1.899.424

Neda včn i p rih . 384 .845

Ka pitalski prih . 62.4 36

Preje te do nacije 7 .815

Transfe rni p rih. 6 93 .9 51
Prejeta sred stva iz EU 2.99 4

Davč ni prih. 1.741.390

Ne davčni p rih. 3 18.8 79

Ka pitalski p rih . 1 80 .532

Tran sfern i prih . 767 .51 5
Pre jete d ona cije 7.76 6

2 00.0 00

P reje te do na cije 0

4 00.0 00

Prejeta sred stva iz EU 0

6 00.0 00

Prejeta sred stva iz EU 2.99 4

8 00.0 00

Dav čni prih. 1.741.390

1.0 00.0 00

Ned avčni prih. 31 7.36 8

1.2 00.0 00

Kap ita lski prih. 18 0.5 32

Tran sfe rn i p rih . 6 82 .610

1.4 00.0 00

Primerjava prihodkov prorač una v letu 2006 (v tisoč SIT)

2.400.000

2.200.000

Realizacija; 3.051.465

2.600.000

Sprejeti proraču n; 2.921.900

2.800.000

Veljavni pro raču n; 3.019.076

3.000.000

2.000.000
1

V 3. členu Odloka o proračunu občine Žalec za leto 2006 (Uradni list RS, št. 118/05) so kot
namenski prihodki proračuna opredeljeni: donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva
(prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in
stanovanj, prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije), prihodki od prodaje ali zamenjave
občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za
vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prihodki po zakonu o rudarstvu, prispevek za
priključitev na javni vodovodni sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sitem,
dobiček JKP d.o.o. Žalec, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge
predpisane namenske dajatve. 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 prihodki 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. Nadalje je opredeljeno, da se namenska sredstva, ki niso bila
porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun za tekoče leto.
V zvezi s tem določilom imamo na strani prihodkov sledeče spremembe posameznih vrst
prihodkov, ki so prikazane v veljavnem proračunu:
v SIT

Konto

Vrsta prihodka

7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
ter presežkov prihodkov nad odhodki

213.092.000

- Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend nefinančnih družb
- Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko
pravico
Pre je te donacije in darila od domačih
pravnih ose b
- Prejete donacije in darila od pravnih oseb Savinov sklad
Pre je te donacije in darila od domačih
fizičnih ose b
- Prejete donacije in darila od domačih
fizičnih oseb – Savinov sklad

1.500.000

3.265.000

4.765.000

21.000.000

-1.754.000

19.246.000

0

854.000

854.000

0

854.000

854.000

0

244.000

244.000

0

244.000

244.000

7300

7301

Sprejeti
proračun
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Sprememba

Veljavni
proračun

1.511.000 214.603.000

7312

Pre je te donacije in darila od tujih pravnih
ose b
- Prejete donacije in darila od tujih pravnih
oseb - Exchange
7400 Pre je ta sre dstva iz drž avne ga proračuna
- Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko
- Ministrstvo za kulturo
- Rezerva RS za odpravo posledic neurja
avgusta 2005
7401 Pre je ta sre dstva iz občinskih proračunov
- KS Griže – vračilo neporabljenih sredstev
rezerv
7870 Pre je ta sre dstva od drugih e vropskih
institucij
- Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij – Town T winning
Skupaj konti 7100, 7300, 7301, 7312, 7400, 7401,
7870

0

6.668.000

6.668.000

0

6.668.000

6.668.000

659.310.000
0

83.409.000 742.719.000
43.103.000 43.103.000

0
0

4.158.000
36.148.000

4.158.000
36.148.000

13.000.000
0

1.496.000
1.496.000

14.496.000
1.496.000

0

2.994.000

2.994.000

0

2.994.000

2.994.000

97.176.000

Prihodki veljavnega proračuna so za 97.176.000 SIT večji od sprejetega proračuna.
Po izračunih M inistrstva za finance je primerna poraba za našo občino znašala 2.146.265.000
tolarjev. Ker naša občina z lastnimi prihodki ne more zagotoviti svoje primerne porabe, nam
M inistrstvo za finance zagotovi dodatna sredstva v obliki finančne izravnave kot razliko med
izračunano primerno porabo in doseženimi lastnimi prihodki.
Zaradi odločitve Ustavnega sodišča RS, da je za vsako občino potrebno ugotoviti njeno
finančno moč, ne glede na to, ali ima posamezne dajatve predpisane ali ne, je M inistrstvo za
finance določilo višino prihodkov po 22. členu ZFO, ki se v oceno lastnih prihodkov občine
vštevajo v kalkulativni višini. Ocenjen kalkulativni obseg nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2006, ki se je upošteval pri izračunu finančne izravnave, je znašal
101.133.000 SIT in je bil pripravljen po enaki metodologiji kot v preteklih letih, tako da nove
stanovanjske in poslovne površine, določene na podlagi določb 218. člena zakona o graditvi
objektov, ki naj bi jih M inistrstvo za finance dobilo od Geodetske uprave Republike
Slovenije, niso bile upoštevane. Za ostale prihodke po 22. členu ZFO pa se je pri oceni teh
prihodkov izhajalo iz predpostavke, da bi vsaka občina lahko imela te prihodke udejanjene do
višine, ki predstavlja 2,5% od vseh lastnih prihodkov po 21. in 22. členu ZFO, vključno z
ocenjeno višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za našo občino to pomeni, da
smo jih morali zbrati v višini 41.720.000 SIT. Več realizirani prihodki nad to višino pomenijo
dodatni prihodek občine.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo doseženo v višini 185.302.523,11 SIT,
torej za 84.169.523,11 SIT več, kot nam ga je določilo M inistrstvo za finance. Po podatkih, ki
smo jih prejeli od M F DURS Davčnega urada Celje, Izpostave Žalec, nam davčni zavezanci
dolgujejo 17.537.331,23 SIT nadomestila (16.130.928,24 SIT fizične osebe – procent
izterjave 83,02% in 1.406.402,99 SIT pravne osebe – procent izterjave 98,69%).
Finančna izravnava, ki se zagotavlja v višini razlike med primerno porabo in doseženimi
lastnimi prihodki, se je med letom nakazovala v obliki akontacij. Do konca leta 2006 smo jo
prejeli v višini 470.539.000 SIT, kar je za 126.911.000 SIT manj, kot smo imeli predvideno v
sprejetem proračunu. Razlog je v več zbranih lastnih prihodkih, ki se upoštevajo v skupni
oceni lastnih prihodkov občine za izračun finančne izravnave.
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Na podlagi določb predzadnjega odstavka 24. člena ZFO mora M inistrstvo za finance po
preteku proračunskega leta na podlagi dejansko realiziranih prihodkov občin ugotoviti
dokončno višino pripadajočih sredstev finančne izravnave za posamezno občino. Skupen
obseg lastnih prihodkov občine predstavlja seštevek dejansko realiziranih prihodkov občine
po določbah 21. člena ZFO, dela dejansko realiziranih prihodkov po 22. členu ZFO, ostalih
prihodkov po 22. členu ZFO (ocenjenih v višini 2,5% od lastnih prihodkov občin –
41.720.000 SIT) in kalkulativne ocene nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča –
101.133.000 SIT.
Iz realizacije prihodkov je razvidno, da so bili prihodki po 21. člena ZFO višje realizirani za
125.888.862,90 SIT. Glede na ocenjeno višino so bili višje realizirani prihodki iz naslova
dohodnine, davka na dediščine in darila, davka na promet nepremičnin in upravnih taks. Nižje
realiziran je bil davek na dobitke od iger na srečo.
Del prihodkov po 22. členu ZFO, ki se pri izračunu pripadajočih sredstev finančne izravnave
prav tako vštevajo v realizirani višini (davek od premoženja, pristojbina za vzdrževanje
gozdnih cest, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora) so bili višje realizirani za
832.533,02 SIT, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu.
Iz dokončnega izračuna pripadajočih sredstev finančne izravnave za leto 2006 je ugotovljeno,
da ima Občina Žalec z upoštevanjem preplačila iz leta 2005 v višini 6.912.000 tolarjev
premalo nakazane finančne izravnave za 1.777.000 SIT. M inistrstvo za finance bo na podlagi
sklepa vlade premalo nakazana sredstva finančne izravnave nakazalo v letu 2007.
Z dohodnino, ki se razporeja med republiko in občino v razmerju 65:35, smo zbrali 75,11%
davčnih prihodkov oziroma 46,75% vseh sredstev.
Struktura realiziranih davčnih prihodkov prorač una v letu 2006 (v tisoč SIT)
Da vki n a
nepre mičn ine;
9,87%
Davki na
pre mičnine;
0,002%
Davki na
dedi šči ne in
d arila ; 0,44%
Davki na prome t
ne premi čnin ;
3,94%

Dohod nina ;
75 ,11%

Da vki n a pos ebne
storitve; 0,08 %
Dru gi d avki n a
upora bo bl aga in
sto ritev; 10,56 %
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V okviru nedavčnih prihodkov smo zbrali za 65.966.172,71 SIT več sredstev, kot smo
predvideli v veljavnem proračuna. Razlogi so sledeči:
- Prihodki od obresti od tolarskih depozitov in drugih prihodkov od obresti so višje realizirani
za 4.751.188,29 SIT.
- Prihodki od premoženja, kamor uvrščamo najemnine za poslovne prostore, najemnine za
stanovanja in prihodke iz naslova podeljenih koncesij, so nižje realizirani v skupnem znesku
za 1.276.327,54 SIT. V tej skupini prihodkov je največji izpad prihodkov iz naslova najemnin
za poslovne prostore. Po osnovni pogodbi o najemu poslovnih prostorov v upravni zgradbi
občine je Davčni upravi Republike Slovenije poteklo najemno razmerje 30.06.2006. Aneks o
podaljšanju najemnega razmerja za nadaljnji dve leti je bil podpisan januarja 2007, zato
DURS v tem obdobju ni plačevala najemnin. Najemnine za obdobje julij – december 2006
bodo poravnane v letu 2007.
- Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so bili na osnovi izdanih odločb
M inistrstva za gospodarstvo realizirani v višini 19.245.720,98 SIT, 88.426,10 SIT se nanaša
na zamudne obresti. Končni prejemniki koncesijske dajatve so krajevne skupnosti, v katerih
se nahajajo pridobivalni prostori (Velika Pirešica, Liboje in Zaloška gorica), sredstva pa se
lahko uporabijo izključno za razvoj in sanacijo komunalne infrastrukture in sanacijo zemljišč,
degradiranih z rudarskimi deli. Tako pripada na osnovi izdanega sklepa o rabi koncesijske
dajatve za leto 2005:
- KS Galicija 15.074.115,82 SIT,
- KS Liboje 3.676.028,80 SIT,
- KS Petrovče 353.983,12 SIT,
- M S Žalec 141.593,24 SIT.
- Prihodki od komunalnih prispevkov so višje realizirani za 71.554.219,30 SIT. Tovrstne
prihodke ni mogoče natančno predvideti vnaprej, saj v začetku leta ne vemo, koliko
investitorjev bo zainteresiranih za gradnjo.
- Iz naslova terjatev na zapuščinskih razpravah (prepoved odtujitve in obremenitev na
premoženje – nepremičnine) po pokojnih oskrbovancih v domovih starejših občanov, za
katere je občina plačevala oskrbnino, nam v letošnjem letu ni uspelo prodati nepremičnino v
k.o. Zabukovica v ocenjeni vrednosti 7.000.000 SIT. Realizirana sredstva v znesku
1.022.075,90 SIT se nanašajo na sredstva, pridobljena po sklepu o dedovanju po pokojnem
Pesjak M ihaelu.
- Pred pričetkom izgradnje kanalizacijskega kolektorja v PC Arnovski gozd so Občina Žalec
kot lastnik komunalne infrastrukture in soinvestitorji: Sava IP, d.o.o. Ljubljana, Vegrad d.d.
Velenje, Era d.d. Velenje, Petrol d.d. Ljubljana in Camloh s.p. Laško sklenili pogodbo o
sofinanciranju izgradnje kanalizacije. Delež soinvestitorjev je znašal 45,59% oziroma v
nominalnem znesku 43.600.000 SIT. V letošnjem letu je zapadlo v plačilo 34.013.142,62 SIT,
razlika bo v letu 2007.
- Engrotuš d.o.o. Celje je na osnovi sklenjene urbanistične pogodbe sofinanciral del stroškov
v višini 5.000.000 SIT neto za že izdelan in sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, kar ni bilo
predvideno v sprejetem proračunu.
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- Na javnem razpisu Slovenske turistične organizacije za sofinanciranje stroškov postavitve
obvestilnih tabel pred izvozi z avtocest smo uspeli pridobiti 1.000.000 tolarjev sredstev.
Struktura realiziranih nedavčnih prihodkov prorač una v letu 2006 (v tisoč SIT)
Prihodki od udeležbe
na dobičku in dividend
ter presežkov
prihodkov nad
odhodki ; 1,27%

Drugi nedavčni
prihodki ; 40,52%

Upravne takse in
pristojbine; 2,01%

Prihodki od obresti;
2,27%

Prihodki od
premoženja; 53,15%

Prihodki od prodaje
blaga in storitev;
0,54%
D enarne kazni; 0,24%

V sklopu kapitalskih prihodkov smo imeli v sprejetem proračuna načrtovane prejemke iz
naslova prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov, drugih zgradb in prostorov,
prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter stavbnih zemljišč v skupnem znesku 180.532.000
SIT. Dejansko so bila sredstva realizirana samo v višini 62.435.807,72 SIT, kar predstavlja
35% načrtovanih sredstev. Razlogi nižje realizacije so sledeči:
-

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov so nižje realizirani za
28.500.000 SIT. Prvotno je bilo ocenjeno, da je 1/2 nepremičnine, v naravi poslovna
stavba Dom SLO v Žalcu, katero smo želeli menjati z delom stavbe v lasti M inistrstva
za notranje zadeve na naslovu Ulica Ivanke Uranjek 2, Žalec, vredna 80.000.000 SIT.
Na podlagi podatkov o ocenjeni vrednosti nepremičninskih pravic pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti nepremičnin je bila vrednost te nepremičnine ugotovljena v
višini 51.500.000 SIT in na osnovi menjalne pogodbe po tej ceni tudi odprodana.

-

Do prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v letu 2006 ni prišlo. Za parc. št. 1109/8 k.o.
Zabukovica je postopek dokončan, potreben je še samo podpis pogodbe in plačilo
kupnine. Pri prodaji parc. št. 2151 in parc. št. 2152 k.o. Zalog, parc.št. 28/2 k.o.
Železno do realizacije ni prišlo, ker se strankam pogoji prodaje niso zdeli sprejemljivi.

-

V okviru programa prodaje stavbnih zemljišč je bilo na javni dražbi prodano zemljišče
za bencinski servis Velika Pirešica ter menjave zemljišč, s katerimi je Občina Žalec
pridobila zemljišča, ki so opredeljene kot lokalne ceste ali javne poti. V zamenjavah je
Občina Žalec odsvojila nepotrebno premoženje, predvsem opuščene poti. Prav tako je
bilo realiziranih nekaj prodaj garaž na naslovu Velenjska 10, Žalec iz programa
prodaje za leto 2005.
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Pri prodaji parc.št. 973/10 k.o. Žalec, parc.št. 68/2 k.o. Zabukovica do realizacije ni
prišlo, ker se strankam pogoji prodaje niso zdeli sprejemljivi. Realizirana pa tudi ni
bila predvidena menjava zemljišč z M inervo d.d. Žalec parc.št. 28/3, 28/4, ki sta
nastali iz parc.št. 28/1 in 28/2 k.o. Žalec, del parc.št. 27 in 1960/2 k.o. Žalec, saj se po
opravljeni cenitvi zemljišč, ki bi bili predmet menjave, M inerva d.d. ni strinjala z
razliko, ki bi jo morala plačati Občini Žalec za zemljišča.
Prodaja zemljišča parc.št. 1690/1 k.o. Gotovlje in 1036/2 k.o. Levec letos ne bosta
realizirani, saj formalnopravno še nista last Občine Žalec. Občina Žalec namreč s
Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nima sklenjenih pogodb, na podlagi katerih bi
se lahko Občina Žalec vknjižila v zemljiško knjigo kot lastnik nepremičnin.
Postopek prodaje za parc.št. 433/1, 416/4 in 416/5 k.o. Šempeter v ocenjeni vrednosti
70.000.000 SIT se je začasno ustavil, saj se na tem območju zaradi spremenjenega
prometnega režima predvideva sprejem novega lokacijskega načrta in zaenkrat še ne
moremo postaviti pogojev prodaje.
Postopki za prodajo ostalih zemljišč so v teku, ampak jih zaradi povečanega obsega
del ter s tem povezanih postopkov, kot so cenitve in parcelacije zemljišč, ni bilo
mogoče realizirati v letu 2006. Postopki bodo končani v letu 2007.
Struktura realiziranih kapitalskih prihodkov prorač una v letu 2006 (v tisoč SIT)

Prihodk i od
prodaje s tavbnih
z emljišč ;
17,52%

Prihodk i od
prodaje z gradb
in prostorov;
82,48%

V veljavnem proračunu smo na novo vključili prejete donacije iz domačih virov in iz tujine.
V Savinovem salonu je bila v mesecu septembru izvedena dražba likovnih del, izkupiček od
prodaje (617.511,45 SIT neto) pa je prvi prispevek v Savinov sklad, ki bo svoja sredstva
namenjal umetniško nadarjenim dijakom, študentom in tudi drugim v obliki nagrad in
štipendij. Konec leta 2006 je v Savinov sklad darovalo 480.000,00 SIT tudi Društvo Golding
klub Žalec.

101

Premogovnik Velenje je prispeval 50.000,00 SIT namensko za srečanje rejniških družin.
Prejete donacije iz tujine se nanašajo na prejeta sredstva iz Občine Kruševac, kjer je Občina
Žalec sodelovala kot partner v projektu »Exchange«.
V skupini transfernih prihodkov smo iz posameznih ministrstev prejeli sredstva v višini
197.801.283,50 SIT za sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, in sicer:
1. M inistrstvo za šolstvo in šport je v letu 2006 v celoti izpolnilo obveznost glede
sofinanciranja investicije nove Glasbene šole »Risto Savin« Žalec, tako da je
obveznost, ki bi zapadla v plačilo v letu 2007 v višini 52.639.000,00 SIT, poravnalo že
v letu 2006. Nakazana sredstva v znesku 104.639.000,00 SIT se nanašajo na
sofinanciranje iz gradnje Glasbene šole 82.639.00,00 SIT in na sofinanciranje
izgradnje Podružnične osnovne šole Ponikva 22.000.00,00 SIT.
2. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je sofinancirala dva
projekta, in sicer:
- rekonstrukcijo LC 450161 odsek Socka – Podkraj v višini 38.010.174,00 SIT in
- Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec v višini 5.092.696,50 SIT.
3. M inistrstvo za obrambo je nakazalo 7.900.323,00 SIT požarne takse, katera je
namenski prihodek požarnega sklada.
4. M inistrstvo za kulturo je prav tako sofinanciralo dva projekta:
- ureditev domoznanskega oddelka v M edobčinski matični knjižnici v Žalcu v višini
2.531.250,00 SIT in
- sofinanciranje restavriranja kapitelov in štukatur v dvorcu Novo Celje v višini
1.626.400,00 SIT.
5. Vlada Republike Slovenije je Občini Žalec dodelila sredstva proračunske rezerve za
odpravo posledic škode na stvareh zaradi neurja avgusta 2005 v višini 36.148.000,00
SIT. V skladu s potrjenimi elaborati so se sredstva dodelila za sanacijo LC 490020
Griže – Zabukovica - Liboje, za LC 490080 Zabukovica - M atke in za sanacijo plazu
pred stanovanjsko hišo Knap Darinke iz Zabukovice 89.
6. M inistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za sofinanciranje vzdrževanja
gozdnih cest prispevalo 353.440,00 SIT in
7. M inistrstvo za okolje in prostor 1.500.000,00 SIT namensko za izdelavo energetske
zasnove občine Žalec.
V zvezi s financiranjem izgradnje Glasbene šole »Risto Savin« Žalec s strani občin Braslovče,
Polzela in Prebold so sredstva višje realizirana. Sofinancerski delež občin, ki je zapadel v
plačilo v letu 2006, je znašal 11.979.982,00 SIT. Razlika nakazanih sredstev v znesku
850.263,00 SIT se nanaša na neporavnano obveznost Občine Polzela iz leta 2005.
Občine Spodnje Savinjske doline so sofinancirale postavitev spominskega obeležja ob 15.
obletnici vojne za Slovenijo v višini 1.020.000,00 SIT.
M ed transfernimi prihodki iz občinskih proračunov prikazujemo tudi vračilo sredstev
Krajevne skupnosti Griže v višini 1.495.750,00 SIT. Krajevni skupnosti Griže so bila namreč
dodeljena sredstva namensko za sanacijo stanovanjske hiše, last Kresnik Anice. Ker se z deli
ni pričelo, je Krajevna skupnost Griže neporabljena sredstva vrnila nazaj v sredstva rezerve
Občine Žalec.
Nakazana sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije v znesku
10.264.554,31 SIT so namenska za ribnik Vrbje.
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Občina Žalec je bila prijavitelj in nosilec izvedbe konference »TOWN TWINNING«. V ta
namen je bila s partnerjem iz tujine »Education, Audiovisual and Culture Execitive A gency«
sklenjena pogodba, na osnovi katere ocenjujemo, da smo upravičeni do 4.020.000 tolarjev
sredstev. V letu 2006 so nam bila nakazana v višini 2.993.784,71 SIT, razliko pričakujemo v
letu 2007.
ODHODKI
V letu 2006 je bilo po načelu denarnega toka realiziranih 3.127.012.366,20 SIT odhodkov, kar
pomeni 97,8% z veljavnim proračunom odobrenih pravic porabe. Podrobnejša obrazložitev
odhodkov po proračunskih postavkah je prikazana v obrazložitvi posebnega dela proračuna.
Odhodki prorač una za leto 2006 po vrstah odhodkov (v tisoč SIT)
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Struktura realiziranih odhodkov prorač una za leto 2006 po namenu porabe (v tisoč SIT)

Tekoča
poraba;
69,70%

Investicijska
poraba;
30,30%
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Struktura realiziranih odhodkov prorač una za leto 2006 po področjih (v tisoč SIT)

29,04%

35,00%

30,00%

17,55%

25,00%

2,32%

0,15%

4,29%

1,66%

1,58%

0,12%

1,20%

0,37%

0,20%

1,41%

2,42%

0,39%

Sk
up
ne

E
ko
ad
m Zu no m
i n na s
is
tr a nj a ka
ti v po i n f
n e li i sk P
slu t ik a al n ol it i
žb in a a č ni
O
e me d si
br
in
am
m s
sp dn a i nis t e m
ba
loš ro t ra
in
d
uk L n e na ci ja
re o k ja
p
p i a l vn o m
P
e
n
o
a
N
r
s oč
ot b i
P ido
ra zr sam to ri
ro b i
tv
n e
m va Km
et n
T je dn ou e
, p je e ti rg za i h p ra
P
ro
ro i n j st de de do v a
st
m di s vo la ve go
or
d
,
et
sk
n a tr ib go i n d in v ki h
o
e
u
z
a
in ci da lo rn
p la
fra j a
v
r
o
n ir V
str en stv ni p st
an ar
o
o
e
u
o
r
i
k
je
t u ge n r g oj
in va n
r a t s ib i
st je
i n kih i št
a n ok
ko s vo
o v ol
m uro
an ja
u
Ku
jsk in Go n ik v in
o n a sp a c
lt u
ko ra o d i je
ra
,š
m vn e a
rs
un
po
al d e tv o
rt
Z
n
d
in dr a i š
n e a v d e čin
vl s tv ja e
ad e vn
n e no o s
or v a t
In
g rs
te
I z an i t vo
rv Se
en r
ob za
c ij vi s So ra cij
sk ira ci a ž e e
v
i p nj
l
ro e j no a nj
gr a v va e
am n e rs
i i ga t vo
n
o b do l
ve g a
zn
os
ti

0,00%

0,13%

5,00%

1,72%

10,00%

6,51%

8,97%

15,00%

9,28%
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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 občinske uprave (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. Za tekoče odhodke je bilo v
veljavnem proračunu za leto 2006 predvidenih 766.217.420 SIT. Sredstva so bila porabljena v
višini 732.232.124,49 SIT ali 95,6% veljavnega proračuna.
Pomembnejša odstopanja od prvotno planiranih sredstev so:
- pri odvozu kosovnih in posebnih odpadkov smo porabili več sredstev zaradi večjega
obsega odstranjevanja azbestnih odpadkov;
- pri Zbirnem centru za odpadke Žalec smo porabili več sredstev zaradi prenehanja
veljavnosti Pogodbe o dolgoročnem poslovnem sodelovanju Občine, Javnih naprav in
Surovine, zaradi česar so Javne naprave v septembru prenehale izvajati funkcijo
upravljavca ZC in vse stroške delovanja centra prenesle na Občino Žalec;
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pri letnem vzdrževanju lokalnih cest je prišlo do prekoračitve sredstev zaradi
povečanja obsega nujnih del na LC 490081 v Pongracu, kjer se je uredilo
odvodnjavanje in sanacija dela vozišča, na LC 4900013 v Libojah, kjer se je sanirala
obstoječa mulda z ureditvijo drenaže in izvedbo nove mulde, na LC 490361 v
Šempetru, kjer se je saniralo vozišče, meteorno odvodnjavanje in popravilo pločnika,
na novo se je opravila označba avtobusnih postajališč na LC in ob regionalni cesti
Šempeter –Žalec –Petrovče (22 avtobusnih postajališč);
pri zimskem vzdrževanju lokalnih cest je prišlo do bistvene prekoračitve zaradi
izredno neugodne zime,
manj je bilo porabljenih sredstev za izplačilo sejnin občinskim svetnikom, članom
odborov in komisij in sejnin v okviru volitev,
manj sredstev je bilo izločenih v proračunski stanovanjski sklad, ker se v letu 2006 ni
pristopilo k prodaji zemljišča v Šempetru, katerega del kupnine v višini 35.000.000
SIT je bil predviden kot vir za gradnjo stanovanjskega objekta.

Tekoči transferi
V sklopu tekočih transferov so vključene pravice porabe in njihova realizacija za subvencije,
transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in
ustanovam ter druge tekoče domače transfere. V veljavnem proračunu za leto 2006 so bila na
področju tekočih transferov zagotovljena sredstva v višini 1.413.666.580 SIT, kar predstavlja
44,2% vseh predvidenih odhodkov. Sredstva so bila porabljena v višini 1.447.235.313,14 SIT,
kar je za 33.568.733,14 SIT več, kot je bilo predvideno v veljavnem proračunu. Vzroki višje
realizacije so sledeči:
- za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev smo JZ Vrtci Občine
Žalec nakazali za 10.028.794,00 SIT več sredstev, kot smo načrtovali;
- po sodbi okrožnega sodišča v Celju smo iz naslova plačila razlike v ceni programa
Vrtcu Anice Černejeve iz Celja nakazali 6.743.994,18 SIT zaradi neplačanih računov
iz leta 1996 in delno iz leta 1997;
- za financiranje družinskega pomočnika smo imeli v sprejetem proračunu predvidena
sredstva za delo 9 družinskih pomočnikov za obdobje treh mesecev (december 2005,
januar in februar 2006). Na osnovi sprememb zakona o socialnem varstvu (UL RS št.
2/04) in zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (UL RS št. 20/04, 270/04, 25/04, 54/04, 63/04 in 136/04-odl.US) pa je občina še vedno dolžna zagotoviti
sredstva za financiranje družinskega pomočnika;
- za regresiranje oskrbe invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za
usposabljanje smo porabili za 4.985.383,83 SIT več sredstev, kot smo jih imeli
predvidenih v sprejetem proračunu;
- krajevnim skupnostim smo za zimsko vzdrževanje javnih poti ter trgov nakazali za
9.130.106,02 SIT več sredstev.
Investicijski odhodki
V veljavnem proračunu je bilo za investicijske odhodke dodatno zagotovljenih 65.321.000
SIT, tako da so skupno zagotovljena sredstva znašala 544.503.000 SIT. Sredstva so bila
realizirana v višini 562.028.729,48 SIT. Razlogi prekoračitve sredstev so sledeči:
- Pri obnovi LC 490081 Zabukovica – M atke se je obseg obnovitvenih del povečal, ker
se je pristopilo k obnovi tudi na delu ceste, ki je bila v neurju leta 2005 poškodovana
in so nastale dodatne poškodbe, ki so predstavljale nevarnost za uporabnike te ceste.
- Za rekonstrukcijo LC 450161 Socka – Podkraj je Občina pridobila republiška sredstva
iz naslova spodbujanja regionalnega razvoja v skupnem znesku 38.010.174,00 SIT,
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sami pa smo morali zagotoviti razliko sredstev v višini 51.998.272,36 SIT, od tega so
bila v sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 10.000.000 SIT.
Za ureditev domoznanskega oddelka v stavbi Doma II. slovenskega tabora Žalec je
bilo porabljenih 10.343.841,40 SIT.
Za postavitev spominskega obeležja ob 15 - obletnici osamosvojitve države Slovenije
ter za ureditev in obnovo ploščadi ob novem spomeniku pri Policijski postaji Žalec je
bilo porabljenih 10.948.887,20 SIT.
V okviru gradnje nove Glasbene šole »Risto Savin« Žalec so bila opravljena
nepredvidljiva in dodatna dela, ki so bila nujna za dokončanje investicije in normalno
delovanje šole: prestavitev kanalizacije in vodovoda pri Domu II. slovenskega tabora
Žalec, dvižna ploščad za invalide, toplovodni priključek, zunanja ureditev s parkirišči.
Ob tem je bilo potrebno zagotoviti še projektno dokumentacijo in stroške priključitve.
Skupaj porabljena sredstva so v letu 2006 znašala 129.850.301,73 SIT.
Sredstva, predvidena za izgradnjo termalnega središča v Žalcu, so ostala
neizkoriščena.

Investicijski transferi
V veljavnem proračunu je bilo za investicijske transfere dodatno zagotovljenih 50.725.000
SIT, tako da so skupno zagotovljena sredstva znašala 473.797.000 SIT. Sredstva so bila
realizirana v višini 385.516.199,09 SIT, kar je za 88.280.800,91 SIT manj od veljavnega
proračuna. Razlogi nižje realizacije so sledeči:
- Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov
niso bila izkoriščena v celoti zaradi zakasnitve pričetka izgradnje I. faze projekta
RCERO (revizija postopka JN).
- Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in
čistilnih naprav so ostala neizkoriščena v višini neporabljenih namenskih sredstev, ki
se prenašajo za iste namene v proračun leta 2007.
- Investicijski transferi javnim zavodom so prekoračeni predvsem zaradi ureditve
otroškega in športnega igrišča pri Podružnični osnovni šoli Gotovlje (otroška igrala,
igrišče za odbojko na mivki, igrišče za kegljanje) in doniranja dobrodelne prireditve
»Ko skupaj zaigramo«, s pomočjo katere je Glasbena šola zbirala finančna sredstva za
šolsko opremo v novi glasbeni šoli, za kar sredstva niso bila predvidena. Več sredstev
pa se je namenilo za opremo in investicijsko vzdrževanje enot vrtca ter za investicijska
vlaganja v Športni center Žalec.
PRORAČUNSKI PRIM ANJKLJAJ
Proračunski primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 75.547.081,93 SIT.

B) Račun finančnih terjatev in naložb
V računu finančnih terjatev in naložb izkazujemo sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev in kupnine iz naslova privatizacije.
Občina Žalec je bila delničar pri Triglav, finančni družbi, d.d. Zaradi pripojitve Triglav,
finančne družbe, d.d. k Zavarovalnici Triglav, d.d., je KDD Centralna klirinško depotna
družba, d.d. v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev opravila vpise
zamenjave delnic Triglav, finančne družbe, d.d., za delnice Zavarovalnice Triglav, d.d. Za
delnice TFDR, ki niso dosegle potrebnega števila, da bi bile zamenjane za novo delnico
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ZVTG, se je delničarjem izplačalo denarno nadomestilo. Naši občini je bilo nakazano 14.205
tolarjev nadomestila.
Sredstva kupnin iz naslova privatizacije se nanašajo na kupnine od prodanih stanovanj po
stanovanjskem zakonu. V sprejetem proračunu so bile kupnine iz naslova privatizacije
planirane v višini 12.000.000 SIT. Zaradi predčasnega poplačila nakupa stanovanj so bile
dosežene v višini 13.637.235,00 SIT. 20% zbranih kupnin se odvede v Stanovanjski sklad RS,
10% kupnin v Slovensko odškodninsko družbo d.d., preostanek pa predstavlja vir
proračunskemu stanovanjskemu skladu.

C) Račun financiranja
Zadolževanje
V proračunu za leto 2006 smo imeli predvideno zadolževanje v višini 135.000.000 SIT. Na
podlagi ocene vrednotenja ponudb s strani neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca in
soglasja M inistrstva za finance smo v mesecu decembru leta 2006 najeli dolgoročni kredit pri
Abanki Vipa d.d. v višini 134.864.797,79 SIT z dobo odplačila 5 let.
Odplačila dolga
V sprejetem proračunu smo imeli predvideno odplačilo dolgoročnih kreditov poslovnim
bankam 40.934.000 SIT in odplačilo dolgoročnih kreditov javnim skladom 5.800.000 SIT.
Načrtovano odplačilo dolga poslovnim bankam se je nanašalo na:
- odplačilo dolga pri Banki Celje d.d. Podružnici Hmezad 27.600.000 SIT;
- odplačilo dolga najugodnejšem izbranem ponudniku za zadolžitev konec leta 2005 v
znesku 13.334.000 SIT.
Občina Žalec se konec leta 2005 ni zadolžila, zato so predvidena sredstva za odplačilo tega
dolga ostala neizkoriščena.
Realizirana odplačila dolga so v letu 2006 znašala 33.570.818,01 SIT, od tega smo Banki
Celje d.d., Podružnici Hmezad odplačali za 27.600.000,00 SIT glavnice kredita in
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije za 5.970.818,01 SIT glavnice najetih kreditov za
nakup stanovanj.
Stanje neodplačanih kreditov po stanju na dan 31. decembra 2006 znaša pri Abanki Vipa d.d.
Ljubljana 134.864.797,79 SIT in pri Stanovanjskemu skladu RS 126.854.253,54 SIT.
SPREM EM BE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
Ob upoštevanju:
1. proračunskega primanjkljaja iz bilance prihodkov in odhodkov v znesku
75.547.081,93 SIT,
2. prejetih minus danih posojil in spremembe kapitalskih deležev iz računa finančnih
terjatev in naložb v znesku 13.651.440,00 SIT,
3. zadolževanja v znesku 134.864.797,79 SIT in
4. odplačil glavnic dolgoročno najetih kreditov v znesku 33.570.818,01 SIT
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so se sredstva na računu povečala za 39.398.337,85 SIT. V zaključnem računu občinskega
proračuna je ob koncu leta 2006 izkazano stanje sredstev na računu 228.754.730,10 SIT, ki se
prenese v leto 2007.

III.1.3. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom
Sprejeti proračun je proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna, ki ga je sprejel
občinski svet.
Veljavni proračun je sprejeti proračun, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem
sprejemu na podlagi določb ZJF oziroma določb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski
proračun, in sicer spremembe zaradi prerazporeditve oziroma vključitve namenskih
prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen ZJF).
1) V skladu z 38. členom ZJF in 4. členom Odloka o proračunu občine Žalec za leto 2006
lahko predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika samostojno prerazporeja
proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu
proračuna in po potrebi odpira nove podkonte. Na predlog predlagateljev finančnih načrtov
neposrednega uporabnika lahko župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem
delu proračuna.
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Na osnovi teh pooblastil so bile po sprejetju proračuna izvršene sledeče prerazporeditve sredstev:
Zap. Področje
št.

1.

2.

Glavni program

03 Zunanja 0302 Mednarodno
politika in sodelovanje in
mednarodna udeležba
pomoč

04 Skupne
administr.
službe in
splošne
javne
storitve

Podprogram
03029002
Mednarodno
sodelovanje občin

0403 Druge skupne 04039002 Izvedba
administrativne
protokolarnih
službe
dogodkov

Proračunska
postavka
03010 Obmejno in
drugo sodelovanje
občin na področju
kulture, športa in
drugih področjih

04040
Pokroviteljstva
občine

Povečanje
podkonta
402010 Hrana, storitve
menz in restavracij
402099 Drugi splošni
material in storitve
402300 Goriva in
maziva za prevozna
sredstva
402303 Najem vozil in
selitveni stroški
402403 Dnevnice za
službena potovanja v
tujini
402404 Hotelske in
restavracijske storitve v
tujini
402405 Stroški prevoza
v tujini
402499 Drugi izdatki za
službena potovanja
402938 Prejemki
zunanjih sodelavcev
402999 Drugi operativni
odhodki
413302 Tekoči transferi
v javne zavode – za
izdatke za blago in
storitve
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Zn esek Zmanjšanje
podkonta
30.000 413302 Tekoči
trans feri v javne
2.000 zavode – za izdatke za
blago in storitve
35.000

Zn esek
-500.000

60.000
118.000

20.000

150.000
10.000
55.000
20.000
1.100.000 402699 Druge
najemnine, zakupnine
in licenčnine
402901 Plačila
avtorskih honorarjev
402999 Drugi
operativni odhodki
413004 Sredstva,
prenes ena ožjim
delom občin

-500.000

-100.000
-100.000
-400.000

Zap. Področje
št.

3.

Glavni program

Podprogram

04 Skup. 0403 Druge skupne 04039002 Izvedba
administr. administrativne
protokolarnih
službe in službe
dogodkov
splošne
javne
storitve

Proračunska
postavka
04040
Pokroviteljstva
občine

Povečanje
podkonta
402399 Drugi prevozni
in transportni stroški

410218
Subvencioniranje
turističnih programov in
aktivnosti
411999 Drugi transferi
posameznikom in
gospodinjstvom
412000 Tekoči transferi
neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
431000 Investicijski
trans feri neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
432300 Investicijski
trans feri javnim
zavodom
04042 Prireditve ob 402003 Založniške in
državnih praznikih tiskarske storitve
402099 Drugi splošni
material in storitve
402203 Voda in
komunalne storitve
402699 Druge
najemnine, zakupnine in
licenčnine
412000 Tekoči transferi
neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
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Zn esek Zmanjšanje
podkonta
1.460.000

220.000

220.000

1.900.000

100.000

500.000

20.000
120.000
20.000
80.000

260.000

Zn esek

Za p.
št .

4.

5.

6.

Področje

Glavni program

Podprogram

04039003
Razpolaganje in
upravljanje z
občinskim
premoženj em
04 Skup. 0403 Druge skupne 04039002 Izvedba
administr. administrativne
protokolarnih
službe in službe
dogodkov
splošne
javne
storitve

04 Skup. 0403 Druge skupne 04039002 Izvedba
administr. administrativne
protokolarnih
službe in službe
dogodkov
splošne
javne
storitve

04 Skup. 0403 Druge skupne
administr. administrativne
službe in službe
splošne
javne
storitve

04039003
Razpolaganje in
upravljanje z
občinskim
premoženj em

Proračunska
postavka
04043 Ostale
prireditve
04050 Izvršbe in
drugi sodni postopki

Povečanje
podkonta
402009 Izdatki za
reprezent anco

04043 Ostale
prireditve

402006 Stroški
oglaševalskih storitev
402009 Izdatki za
reprezent anco

402702 Odškodnine
zaradi sodnih
postopkov

402699 Druge
najemnine, zakupnine in
licenčnine
402901 Plačila avtorskih
honorarjev
402099 Drugi splošni
material in storitve

04044 Novoletni
sprejemi

04052 Upravljanje
in vzdrževanj e
poslovnih prostorov

Zn esek Zmanjšanje
podkonta
1.700.000

402202 Poraba druge
energije
402901 Plačila avtorskih
honorarjev
402201 Poraba kuriv in
stroški ogrevanja
402500 Tekoče
vzdrževanje poslovnih
objektov

04051 Pravno
zastopanje občine

120.000 402099 Drugi splošni
material in storitve
640.000 413302 Tekoči
trans feri v javne
zavode – za izdatke za
blago in storitve
150.000

-6.600.000

-700.000
-300.000

90.000
90.000 413302 Tekoči
trans feri v javne
zavode – za izdatke za
blago in storitve
10.000

-500.000

400.000
400.000
1.000.000

402920 Sodni stroški,
storitve odvetnikov,
notarjev in drugo
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Zn esek

-1.400.000

Za p.
št .

Področje

Glavni program

Podprogram

7.

06
Lokalna
samoupr.

0603 Dejavnost
občinske uprave

06039001
Administracija
občinske uprave

8.

9.

06
Lokalna
samoupr.

06
Lokalna
samoupr.

0603 Dejavnost
občinske uprave

0603 Dejavnost
občinske uprave

06039001
Administracija
občinske uprave

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

Proračunska
postavka
06052 Sredstva za
odpravo nesoraz.
med osnovnimi
plačami v OU
06050 Plače
zaposlenih v OU
06070 Počitniška
dejavnost
(upravljanje,
vzdrževanje)

Povečanje
podkonta
400000 Osnovne plače

402001 Čistilni material
in storitve
402099 Drugi splošni
material in storitve
402200 Električna
energija
402403 Dnevnice za
službena potovanja v
tujino
402499 Drugi izdatki za
službena potovanja
402502 Tekoče
vzdrževanje počitniških
objektov
420299 Nakup druge
opreme in napeljav

06060 Materialni
stroški občinske
uprave
06091 Nakup drugih
osnovnih sredstev
06093 Investicije in
investicijsko
vzdrževanje
upravnih prostorov

420300 Nakup drugih
osnovnih sredstev
420500 Investicijsko
vzdrževanje in
izboljšave

06080 Tekoče
vzdrževanje
upravnih prostorov
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Zn esek Zmanjšanje
podkonta
350.000

Zn esek

400000 Osnovne plače

-350.000

402099 Drugi splošni
material in storitve

-290.000

402500 Tekoče
vzdrževanje poslovnih
objektov

-1.800.000

31.000
125.000
11.000
25.000

3.000
75.000

20.000

400.000
1.400.000

Za p.
št .

Področje

10.

13
1302 Cestni promet 13029004 Cestna
Promet,
in infrastruktura
razsvetljava
prometna
infrastruk.
in komun.
13029002
Investicijsko
vzdrževanje in
gradnja občin. cest
13
1302 Cestni promet 13029002
Promet,
in infrastruktura
Investicijsko
prometna
vzdrževanje in
infrastruk.
gradnja občinskih
in komun.
cest

11.

12.

13.

Glavni program

Podprogram

13
1302 Cestni promet 13029003 Urejanje
Promet,
in infrastruktura
cestnega promet a
prometna
infrastruk.
in komun.

13
1302 Cestni promet 13029004 Cestna
Promet,
in infrastruktura
razsvetljava
prometna
infrastruk.
in komun.

Proračunska
postavka
13529 Gradnja in
investicijsko
vzdrževanje cestne
razsvetljave

Povečanje
podkonta
432001 Investicijski
trans feri ožjim delom
občin

13339 Gradnja in
investicijsko
vzdrževanje javnih
poti ter trgov
13344 Pločnik
Podgora –
koriščenje
koncesnine za
rudarsko pravico
13340 Gradnja in
invest. vzdrž. javnih
poti ter trgov –
koriščenje konc. za
rudarsko pravico
13459 Gradnja in
invest. vzdrž. avtob.
postajališč –
koncesnina za
rudarsko pravico
13341 Gradnja in
invest. vzdrž. javnih
poti ter trgov –
koriščenje konc. za
rudarsko pravico
13523 Gradnja in
investicijsko
vzdrževanja cestne
razsvetljave
13333 Gradnja in
invest. vzdrževanje
javnih poti ter trgov

432001 Investicijski
trans feri ožjim delom
občin

432001 Investicijski
trans feri ožjim delom
občin

432001 Investicijski
trans feri ožjim delom
občin
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Zn esek Zmanjšanje
podkonta
4.000.000

Zn esek

432001 Investicijski
trans feri ožjim delom
občin

-4.000.000

432001 Investicijski
trans feri ožjim delom
občin

-14.000.000

432001 Investicijski
trans feri ožjim delom
občin

-3.000.000

432001 Investicijski
trans feri ožjim delom
občin

-1.000.000

14.000.000

3.000.000

1.000.000

Za p.
št .

Področje

14.

13
1302 Cestni promet
Promet,
in infrastruktura
prometna
infrastruk.
in komun.

Glavni program

Podprogram
13029002
Investicijsko
vzdrževanje in
gradnja občinskih
cest

Proračunska
postavka
13105 LC 490541
Žalec (Cankarjeva –
Aškerčeva)
13106 LC 490081,
490022 Griže –
Zabukovica - Matke
13203 Pločnik ob
Zlatem križu
13302 JP 992953
Ipavčeva ulica
13303 JP 992021
Vrtna ulica

13304 JP 992959 –
Pokopališka cesta
13101 Sanacija
plazov na LC

Povečanje
podkonta
420402 Rekonstrukcije
in adaptacije

Zn esek Zmanjšanje
podkonta
1.500.000

420804 Načrti in druga
projektna dokumentacija

2.000.000

420501 Obnove

3.200.000

402999 Drugi operativni
odhodki
420501 Obnove
420501 Obnove
420801 Investicijski
nadzor
420804 Načrti in druga
projektna dokumentacija
420501 Obnove

13104 Cesta Aero Šempeter
13107 LC 490041
Levec - letališče
13201 Pločnik ob
LC 490011 Petrovče
- Kasaze
13202 Pešpot in
pločnik Levec
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Zn esek

100.000
5.000.000
8.160.000
140.000
1.100.000
4.000.000
420801 Investicijski
nadzor
420804 Načrti in
druga projektna
dokumentacija
420804 Načrti in
druga projektna
dokumentacija
420501 Obnove
420801 Investicijski
nadzor
420401 Novogradnje
420801 Investicijski
nadzor
431100 Invest. transf.
javnim podjetjem in
družb., ki so v lasti
države ali občin

-100.000
-300.000

-1.000.000

-4.900.000
-100.000
-4.900.000
-100.000
-5.000.000

Za p.
št .

15.

Področje

Glavni program

Podprogram

13
1302 Cestni promet 13029003 Urejanje
Promet,
in infrastruktura
cestnega promet a
prometna
infrastruk.
in komun.

Proračunska
postavka
13270 Gradnja in
investicijsko vzdrž.
cestne infrastr. –
ovire za umirjanje
prometa
13301 Obnove JP
po izgradnji plina

Povečanje
podkonta

13402 Upravljanje
in tekoče vzdržev.
prometne signaliz.,
neprometnih znakov

402099 Drugi splošni
material in storitve
402511 Tekoče
vzdrževanje druge
opreme
411999 Drugi transferi
posameznikom in
gospodinjstvom
13413 Ureditev
431000 Investic.
parkirišča KZ
trans feri neprofitnim
Gotovlje
organiz. in ustanovam
13414 Parkirišče pri 420501 Obnove
stanovanjskih
blokih: Rimska c.
81,85,87 Šempeter
13415 Parkirišče
432300 Investicijski
pred IHP Slovenije trans feri javnim
v Žalcu
zavodom
13416 Parkirišče na 420804 Načrti in druga
območju starega
projektna dokumentacija
balinišča
13417 Parkirišče
431400 Invest. transferi
pred stanov. blokom posameznikom in zaseb.
Savinjske čete 2
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Zn esek Zmanjšanje
podkonta
420501 Obnove

402099 Drugi splošni
material in storitve
420501 Obnove
431100 Invest. transf.
javnim podjetjem in
družb., ki so v lasti
države ali občin
150.000
2.600.000

50.000

5.800.000

8.600.000

3.100.000

2.000.000

3.400.000

Zn esek
-2.000.000

-100.000
-4.700.000
-2.000.000

Za p.
št .

Področje

Glavni program

Podprogram

13029004 Cestna
razsvetljava

13029002
Investicijsko
vzdrževanje in
gradnja občinskih
cest
13029003 Urejanje
cestnega promet a
16.

17.

14 Gospo- 1403 Promocija
darstvo
Slovenije, razvoj
turizma in
gostinstva

Proračunska
postavka
13451 Postavitev
avtobusnih
nadstrešnic
13500 Upravljanje
in tekoče
vzdrževanje cestne
razsvetljave
13501 Gradnja in
investicijsko
vzdrževanje cestne
razsvetljave
13103 Priključna
cesta Juteks na
Ložnici

13412 Parkirišče
pred I. in II. OŠ
Žalec
14039002
14031 Ekomuzej
Spodbujanje razvoja hmeljarstva in
turizma in
pivovarstva Žalec
gostinstva

15 Varov. 1502 Zmanjševanje 15029001 Zbiranje
okolja in onesnaženja,
in ravnanje z
naravne
kontrola in nadzor odpadki
dediščine

Povečanje
podkonta
402099 Drugi splošni
material in storitve
420299 Nakup druge
opreme in napeljav
402099 Drugi splošni
material in storitve

420804 Načrti in druga
projektna dokumentacija

Zn esek Zmanjšanje
podkonta
600.000
3.000.000
1.900.000

300.000

420401 Novogradnje

420800 Študija o
izvedljivosti projekta

15001 Investicije in 432000 Investicijski
investicijsko
trans feri občinam
vzdrževanje
odlagališč
komunalnih
odpadkov
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Zn esek

420804 Načrti in
druga projektna
dokumentacija
3.100.000 402099 Drugi splošni
material in storitve
412000 Tekoči
trans feri neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
60.909.000 431100 Invest. transf.
javnim podjetjem in
družb., ki so v lasti
države ali občin

-30.000.000

-1.500.000

-1.000.000

-2.100.000

-60.909.000

Za p.
št .

Področje

18.

15 Varov. 1505 Pomoč in
okolja in podpora ohranjanju
naravne
narave
dediščine

19.

20.

Glavni program

15 Varov. 1505 Pomoč in
okolja in podpora ohranjanju
naravne
narave
dediščine

18
Kultura,
šport in
nevl.org.

1803 Programi v
kulturi

Podprogram
15059001
Ohranjanje biotske
raznovrstnosti in
varstvo naravnih
vrednot

15059001
Ohranjanje biotske
raznovrstnosti in
varstvo naravnih
vrednot

Proračunska
postavka
15040 Naravni
rezervat ribnik
Vrbje

Povečanje
podkonta
402600 Najemnine in
zakupnine za poslovne
objekte
420401 Novogradnje

15040 Naravni
rezervat ribnik
Vrbje

402099 Drugi splošni
material in storitve
402203 Voda in
komunalne storitve
402512 Zavarovalne
premije za opremo
402699 Druge
najemnine, zakupnine in
licenčnine
420401 Novogradnje

15041 Spomeniki
oblikovane narave
(drevoredi, parki)
15044 Naravna
vrednota Savinja –
Natura 2000
18039002
18032 Sredstva za
Umetniški programi odpravo
nesorazmerij med
osnovnimi plačami
18030 Dejavnost
Zavoda za kulturo,
šport in turizem
Žalec

Zn esek Zmanjšanje
podkonta
72.000 402603 Najemnine in
zakupnine za druge
objekte
1.470.000 402503 Tekoče
vzdrževanje drugih
objektov
540.000
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-72.000

-1.470.000

82.000
50.000
28.000

1.650.000
402503 Tekoče
vzdrževanje drugih
objektov
402503 Tekoče
vzdrževanje drugih
objektov

413300 Tekoči transferi
v javne zavode –
sredstva za plače in
druge izdatke zaposl.

Zn esek

-1.350.000

-1.000.000

336.000

413300 Tekoči transf.
v javne zavode –
sredstva za plače in
druge izdatke zaposl.

-336.000

Za p.
št .

Področje

Glavni program

Podprogram

21.

18
Kultura,
šport in
nevl.org.

1803 Programi v
kulturi

18039001
Knjižničarstvo in
založništvo

22.

23.

18
Kultura,
šport in
nevl.org.
19
Izobražev.

Povečanje
podkonta
413300 Tekoči transferi
v javne zavode –
sredstva za plače in
druge izdatke zaposl.

412000 Tekoči transferi
neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
413300 Tekoči transferi
v javne zavode –
sredstva za plače in
druge izdatke zaposl.

1803 Programi v
kulturi

18039003
Ljubiteljska kultura

18046 Festival
»Sredi zvezd«

1902 Varstvo in
vzgoja predšolskih
otrok

19029001 Vrtci

19005 Sredstva za
odpravo
nesorazmerij med
osnovnimi plačami
19003 Sredstva za
plače računovodskih
delavcev zavodu
Petka

1906 Pomoči
šolajočim
24.

Proračunska
postavka
18023 Sredstva za
odpravo
nesorazmerij med
osnovnimi plačami
18020 Dejavnost
Medobčinske
matične knjižnice

19
1903 Primarno in
Izobražev. sekundarno
izobraževanj e

19069003
Štipendije
19039001 Osnovno
šolstvo

19081 Sklad
štipendijske sheme
Savinjske regije
19020 Sredstva za
odpravo
nesorazmerij med
osnovnimi plačami
19019 Zavarovanje
objektov osnovnih
šol

Zn esek Zmanjšanje
podkonta
150.000

413300 Tekoči transf.
v javne zavode –
sredstva za plače in
druge izdatke zaposl.
200.000 413302 Tekoči
trans feri v javne
zavode – za izdatke za
blago in storitve
1.414.000

413300 Tekoči
trans feri v javne
zavode – sredstva za
plače in druge izdatke
zaposlenim
411799 Druge
štipendije
413300 Tekoči transferi
v javne zavode –
sredstva za plače in
druge izdatke zaposl.
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Zn esek

-150.000

-200.000

-14.000

-1.400.000

84.000

402504 Zavarovalne
premije

-84.000

Za p.
št .

Področje

Glavni program

Podprogram

25.

20
Socialno
varstvo

2004 Izvajanje
programov
socialnega varstva

20049003 Socialno
varstvo starih

26.

27.

28.

10
Socialno
varstvo

23
Interven.
programi
in obvez.

23
Interven.
programi
in obvez.

2004 Izvajanje
programov
socialnega varstva

20049006 Socialno
varstvo drugih
ranljivih skupin

2302 Posebna
23029001 Rezerva
prorač. rezerva in
občine
programi pomoči v
primeru nesreč

2302 Posebna
23029002 Posebni
prorač. rezerva in
programi pomoči v
programi pomoči v primerih nesreč
primeru nesreč

Proračunska
postavka
20030 Bivanje
starejših oseb v
splošnih socialnih
zavodih
20031 Bivanje
starejših oseb v
posebnih socialnih
zavodih
20060
Sofinanciranje
dejavnosti OZ
Rdečega križa Žalec
20064
Sofinanciranje
društev s področja
socialnega varstva
23004 Obnova LC
490081, 490022
Griže – Zabukovica
- Matke
23003 Obnove
cestnih zajed ob
vodotokih
23011 Požari

Povečanje
podkonta
411909 Regresiranje
oskrbe v domovih

412000 Tekoči transferi
neprofitnim
organizacijam in
ustanovam

409100 Proračunska
rezerva

431400 Investicijski
trans feri posameznikom
in zasebnikom

Zn esek Zmanjšanje
podkonta
3.400.000

-3.400.000

412000 Tekoči
trans feri neprofitnim
organizacijam in
ustanovam

-100.000

409100 Proračunska
rezerva

-8.823.200

420501 Obnove

-1.000.000

8.823.200

1.000.000

175.648.200
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411909 Regresiranje
oskrbe v domovih

100.000

23010 Sanacija
plazov
Skupaj

Zn esek

-175.648.200

Ad1) V sprejetem proračunu za leto 2006 je bilo predvideno, da bo Občina Žalec na podlagi
podpisanih sporazumov in dogovorov o sodelovanju partnerskih mest in institucij sodelovala
preko Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. Dejansko so vsi nastali stroški bremenili
direktno proračun. Prerazporeditev sredstev je bila potrebna zaradi pravilnega knjiženja
porabe sredstev.
Ad2) Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je Občina prispevala finančna sredstva
za pokritje stroškov ob 30-letnici obstoja Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin v znesku
1.000.000 SIT, za kar sredstva niso bila predvidena. 100.000 SIT se je dodatno namenilo za
nakup zastav javnim zavodom.
Ad3) V letu 2006 je postala pravnomočna in izvršljiva sodba Delovnega sodišča v Celju, po
kateri smo bili dolžni stranki Gorišek Branki izplačati odškodnino zaradi nezakonitega
prenehanja delovnega razmerja. Ostalih pravnomočnih sodb do konca leta ni bilo, zato so se
prosta razpoložljiva sredstva v višini 6.600.000 SIT prerazporedila za izvedbo protokolarnih
dogodkov:
- za pokroviteljstva občine 4.400.000 SIT,
- za prireditve ob državnih praznikih 500.000 SIT in
- za ostale prireditve 1.700.000 SIT.
Ad4) Prerazporeditev sredstev je bila potrebna zaradi pravilnosti knjiženja porabe sredstev.
Ad5) Prerazporeditev sredstev je bila potrebna zaradi pravilnosti knjiženja porabe sredstev.
Ad6) Za reševanje odškodninskih zahtevkov napram Občini Žalec kot tudi za reševanje naših
tožbenih zahtevkov napram tretjim osebam poiščemo pravno pomoč pri različnih odvetnikih.
Sredstva, predvidena v proračunu za te namene, niso bila izkoriščena v celoti, zato so se
prosta razpoložljiva sredstva v znesku 1.400.000 SIT prerazporedila za ogrevanje poslovnih
prostorov v višini 400.000 SIT in za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v višini
1.000.000 SIT. Na objektu Bergmanova vila je bilo izvedeno popravilo fasade ter mavčenje in
pleskanje sten, na objektu Pečnikova 1 so bila na stopnišču stavbe opravljena slikopleskarska
dela.
Ad7) Za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi za leto 2005 in leto
2006 je potrebno zbrati 2.250.000 SIT. M anjkajoča sredstva v višini 350.000 SIT so se
zagotovila s prerazporeditvijo sredstev, namenjenih za tekoče izplačilo osnovnih plač.
Ad8) Za najnujnejše vzdrževanje in kritje stroškov počitniškega apartmaja v Barbarigi je bilo
potrebno dodatno zagotoviti 290.000 SIT. M anjkajoča sredstva so se zagotovila s
prerazporeditvijo sredstev, namenjenih za materialne stroške občinske uprave.
Ad9) V letu 2006 nismo pristopili k prenovi pisarn in hodnikov v drugem nadstropju občinske
uprave, zato se je neizkoriščena pravica porabe sredstev prerazporedila za nakup umetniških
del v višini 400.000 SIT in za dodatno naročena nujna elektroinstalacijska dela v prostorih
občinske stavbe v višini 1.400.000 SIT.
Ad10) M estna skupnost Žalec je na Občino Žalec naslovila vlogo o prerazporeditvi sredstev,
zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2006. Ena izmed prioritetnih nalog M estne
skupnosti Žalec je izgradnja javne razsvetljave. V letu 2006 so se pojavile zahteve po
izgradnji javne razsvetljave na Ložnici, Cesti na Lavo in v Hausenbichlerjevi ulici, za kar je
bila izdelana vsa dokumentacija. Člani sveta M estne skupnosti Žalec so zato sprejeli sklep, da

120

se sredstva v višini 4.000.000 SIT, namenjena za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih
poti ter trgov, prerazporedijo za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
Ad11) Na predlog Krajevne skupnosti Galicija so se sredstva, pridobljena iz naslova
koriščenja koncesnine za rudarsko pravico, namenila za iz gradnjo pločnika Podgora v višini
14.000.000 SIT.
Ad12) Na predlog Krajevne skupnosti Liboje so se sredstva, pridobljena iz naslova koriščenja
koncesnine za rudarsko pravico, namenila za izgradnjo avtobusne postaje v Libojah.
Ad13) Na predlog Krajevne skupnosti Levec so se sredstva, namenjena za gradnjo in
investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, prerazporedila za gradnjo in investicijsko
vzdrževanje cestne razsvetljave v višini 1.000.000 SIT.
Ad14) Pri izvedbi sanacije plazov na lokalnih cestah niso nastali stroški investicijskega
nadzora in projektne dokumentacije.
Predvidena sredstva za sofinanciranje projektne dokumentacije križišča na R2-447, na
katerega se priključuje cesta Aero, niso bila izkoriščena, ker je investitor projekta krožišča
DRSC.
Predvidena sredstva za obnovo LC 490041 Levec – letališče niso bila izkoriščena.
Obnovitvena dela se naj bi izvajala skupaj z M estno občino Celje, na katerem območju je
letališče Levec. Do realizacije ni prišlo, ker dogovor z M estno občino Celje o sofinanciranju
ni bil sklenjen.
K ureditvi pločnika ob LC 490011 Petrovče – Kasaze se v letu 2006 ni pristopilo zaradi
nepridobljenih soglasij lastnikov zemljišč, na katerih je bil predviden pločnik.
Predvidena sredstva za sofinanciranje izgradnje pločnika v Levcu niso bila izkoriščena, ker
Direkcija za ceste še ni pričela z izgradnjo oziroma je izvedbo del prenesla v leto 2008.
K izgradnji ovir za umirjanje prometa v KS Griže se ni pristopilo, ker ni bilo soglasja
krajevne skupnosti.
Glede odločitve, da se k sanaciji javnih poti po izgradnji plina pristopi, ko se bo gradila
kanalizacija in obnavljal vodovod, se je del sredstev preneslo za obnovo Ipavčeve ulice na
postavko 13302, obnova Kvedrove ulice in Sončne ulice v Šempetru bo realizirana v letu
2007.
Prosta sredstva v skupni višini 25.200.000 SIT se prerazporedijo:
- za rekonstrukcijo LC 490541 Žalec (Cankarjeva – Aškerčeva) v višini 1.500.000 SIT
zaradi povečanega obsega dela (obnova pločnika in odvodnjavanja v križišču z LC
490050 ter prestavitve javne razsvetljave);
- za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo LC 490081 Zabukovica – M atke v
znesku 2.000.000 SIT;
- glede na celovito ureditev zgodovinskega obeležja »Zlati križ« smo pristopili k
ureditvi pločnika in odvodnjavanja v višini 3.200.000 SIT;
- za obnovo Ipavčeve ulice je bilo potrebno dodatno zagotoviti 3.800.000 SIT zaradi
povečanega obsega del (zarobničenje ceste), 1.300.000 SIT je preneseno s postavke
13301 Obnove JP po izgradnji plina;
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-

-

za obnovo Vrtne ulice je bilo potrebno dodatno zagotoviti 9.400.000 SIT zaradi
povečanega obsega del, ureditve pločnika, meteornega odvodnjavanja in sanacije
križišča ter meteornega odvodnjavanja dela Starovaške ulice;
za asfaltiranje dela pokopališke ceste, ki je bila še neurejena, se je s prerazporeditvijo
sredstev zagotovila pravica porabe v višini 4.000.000 SIT.

Ad15) Pri načrtovani izgradnji priključne ceste Juteks na Ložnici ni prišlo do dogovora z
ostalimi soinvestitorji, zato se z gradnjo ceste ni pričelo.
V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za
ureditev parkirišča pred I. in II. OŠ Žalec. Do realizacije ni prišlo, ker se je po ukinitvi
balinišča, ki je v neposredni bližini, pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za ureditev
parkirišča na območju starega balinišča.
Prosta sredstva v skupni višini 31.500.000 SIT se prerazporedijo, in sicer:
-

-

-

-

-

-

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije in neprometnih znakov se
je dodatno zagotavilo 2.800.000 SIT (izdelava elaborata za označitev intervencijskih
poti v blokovnem naselju mesta Žalec, preprogramiranje semaforskih naprav v skladu
z veljavno zakonodajo in doniranje finančnih sredstev za pokritje stroškov prometne
signalizacije zaradi obvoza v zvezi z zaporo ceste ob izgradnji avtoceste Arja vas –
Vransko).
Hmezadu Kmetijski zadrugi Gotovlje, z.o.o. so bila nakazana sredstva za
sofinanciranje ureditve dvorišča in dovozne ceste.
Po izgradnji kanalizacije in plina se je uredilo parkirišče pri stanovanjskih blokih
Rimska cesta 81, 83, 85, 87 v Šempetru (obnova meteornega odvodnjavanja,
prevezave odtokov iz objektov, preplastitev).
Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec so bila nakazana sredstva za
sofinanciranje ureditve dovozne ceste in dvorišča ob gospodarskem poslopju v znesku
3.100.000 SIT.
Zaradi potrebe po parkiriščih v Žalcu na območju šole, kulturnega doma in glasbene
šole se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za ureditev parkirišča na
območju starega balinišča.
Pred stanovanjskim blokom Savinjske čete 2, Žalec so se uredila parkirišča in uvoz na
Ulico talcev.
Za postavitev avtobusnih nadstrešnic je bilo potrebno dodatno zagotoviti 3.600.000
SIT zaradi potrebe po nabavi dodatnih štirih avtobusnih postajališč.
Za idejne rešitve racionalizacije prestavitve prižigališč javne razsvetljave iz trafo
postaj v samostoječe zunanje razdelilce v ostalih krajih občine Žalec in nadzora nad
prestavitvijo prižigališč je bilo potrebno dodatno zagotoviti 1.900.000 SIT.
Za izdelavo projektne dokumentacije javne razsvetljave parkirišča Pod smrekami v
Šempetru se je namenilo 300.000 SIT.

Ad16) Prerazporeditev sredstev je bila potrebna zaradi pravilnega knjiženja porabe sredstev.
Ad17) Investitor Regionalnega centra za ravnanje z odpadki je M estna občina Celje in ne
Javne naprave Celje, zato je bila potrebna prerazporeditev sredstev zaradi pravilnega
knjiženja porabe sredstev.
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Ad18) V sprejetem proračunu je bilo za tekoče vzdrževanje naravnega rezervata Ribnika
Vrbje načrtovanih 2.980.000 SIT. Dela, ki smo jih prijavili v okviru PHARE projekta
(sanacija severnega roba ribnika z ureditvijo poti in zasaditvijo), niso bila realizirana, zato so
se prosta sredstva v znesku 1.470.000 SIT v skladu z dogovorom M inistrstva za okolje in
prostor namenila za ureditev INFO središča.
Prerazporeditev sredstev v znesku 72.000 SIT je bila potrebna zaradi pravilnosti knjiženja
porabe sredstev.
Ad19) Sredstva, zagotovljena na proračunski postavki »15041 Spomeniki oblikovane narave
(drevoredi, parki)«, so bila porabljena samo za vzdrževanje drevoreda (čiščenje podrasti) in
okolice graščine na območju spomenika oblikovane narave – park Plevno. V Novem Celju ni
bila izvedena načrtovana zasaditev novih dreves – lipov drevored ob dovozni cesti, ker je bila
potrebna celovita rešitev. Prosta sredstva v višini 1.350.000 SIT so se prerazporedila na
proračunsko postavko »15040 Naravni rezervat ribnik Vrbje« za ureditev in delovanje INFO
središča na ribniku Vrbje.
Načrtovana ureditev poti (koši, klopi, table) ob Savinji v višini 1.000.000 SIT ni bila
izvedena. Planirana ureditev poti ob Savinji z opremo se je realizirala na območju ribnika v
Vrbju.
Ad20) Za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v Zavodu za kulturo, šport in
turizem za leto 2005 in leto 2006 je potrebno zbrati 956.000 SIT. M anjkajoča sredstva v višini
336.000 SIT so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev, namenjenih za tekoče izplačilo
plač.
Ad21) Za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v M edobčinski matični knjižnici za
leto 2005 in leto 2006 je potrebno zbrati 520.000 SIT. M anjkajoča sredstva v višini 150.000
SIT so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev, namenjenih za tekoče izplačilo plač.
Ad22) Prerazporeditev sredstev je bila potrebna zaradi pravilnega knjiženja porabe sredstev.
Ad23) Za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v JZ Vrtci občine Žalec za leto 2005
in leto 2006 je potrebno zbrati skupaj 4.784.000 SIT. M anjkajoča sredstva v višini 1.414.000
SIT so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev, in sicer 1.400.000 SIT iz proračunske
postavke »19081 Sklad štipendijske sheme Savinjske regije«, ker Razvojna agencija Celje
d.o.o. v letu 2006 ni nadaljevala s pridobivanjem dodatnih sredstev za sklad štipendijske
sheme in so zato ostala sredstva neizkoriščena ter 14.000 SIT iz neporabljenih sredstev za
plače računovodskih delavcev zavodu »Petka« za JZ Vrtci.
Ad24) Za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami dogovorjenega programa osnovnih
šol za leto 2005 in leto 2006 je potrebno zbrati 294.000 SIT. M anjkajoča sredstva v višini
84.000 SIT so se zagotovila s prerazporeditvijo prostih sredstev, namenjenih za zavarovalne
premije za objekte.
Ad25) Sredstva, zagotovljena na proračunski postavki »20031 Bivanje starejših oseb v
posebnih socialnih zavodih« so bila porabljena za pokrivanje stroškov domske oskrbe za
občane, ki so nameščeni v posebnih socialnih zavodih za starejše občane po Sloveniji. Stroški
se krijejo na podlagi domske namestitve po odločbi Centra za socialno delo Žalec. Zaradi
manjšega števila oseb v teh posebnih socialnih zavodih so se prosta sredstva v višini
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3.400.000 SIT prerazporedila za pokrivanje stroškov domske oskrbe za občane, ki so
nameščeni v splošnih socialnih zavodih.
Ad26) Občinski zvezi Rdečega križa Žalec so se za organizacijo srečanja krvodajalcev
Spodnje Savinjske doline – Limberg 2006 dodatno zagotovila sredstva v višini 100.000 SIT.
Ad27) Obnove cestnih zajed ob vodotokih so se delno financirale iz neporabljenih sredstev
rezerv po zaključnem računu za leto 2005. Zato so se prosta razpoložljiva sredstva v znesku
8.823.200 SIT prerazporedila za obnovo LC 490081, 490022 Griže – Zabukovica – M atke.
Ad28) Občina Žalec daje finančno pomoč tudi za odpravo posledic požarov, ki niso
povzročeni zaradi naravne sile. Za dodelitev višine finančne pomoči upravičencem se
smiselno uporabljajo določbe 3. člena Pravilnika o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz
proračunske rezerve (UL RS, št. 105/05). Za te namene sredstva niso bila predvidena v
sprejetem proračunu, zato so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev, namenjenih za
sanacijo plazov. Predvidena sofinanciranja sanacije plazov so se financirala iz prenesenih
sredstev rezerv iz leta 2005.
2) 43. člen ZJF in 3. člen Odloka o proračunu občine Žalec za leto 2006 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.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za
tekoče leto.
Na osnovi teh določil se je na račun vplačanih namenskih prejemkov v tekočem letu obseg
izdatkov povečal za 97.176.000 SIT in na račun neporabljenih namenskih sredstev po
zaključnem računu proračuna za leto 2005 za 53.842.000 SIT. Izvršene so bile sledeče
spremembe:
Za p
št.

Proračunska postavka

1.

03011 Projekt Exchange 402009 Izdatki za
Kruševac
reprezent anco
402099 Drugi splošni
material in storitve
402300 Goriva in
maziva za prevozna
sredstva
402303 Najem vozil in
selitveni stroški
402403 Dnevnice za
službena potovanja v
tujini
402404 Hotelske in
restavracijske storitve v
tujini
402499 Drugi izdatki za
službena potovanja
402999 Drugi operativni
odhodki

Podkonto

Sprejeti
proračun
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Povečanje

Zmanjšanje

0

750.000

Veljavni
proračun
750.000

0

40.000

40.000

0

140.000

140.000

0

190.000

190.000

0

340.000

340.000

0

120.000

120.000

0

90.000

90.000

0

250.000

250.000

Za p
št.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Proračunska postavka

Podkonto

Sprejeti
proračun

412000 Tekoči transferi
nepro fitnim
organizacijam in
ustanovam
413302 Tekoči transferi
v javne zavode – za
izdatke za blago in
storitve
413500 Tek. plač.stor.
drugim izvaj. javnih
služb, ki niso posr. pror.
uporabnik
03012 Projekt Town
402005 Stroški
Twinning
prevajalskih storitev
402007 Računalniške
storitve
402009 Izdatki za
reprezent anco
402099 Drugi splošni
material in storitve
402399 Drugi prevozni
in transportni stroški
402600 Najemnine in
zakupnine za poslovne
objekte
402699 Druge
najemnine, zakupnine in
licenčnine
402901 Plačila avtorskih
honorarjev
07012 UO za
431000 Investicijski
razpolag anje z
trans feri nepro fitnim
dodeljenimi sredstvi
organizacijam in
požarn ega sklada
ustanovam
13102 LC 450161 Socka 420402 Rekonstrukcije
- Podkraj
in adaptacije
13340 Gradnja in
432001 Investicijski
investicijsko
trans feri ožjim delom
vzdrževanje javnih poti občin
ter trgov – koriščenje
koncesnine KS Galicija
13459 Gradnja in
432001 Investicijski
investicijsko
trans feri ožjim delom
vzdrževanje avtobusnih občin
postajališč – koriščenje
koncesnine KS Liboje
13342 Gradnja in
432001 Investicijski
investicijsko
trans feri ožjim delom
vzdrževanje javnih poti občin
ter trgov – koriščenje
koncesnine KS Petrovče
13342 Gradnja in
432001 Investicijski
investicijsko
trans feri ožjim delom
vzdrževanje javnih poti občin
ter trgov – koriščenje
koncesnine MS Žalec
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Povečanje
0

3.900.000

Veljavni
proračun
3.900.000

0

350.000

350.000

0

498.000

498.000

0

500.000

500.000

0

100.000

100.000

0

1.000.000

1.000.000

0

1.100.000

1.100.000

0

40.000

40.000

0

100.000

100.000

0

50.000

50.000

0

104.000

104.000

7.200.000

1.641.000

8.841.000

9.500.000

38.010.000

47.510.000

17.500.000

11.101.000

3.000.000
(sklep o
prezapor.)

676.000

360.000

140.000

Zmanjšanje

-2.426.000

3.676.000

-6.000

2.000

26.175.000

354.000

142.000

Za p
št.

Proračunska postavka

Podkonto

9.

14031 Ekomuzej
hmeljarstva in
pivovarstva Žalec

420800 Študija o
izvedljivosti projekta

10. 15001 Investicije in
investicijsko
vzdrževanje odlagališč
komunalnih odpadkov

432000 Investicijski
trans feri občinam

11. 15010 Investicije in
investicijsko
vzdrževanje
kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav

413500 Tek. plač.stor.
0
drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso
posredni proračunski
uporabniki
420802 Investicijski
0
inženiring
431100 Investicijski
167.700.000
trans feri javnim
podjetjem in družbam, ki
so v lasti države ali
občin
420401 Novogradnje
6.350.000
(z upoštev.
sklepa št. 18
in 19 o
prerazpor.)
420804 Načrti in druga
4.246.00
projektna dokumentacija
431100 Investicijski
12.000.000
trans feri javnim podj.in
družbam, ki so v lasti
držav e ali občin
431100 Investicijski
0
trans feri javnim podj. in
družbam, ki so v lasti
držav e ali občin
420402 Rekonstrukcije
0
in adaptacije

12. 15040 Naravni rezerv at
ribnik Vrbje

13. 16040 Investicije in
investicijsko
vzdrževanje pokopališč
in mrliških vežic
14. 16081 Naložbe v
osnovna sredstva JKP
d.o.o. Žalec
15. 18001 Vzdržev anje
kulturnih spomenikov –
Dvorec Novo Celje
16. 18063 Investicije in
investicijsko
vzdrževanje Doma II.
slov. tabora - MMK
17. 19061 Savinov sklad

18. 23001 Proračunska
rezerva
19. 23002 Sanacija plazov
pri stanovanjskih
objektih
20. 23004 Obnova LC
490081, 490022 Griže –
Zabukovica - Matke

Sprejeti
proračun
3.100.000
(z upoštev.
sklepa št. 16
o prerazp.)
60.959.000
(z upoštev.
sklepa št. 17
o prerazp.)

Povečanje

Zmanjšanje

5.093.000

Veljavni
proračun
8.193.000

14.472.000

75.431.000

2.441.000

2.441.000

6.250.000

6.250.000

9.500.000

177.200.000

1.333.000

7.683.000

7.104.000

11.350.000

569.000

12.569.000

2.696.000

2.696.000

1.627.000

1.627.000

420200 Nakup
pisarniškega pohištva

0

943.000

943.000

420501 Obnove
411999 Drugi transferi
posameznikom in
gospodinjstvom
409100 Proračunska
rezerva
409100 Proračunska
rezerva

0
0

1.588.000
1.098.000

1.588.000
1.098.000

0

1.496.000

1.496.000

20.000.000

15.658.200

35.658.200

8.823.200
(z upoštev.
sklepa št. 27
o prerazp.)

20.489.800

29.313.000

409100 Proračunska
rezerva

153.450.000

Skupaj
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-2.432.000

Ad1) Občina Žalec je v letu 2006 sodelovala z občino Kruševac kot partner v projektu
»Exchange«. V ta namen smo pridobili sredstva v višini 6.667.692,74 SIT, katera so se
namenila za izvedbo tega projekta.
Ad2) Občina Žalec je bila prijavitelj in nosilec izvedbe konference »TOWN TWINNING«. V
ta namen je bila s partnerjem iz tujine »Education, Audiovisual and Culture Execitive
Agency« sklenjena pogodba, na osnovi katere so nam bila nakazana sredstva v višini
2.993.784,71 SIT. V višini nakazanih namenskih sredstev so se zagotovile pravice porabe teh
sredstev na novi odprti proračunski postavki 03012 Projekt Town Twinning.
Ad3) Namenski vir požarnega sklada je požarna taksa. Po zaključnem računu proračuna za
leto 2005 je ostalo neporabljene požarne takse v višini 1.641.479,90 SIT, kar povečuje
načrtovani obseg izdatkov proračunske postavke »07012 UO za razpolaganje z dodeljenimi
sredstvi požarnega sklada« za 1.641.000 SIT.
Ad4) Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je sofinancirala
rekonstrukcijo LC 450161 odsek Socka – Podkraj v višini 38.010.174 SIT.
Ad5) Krajevna skupnost Galicija v letu 2005 ni v celoti izkoristila pravice porabe koriščenja
koncesnine za rudarsko pravico. Zato neporabljena sredstva v znesku 11.100.831,97 SIT
povečujejo načrtovani obseg izdatkov proračunske postavke »13340 Gradnja in investicijsko
vzdrževanje javnih poti ter trgov – koriščenje koncesnine za rudarsko pravico« za 11.101.000
SIT. Hkrati se ta postavka zmanjšuje za 2.426.000 SIT zaradi nižje doseženih prihodkov od
podeljenih koncesij v letu 2006, kot so bila prvotno predvidena za Krajevno skupnost
Galicija.
Ad6,7,8) Krajevni skupnosti Liboje, Krajevni skupnosti Petrovče in M estni skupnosti Žalec
so bila sredstva od podeljenih koncesij za rudarsko pravico zagotovljena in nakazana v višini
natečene koncesije v letu 2006.
Ad9) S strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko so nam bila
odobrena in nakazana sredstva v višini 5.092.696,50 SIT namensko za sofinanciranje projekta
»Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec«.
Ad10) Republiška taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je namenska in
se lahko porabi izključno za izvajanje sanacijskih in drugih investicijskih del na odlagališču
odpadkov. Po zaključnem računu proračuna za leto 2005 je ostalo neporabljene okoljske
dajatve v višini 14.471.921,61 SIT, kar povečuje načrtovani obseg izdatkov proračunske
postavke »15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov« za
14.472.000 SIT.
Ad11) Po zaključnem računu proračuna za leto 2005 je ostalo neporabljenega dobička
Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. za 18.191.001,22 SIT. Sredstva se namenjajo za
Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov
na povodju Savinje.
Ad12) Po zaključnem računu proračuna za leto 2005 je ostalo neporabljenih namenskih
sredstev za izvedbo projekta »Ekološko-turistična obogatitev ribnika Vrbje« v višini
8.437.354,30 SIT.
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Ad13,14) Na podlagi sklepa skupščine Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. se dobiček
v višini 3.265.398,36 SIT, ugotovljenem po zaključnem računu za leto 2005, nameni za
pokopališko in pogrebno dejavnost v višini 568.909,55 SIT in za naložbe v osnovna sredstva
podjetja (nakup tovornega vozila za dežurno službo) v višini 2.696.488,81 SIT.
Ad15) M inistrstvo za kulturo je financiralo restavriranje kapitelov in štukatur v dvorcu Novo
Celje v višini 1.626.400 SIT.
Ad16) S strani M inistrstva za kulturo so nam bila odobrena in nakazana sredstva v višini
2.531.250 SIT za sofinanciranje ureditve domoznanskega oddelka v M edobčinski matični
knjižnici v Žalcu.
Ad17) Pravne in fizične osebe so v letu 2006 darovale 1.097.511,45 SIT namensko za
Savinov sklad. Zbrana sredstva se bodo namenila umetniško nadarjenim dijakom, študentom
in tudi drugim v obliki nagrad in štipendij.
Ad18) Krajevni skupnosti Griže so bila pred leti dodeljena sredstva namensko za sanacijo
stanovanjske hiše, last Kresnik Anice. Ker se z deli ni pričelo, je Krajevna skupnost Griže
neporabljena sredstva v višini 1.495.750 SIT vrnila nazaj v sredstva rezerv Občine Žalec.
Ad19,20) Vlada Republike Slovenije je Občini Žalec dodelila sredstva proračunske rezerve za
odpravo posledic škode na stvareh zaradi neurja avgusta 2005 v višini 36.148.000 SIT. V
skladu s potrjenimi elaborati so se sredstva dodelila za sanacijo plazu pred stanovanjsko hišo
Knap Darinke iz Zabukovice 89 in za sanacijo LC 490081, 490022 Griže – Zabukovica –
M atke.
III.1.4. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
Na podlagi drugega odstavka 8. člena Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 118/05) smo v sredstva rezerv Občine Žalec izločili 33.940.000 SIT.
V sredstva rezerv smo izločili tudi:
- sredstva, prejeta iz proračunske rezerve Republike Slovenije v višini 36.148.000 SIT,
za odpravo posledic neurja avgusta leta 2005;
- vrnjena neporabljena sredstva s strani Krajevne skupnosti Griže v višini 1.495.750
SIT, katera so bila dodeljena za sanacijo stanovanjske hiše, last Kresnik Anice.
Razpoložljiva sredstva rezerv so znašala na dan 31. decembra 2006 101.317.872,89 tolarjev
in so obsegala:
- prenesena sredstva iz leta 2005
- izločena sredstva v sklad rezerv v letu 2006

29.734.122,89 SIT
71.583.750,00 SIT

Sredstva so bila dodeljena:
- za odpravo posledic po neurju avgusta 2005 (sanacije plazov pri
stanovanjskih objektih, obnove cestnih zajed ob vodotokih, obnova
LC 490081, 490022 Griže – Zabukovica - M atke)
- za finančno pomoč pri sanaciji plazov
Skupaj
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98.080.769,74 SIT

1.686.104,00 SIT
99.766.873,74 SIT

Podroben pregled porabe sredstev rezerve je razviden iz priloge 1.
Sredstva rezervnega sklada so namenska, zato se neporabljena sredstva v višini 1.550.999,15
SIT prenašajo v sredstva rezerv Občine Žalec za leto 2007.

III.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunskega stanovanjskega sklada
Razpoložljiva sredstva stanovanjskega gospodarstva so znašala 199.072.592,86 SIT in so
obsegala:
A. Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2005

24.133.928,22

B. Tekoči prilivi v letu 2006
- prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije
- prihodki od najemnin za stanovanja
- dotacija občine

174.938.664,64
13.637.235,00
149.301.429,64
12.000.000,00

Skupaj namenska sredstva (A. + B.)

199.072.592,86

Stanovanjskemu skladu RS je bilo odvedeno 20% natečenih kupnin v višini 2.372.199,60 SIT
in Slovenski odškodninski družbi d.d. 10% kupnin v znesku 1.184.165,00 SIT. Odplačila
glavnice dolgoročno najetih stanovanjskih kreditov pri Stanovanjskem skladu RS so znašala
5.970.818,01 SIT ter pripadajoče obresti 3.380.230,80 SIT. Ker so sredstva namenska, smo
preostanek razpoložljivih tekočih prilivov v znesku 162.031.251,23 SIT izločili na evidenčni
račun proračunskega stanovanjskega sklada.
Na evidenčnem računu proračunskega stanovanjskega sklada smo imeli z upoštevanjem
prenesenih sredstev iz leta 2005 na razpolago 186.165.179,45 SIT. Sredstva so bila porabljena
v višini 129.103.525,28 SIT za tekoče vzdrževanje stanovanj, za nakup stanovanj, stroške
upravljanja, subvencioniranje najemnin, vračila lastnih vlaganj in drugih stroškov,
povezanimi s stanovanji. Stanje neporabljenih sredstev na evidenčnem računu proračunskega
stanovanjskega sklada na dan 31.12.2006 je 57.061.654,17 SIT.

III.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne 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 tretjega odstavka 6. člena odloka
o proračunu 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.
Sredstva so bila dodeljena v višini 13.113.000 SIT za sledeče namene:
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Zap. Podprogram
št.

1. 03029002 Mednarodno
sodelovanje občin

2. 18029001 Nepremična
kulturna dediščina

3. 18039003 Ljubiteljska
kultura

4. 18039003 Ljubiteljska
kultura

5. 20049006 Socialno
varstvo drugih ranljivih
skupin

Proračunska postavka

Podkonto

03010 Obmejno in drugo
sodelovanje občin na
področju kulture, športa in
drugih področjih
18002 Vzdrževanje kulturnih
spomenikov – Obrambni stolp

402999 Drugi
operativni odhodki

420204 Nakup
druge ga pohištva
420501 Obnove
420801 Investicijski
nadzor
420804 Načrti in
druga projektna
dokumentacija
18042 Sofinanciranje
431000 Investicijski
programov kulturnih društev transferi neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
18046 Festival »Sredi zvezd« 402099 Drugi
splošni material in
storitve
412000 Tekoči
transferi neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
20065 Sofinanciranje obnove 431000 Investicijski
fasade Dominikovega doma
transferi neprofitnim
organizacijam
in
ustanovam

Skupaj

Zn esek

250.000

2.660.000
3.600.000
200.000
543.000

2.600.000

60.000
200.000

3.000.000

13.113.000

Ad1) Občina Žalec je v letu 2006 sodelovala in gostovala v Žatcu na Češkem, Ketchemetu na
M adžarskem in v Westportu na Irskem, kjer smo se udeležili konference o lokalni samoupravi
in problematiki urejanja okolja.
V sprejetem proračunu je bilo za obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture,
športa in drugih področjih zagotovljenih samo 500.000,00 tolarjev, zato je potrebno
manjkajoča sredstva v znesku 250.000,00 SIT zagotoviti iz sredstev splošne proračunske
rezervacije.
Ad2) V kletnih prostorih 400 let starega obrambnega stolpa ob cerkvi Sv. Nikolaja v Žalcu so
se uredili prostori. Predračunska vrednost obnovitvenih del in opreme je znašala 8.000.000
SIT. V sprejetem proračunu je bilo za obnovitvena dela zagotovljenih samo 1.000.000 SIT,
zato je bilo potrebno manjkajoča sredstva v znesku 7.003.000 SIT zagotoviti iz sredstev
splošne proračunske rezervacije.
V obnovljenih prostorih je mogoča predstavitev vin savinjskih vinogradnikov kot tudi
degustacija in nakup vin. V zgornjem razstavnem prostoru obrambnega stolpa pa bo stalna
razstava o vinogradništvu v Spodnji Savinjski dolini. Ureditev obrambnega stolpa bo
pripomogla k večji turistični ponudbi v Občini Žalec, istočasno pa bodo s tem zagotovljeni
pogoji za promocijo pridelovalcev vin, kateri so člani Društva savinjskih vinogradnikov.
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Ad3) V občini Žalec delujejo tri godbe: godba Zabukovica s 125-letno tradicijo, godba Liboje
z 70-letno tradicijo in godba Hramše. Vse godbe aktivno in zelo uspešno predstavljajo Občino
Žalec na prireditvah, tako v občini Žalec kot tudi širom po Sloveniji.
Poleg kvalitetne izvedbe glasbenih nastopov je pomemben tudi njihov zunanji izgled, zato so
se za nabavo uniform namenila sredstva v višini 2.600.000 SIT.
Ad4) KUD Žalec in Občina Žalec ter Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
so bili organizatorji prireditve »Festival sredi zvezd«, ki se je odvijal 19. in 20. maja 2006 v
Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.
Za sofinanciranje same prireditve »Festivala sredi zvezd« so bila KUD Žalec dodatno
zagotovljena sredstva v višini 200.000 SIT, Občina Žalec pa je za nabavo priznanj občinstva
in strokovne žirije za prvo, drugo in tretje mesto zagotovila sredstva v višini 60.000 SIT.
M anjkajoča sredstva so se zagotovila iz sredstev splošne proračunske rezervacije.
Ad5) Župnijski urad Petrovče je v letu 2006 pričel z obnovo kulturno zgodovinskega objekta
– »mežnarije«, katerega so preimenovali v Dominikov dom. Obnovitvena dela celotnega
projekta so znašala 30.000.000 SIT. Občina Žalec je prispevala 3.000.000 SIT.
V obnovljenem objektu bodo svoj prostor za različne aktivnosti lahko imeli krajani iz Petrovč
(tako otroci, mladi, odrasli in starejši, kot tudi skavti, pevci ipd.) ter romarji, ki bodo obiskali
baziliko v Petrovčah.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so ostala neizkoriščena v višini 74.420,00 SIT.

III.1.7. Prenos neporabljenih namenskih sredstev
44. člen zakona o javnih financah omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska
sredstva prenesejo v proračun za naslednje leto.
1. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
Javne naprave, javno podjetje d.o.o. Celje je v letu 2006 nakazal Občini Žalec 38.154.680,46
SIT zbrane dajatve. Po zaključnem računu za leto 2005 je ostalo neporabljene okoljske
dajatve v višini 14.471.921,61 SIT. V skladu s pogodbo št. TŽ/06 o ravnanju z okoljsko
dajatvijo, sklenjeno med javnim podjetjem Javne naprave d.o.o. Celje in Občino Žalec in
pogodbo št. TRCERO-ŽA/06 o vlaganju sredstev v izvedbo projekta RCERO Celje, sklenjeno
med javnim podjetjem Javne naprave d.o.o. Celje, Občino Žalec in M estno občino Celje so
bila sredstva porabljena v višini 45.957.583,79 SIT. Neporabljena sredstva okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v znesku 6.669.018,28 SIT se prenesejo v
proračun leta 2007.
2. V letu 2006 je bilo okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda natečene v višini 84.453.380,28 SIT. V skladu s pogodbo o prenosu sredstev okoljske
dajatve za obremenjevanje vode 2006, sklenjeno med Javnim komunalnim podjetjem Žalec
d.o.o. in Občino Žalec, so se sredstva namenila za izgradnjo kanalizacije v Žalcu – Ipavčeva
ulica, kanalizacijo v Šempetru – 2. faza in kanalizacijo Arja vas, Petrovče. Po evidenci
Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Žalec, kateri je zavezanec za plačilo okoljske dajatve, je
le-te po stanju na dan 31.12.2006 ostalo neporabljene za 59.272.208,88 SIT in se prenaša v
leto 2007.
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3. Neporabljena sredstva po zaključnem računu za leto 2005 za dograditev in posodobitev
čistilne naprave Kasaze so znašala 18.191.001,22 SIT (dobiček JKP d.o.o. Žalec po ZR 2001,
ZR 2002 in ZR 2003 namensko za ČN Kasaze). V letu 2006 smo iz tega vira krili stroške
izdelave projektov in ustrezne dokumentacije za pridobitev EU sredstev iz kohezijskega
sklada za potrebe projekta »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje«. Sredstva za te namene so bila porabljena
v višini 14.579.030,67 SIT. Neporabljena namenska sredstva v znesku 3.611.970,55 SIT
povečujejo obseg izdatkov proračunske postavke »15010 Investicije in investicijsko
vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav« v proračunu leta 2007.
4. Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so bili v letu 2006 realizirani v znesku
19.245.720,98 SIT (brez upoštevanja zamudnih obresti v znesku 88.426,10 SIT). Namenska
sredstva so v celoti izkoristile KS Petrovče, KS Liboje in M S Žalec v skupni višini
4.171.605,16 SIT. KS Galicija pa je od pripadajoče natečene koncesije v letu 2006 v višini
15.074.115,82 SIT izkoristila samo 9.097.419,03 SIT (ostala porabljena sredstva v višini
11.100.831,97 SIT so se črpala iz neporabljenih sredstev iz leta 2005). Neporabljena
namenska sredstva KS Galicija v znesku 5.976.696,79 SIT se bodo prenesla v proračun leta
2007.
5. Namenski vir požarnega sklada je požarna taksa. Le-ta je bila v letu 2006 natečena v višini
7.900.323,00 SIT. Ob upoštevanju neporabljene požarne takse iz leta 2005 v znesku
1.641.479,90 SIT jo je bilo v letu 2006 na razpolago 9.541.802,90 SIT, kar predstavlja za
745.983,00 SIT več, kot je znašala dejanska poraba teh sredstev. Neporabljena namenska
sredstva se bodo prenesla v proračun leta 2007.
6. Prejete donacije od domačih pravnih in fizičnih oseb v višini 1.097.511,45 SIT namensko
za Savinov sklad so v celoti ostale neizkoriščene. Neporabljena namenska sredstva se bodo
prenesla v proračun leta 2007.
7. Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se na posebnih proračunskih
postavkah zbirajo sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami. V letu 2005 in
letu 2006 smo morali za odpravo plačnih nesorazmerij zaposlenim v javnem sektorju zbrati
sredstva v skupni višini 8.804.000 SIT.

III.1.8. S tanje izdanih poroštev
Po stanju na dan 31.12.2006 znaša stanje izdanih poroštev (neodplačanih kreditov)
22.916.559,50 SIT in se v celoti nanaša na poroštvo, dano Javnemu komunalnemu podjetju
Žalec, d.o.o. namensko za izgradnjo kanalizacije v Vrbju.
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III.2. OBRAZLO ŽITEV
PRORAČUNA

POS EBNEGA

DELA

ZAKLJUČN EGA

RAČUN A

1000 OBČINS KI S VET
01 POLITIČNI S IS TEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001 Stroški svetnikov
Na podlagi določil Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
(UL RS, št. 38/99, 6/00, 88/01, 19/03, 16/05, 94/05, 23/06) prejmejo člani občinskega sveta za
opravljanje neprofesionalne funkcije največ 15% županove plače letno, vključno s plačilom
za opravljeno delo v delovnih telesih občinskega sveta. Sejnine se izplačujejo na podlagi
prisotnosti na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles. V decembru 2005 in v letu 2006
je imel občinski svet skupaj pet sej. V sprejetem proračunu za leto 2006 so bila predvidena
sredstva za plačilo sedmih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles (ena seja za
december 2005 in šest sej za obdobje januar – november 2006).
01002 Stroški sej občinskega sveta
Na tej postavki so se zagotavljala sredstva za pripravo gradiva za seje občinskega sveta,
snemanje in predvajanje sej občinskega sveta ter pogostitve ob koncu seje občinskega sveta.
V mesecu avgustu je bil organiziran ogled ribnika Harter v Avstriji, kjer so se člani
občinskega sveta v okviru izvajanja projekta Phare – ekološka turistična obogatitev ribnika
Vrbje, spoznali s primeri dobre prakse upravljanja z ribniki v Avstriji.
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. V vsakem od naših odborov so delovali trije člani – občani. Za njihovo delovanje je
bilo predvidenih 1.800.000 tolarjev. Zaradi manjšega števila sej občinskega sveta in s tem
povezanih sej odborov in komisij, so bila sredstva porabljena v višini 725.423,99 SIT.
01005 Stroški svetniških skupin
Sredstva za delovanje svetniških klubov se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o sredstvih za
delo svetniških klubov. Znesek za posameznega svetnika v klubu svetnikov je za leto 2006 bil
načrtovan v višini 36.175 tolarjev mesečno (upoštevana je bila 4,5% rast primerne porabe na
prebivalca), kar je znašalo na letni ravni za 29 svetnikov skupaj 12.588.900 SIT.
Klubi svetnikov prejšnjega mandata občinskega sveta so na podlagi sklepa komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja prejeli izplačila do konca meseca
oktobra 2006. Po preteku mandata prejšnjega občinskega sveta bi morala komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja glede na volilni izid določiti novo razdelitev
sredstev svetniškim klubom. Ker je bila komisija imenovana v januarju 2007, bo potrebno v
proračunu za leto 2007 zagotoviti tudi pripadajoča neizplačana sredstva za november in
december leta 2006.
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01006 Financiranje političnih strank
Sredstva za delovanje političnih strank za obdobje januar – oktober 2006 so se zagotavljala na
podlagi sklepa o financiranju političnih strank, katerega je sprejel občinski svet dne 30.
januarja 2003. Političnim strankam, ki so bile upravičene pridobiti sredstva iz proračuna
občine, so pripadala sredstva za dobljeni glas na volitvah v višini 45 tolarjev (mesečno).
V mesecu oktobru 2006 so bile izvedene volitve župana in občinskega sveta. Dne 20.
novembra 2006 pa se je konstituiral Občinski svet Občine Žalec. V skladu z določili zakona je
potrebno s sklepom občinskega sveta določiti nov razdelilnik sredstev financiranja političnih
strank v občini. Izračun sredstev, ki pripada posamezni politični stranki, predloži komisija za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja na podlagi poročila občinske volilne
komisije.
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01010 Volitve župana in občinskega sveta ter volitve v ožje dele občin
Skladno z zakonom o lokalnih volitvah so v letu 2006 na območju Republike Slovenije
potekale lokalne volitve, to je volitve članov občinskega sveta, volitve županov in volitve v
svete krajevnih skupnosti. Zakon o lokalnih volitvah v 3. členu določa, da stroške za izvedbo
lokalnih volitev krijejo občine. Sredstva se morajo zagotoviti v proračunu občine za leto, v
katerem potekajo lokalne volitve, za kar smo na osnovi normativov Republiške volilne
komisije predvideli 15.800.000 SIT. Pri določitvi višine potrebnih sredstev smo planirali
izvedbo morebitnega drugega kroga volitev za župana, ki pa v Občini Žalec ni bil potreben,
saj je bil župan izvoljen že v prvem krogu. Načrtovane sejnine udeležencem odborov v znesku
2.800.000 SIT so bile predvidene za plačilo volilnim komisijam krajevnih skupnosti. Ker je
občinska volilna komisija opravila delo krajevnih volilnih odborov, do izplačila nadomestila
ni prišlo.
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2000 ŽUPAN
01 POLITIČNI S IS TEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01020 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana
Županu Občine Žalec, ki od 22. oktobra 2004 dalje opravlja svojo funkcijo nepoklicno,
pripada skladno z zakonom o lokalni samoupravi mesečno plačilo za opravljanje funkcije v
višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Z zakonom je za opravljanje funkcije profesionalnega župana Občine Žalec, ki sodi v tretjo
skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 8,0 ter funkcijski dodatek v višini 50%
količnika.
Na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so se zagotavljala sredstva za plačilo
prispevka za posebne primere zavarovanja od izplačanih bruto nadomestil.
01021 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov
Nagrade za opravljanje funkcije neprofesionalnih podžupanov so določene na podlagi
»Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov«. Višina
sredstev za nagrade vseh podžupanov znaša 80% županove plače in se po enakih deležih
razdeli med imenovane podžupane.
01022 Materialni stroški za funkcionarje
Župan in podžupani so imeli na razpolago 1.800.000 SIT sredstev za pogostitve ob različnih
prilikah, 560.000 SIT pa se je namenilo za povračila potnih stroškov za službena potovanja
župana, podžupanov in članov občinskega sveta.
V letu 2006 je bilo realiziranih 1.692.278,99 SIT pravic porabe za izdatke za reprezentanco. V
sklopu drugih operativnih odhodkov se realizirana sredstva v znesku 28.680,00 SIT nanašajo
na plačilo stroškov v zvezi z udeležbo podžupana na Korčuli, kjer je naša gledališka skupina
uprizorila opereto Hmeljska princesa. Povračila potnih stroškov župana niso prikazana na tej
proračunski postavki, ker so le-ta imela naravo mednarodnega sodelovanja občine in so zato
prikazana na podprogramu 0302 M ednarodno sodelovanje in udeležba.
01023 Odnosi z javnostmi
Na tej proračunski postavki so se zagotavljala sredstva za pokrivanje stroškov tiskovnih
konferenc, sporočil za javnost, objavo informacij v medijih ipd. Tako že nekaj let sodelujemo
z VTV Studiom d.o.o. glede sofinanciranja produkcije in arhiviranja regionalnega
informativnega TV programa »VTV Vaša televizija«. S STV Savinjsko televizijo imamo
sklenjeno pogodbo o predvajanju videostrani ter snemanju in predvajanju oddaje »Župan z
vami«. Sodelujemo tudi s TV Celje. V časnikih, kot so Finance, Novi tednik in Delo, pa
objavljamo oglase, s katerimi želimo doseči večjo prepoznavnost naše občine.
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3000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMS KA IN FIS KALNA ADMIN IS TRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02010 Dejavnost nadzornega odbora
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nadomestila za opravljanje funkcije
na osnovi sprejetega letnega programa dela nadzornega odbora v višini, kot je opredeljena v
Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah, nagradah občinskih
funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov. Nadzorni odbor nam v času priprave proračuna ni
posredoval sprejeti letni program dela, zato smo potrebna sredstva za njegovo delovanje
opredelili sami. Tako smo za izvajanje nadzorov predvideli 2.120.000 tolarjev sredstev, za
prisotnost na sejah nadzornega odbora in sejah občinskega sveta 350.000 SIT, za plačilo
izvedenca 200.000 SIT, za nabavo strokovne literature 50.000 SIT, za strokovno
izobraževanje 150.000 SIT ter za povračilo potnih stroškov 100.000 SIT.
V letu 2006 je nadzorni odbor izvedel 12 nadzorov porabe proračunskih sredstev. Ni pa
izkoristil pravic porabe strokovnega izobraževanja in plačilo izvedenca.
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4001 OBČINS KA UPRAVA – ODDELEK ZA PREMOŽENJE IN S PLOŠ NE ZAD EVE
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
03010 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih
Občina Žalec je imela na podlagi podpisanih sporazumov in dogovorov o sodelovanju
partnerskih mest in inštitucij iz teh krajev predvidene obiske in sodelovanja na različnih
dogodkih in priložnostih v smislu krepitve medsebojnih odnosov ter izmenjave dobre prakse
na področjih kulture, športa in ostalih dejavnostih.
S tem namenom smo letos sodelovali in gostovali v Žatcu na Češkem, Ketchemetu na
M adžarskem in v Westportu na Irskem, kjer smo se udeležili konference o lokalni samoupravi
in problematiki urejanja okolja. Iz programa pa je izpadlo gostovanje pri slovenskem društvu
Zlatorog iz Švice, ker je društvo prenehalo s svojo dejavnostjo.
03011 Projekt Exchange Kruševac
V letu 2005 je Občina Kruševac v okviru evropskih projektov »Exchange« EAR (European
Agency for Reconstruction) povabila k sodelovanju Občino Žalec v svojem projektu
»Ecology Capacity building in Krusevac M unicipality). V projektu, ki je trajal 10 mesecev,
smo aktivno sodelovali izvajalci iz Občine Žalec in Razvojne agencije Savinja Žalec, na
določenih segmentih pa tudi izvajalci iz JKP d.o.o. Žalec in I. Osnovne šole Žalec. Projekt je
bil uspešno realiziran, vsi stroški, ki so nastali pri izvedbi tega projekta, so bili pokriti s strani
Občine Kruševac, katera je za te namene prejela sredstva iz Evropske unije.
03012 Projekt Town Twinning
V začetku leta 2006 je Občina Žalec skupaj z Razvojno agencijo Savinja Žalec prijavila
projekt sodelovanja evropskih pobratenih mest pri Evropski komisiji za izobraževanje in
kulturo. V konkurenci 2000 prijavljenih projektov in srečanj evropskih državljanov je naš
projekt z naslovom »Skrb za okolje – skupna vrednota in naloga evropskih državljanov vseh
generacij (mladi, aktivni odrasli, starejši)«, uspel. V času od 13. – 16. septembra smo izvedli
mednarodno konferenco, na kateri so sodelovali gostje iz partnerskih mest Bad Kissingen
(Nemčija), Westport (Irska), Žatec (Češka), Kruševac (Srbija) in iz Slovenije, skupno preko
120 udeležencev v vseh dogodkih. Konferenca je popolnoma dosegla svoj namen. Stroški, ki
so pri tem nastali, so bili ob prijavi ocenjeni v višini 9.000.000 SIT in niso bili planirani v
proračunu za leto 2006, ker smo pričakovali še rezultat izbora projekta pri Evropski komisiji.
Le-ta priznava prijavljene stroške in po potrditvi tudi sofinancira projekt v višini 60%
vrednosti dejanskih stroškov projekta. Stroški, ki so nastali pri izvedbi projekta, so v letu
2006 znašali 4.918.674,41 SIT, od tega smo prejeli od partnerja iz tujine »Education,
Audiovisual and Culture Execitive Agency« 2.993.784,71 SIT. Projekt bo finančno zaključen
v letu 2007, ko bomo od tujega partnerja prejeli še razliko sredstev po pogodbi (4.293,51
EUR) ter povrnili stroške prevoza in prevajanja gostom iz partnerskih mest.
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04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04030 Objava občinskih predpisov
Načrtovana sredstva v višini 1.700.000 SIT so bila zagotovljena za objavo občinskih
predpisov ter javnih razpisov v Uradnem listu RS. Dejanska poraba teh sredstev je bila večja
za 136.813,00 SIT zaradi objave vabil v časopisih in radiu na Prvo prostorsko konferenco za
Prostorski red Občine Žalec.
04031 Spletne strani občine
Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in dograditvi spletne strani občine. Iz teh sredstev so
se krili stroški najema prostora na strežniku in administracije. Izvedena je bila nadgradnja
administracijskega vmesnika z modulom za upravljanje vsebin na spletni strani (CM S).
M odul omogoča, da spletne strani gradimo, urejujemo in dopolnjujemo sami, brez
posredovanja sprememb ali dopolnitev podatkov izdelovalcu aplikacije spletne strani. To
omogoča bolj ažurno in prilagodljivo oblikovanje spletne strani. Ni pa še bila izvedena
angleška in nemška verzija spletne strani, pri katerih bo večji poudarek na turistični in
gospodarski predstavitvi občine. Na spletni strani je objavljen register veljavnih predpisov
občine, niso pa še objavljeni čistopisi aktov.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04040 Pokroviteljstva občine
Občina Žalec je pokrovitelj pri prireditvah društev, javnih zavodov, krajevnih skupnosti in
drugih izvajalcev. Sredstva so se med letom delila glede na potrebe koristnikov teh sredstev in
so se izplačevala v denarni obliki ali v obliki direktnega plačila blaga oz. opravljene storitve.
V sprejetem proračunu so bila zagotovljena v višini 4.630.000 SIT.
M ed letom je prispelo mnogo več vlog po odobritvi sredstev iz naslova pokroviteljstva
Občine, zato je bilo potrebno s prerazporeditvijo pravic porabe dodatno zagotoviti 4.400.000
SIT sredstev. Tako je Občina financirala avtobusni prevoz za gostovanje gledališke skupine
na Korčuli, kjer so uprizorili opereto Hmeljska princesa. Hmezadu Kmetijski zadrugi
Petrovče, z.o.o. , so bila odobrena sredstva za pokritje stroškov organizacije Jožefovega sejma
v Petrovčah. Trem posameznikom so bila preko njihovih organizacij odobrena sredstva za
udeležbo na mednarodnih igrah šolarjev v Bangkoku na Tajskem, za udeležbo na svetovnem
tekmovanju SIFE – Students in free Enterprise ter za udeležbo na 50. državnem tekmovanju v
oranju. Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je občina prispevala finančna
sredstva za pokritje stroškov ob 30-letnici obstoja Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin.
Lokostrelskemu društvu Sokol so bila odobrena sredstva za nabavo nahrbtne kosilnice na
laks. Domu upokojencev Polzela je občina priskočila na pomoč pri nabavi aparata za
fizioterapijo ob priliki 50. letnice domskega varstva. V tem projektu so sodelovale tudi ostale
občine SSD. Nabavljene so bile zastave krajevnim skupnostim in javnim zavodom.
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ponikva so bila odobrena sredstva za organizacijo
prireditve – gasilska vaja »Ponikva 2006«.
04041 Prireditve ob občinskem prazniku
V mesecu avgustu in septembru so bile v počastitev občinskega praznika izvedene številne
prireditve. Obseg prireditev je bil znatno večji, kot smo prvotno načrtovali. Poleg sredstev, ki
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smo jih nakazali ZKŠT Žalec za pokritje stroškov prireditev, so nastali dodatni stroški v višini
3.889.267,94 SIT. Prireditve, ki so se odvijale v okviru občinskega praznika, so bile: pričetek
obiranja hmelja, pohod po hmeljski poti, hmeljarski likof, srečanje rejniških družin, srečanje
Abrahamov, postavitev umetniških skulptur Vinka Kovačeca, otvoritev vinskega »Keudra« v
obrambnem stolpu v Žalcu, odprtje domoznanskega oddelka, blagoslov obnovljenega Zlatega
križa.
04042 Prireditve ob državnih praznikih
V počastitev Dneva upora, Dneva državnosti in 15-letnice osamosvojitve Slovenije so nastali
stroški v skupni višini 1.616.612,18 SIT. S prerazporeditvijo pravic porabe je bilo potrebno
dodatno zagotoviti 500.000 SIT zaradi večjih stroškov pri izvedbi prireditve ob 15-letnici
osamosvojitve Slovenije.
04043 Ostale prireditve
V okviru ostalih prireditev so se zagotavljala sredstva za sledeče prireditve: sprejem
odličnjakov, sprejem zlatih maturantov, poletje v Preboldu, srečanje »starih žalčanov«, 100letnica cerkve v Žalcu, dan nogometa v Žalcu, slikarska šola Rudija Španzla, odkritje
spominskih obeležij, položitev temeljnega kamna POŠ Ponikva, otvoritev ceste Vodosteč –
Podkraj, otvoritev ceste v Podvinu, otvoritev Glasbene šole, pogostitev udeležencev požarne
vaje na I. Osnovni šoli, plačilo udeležbe z muzejskim vlakom v Rogatec, sofinanciranje
najema šotora in WC kabin na Čreti ipd.
04044 Novoletni sprejemi
Za novoletni sprejem župana ob koncu leta 2005 je bilo načrtovanih 1.800.000 SIT. Sprejemi
se vsako leto organizirajo za direktorje družb, javnih zavodov in drugih organizacij, za
ravnatelje, novinarje, duhovnike, policijo, lovce, člane občinskega sveta in njegovih delovnih
teles, člane štaba CZ, člane požarnega sklada, upokojence občinske uprave…
Sredstva so bila realizirana 93%. Novoletni sprejem ob koncu leta 2006 bo bremenil sredstva
proračuna 2007.
04045 Protokolarna darila
Za protokolarna darila je bilo porabljenih 5.347.875,57 SIT.
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. V ta
namen smo zagotovili sredstva za nabavo kozarcev, pladnjev in ostalih pripomočkov, ki
služijo izvajanju protokolarnih opravil ter plačilo prisotnosti osebam na porokah, ki opravljajo
protokolarna opravila.
Načrtovana nabava kozarcev, pladnjev in ostalih pripomočkov v višini 300.000 SIT ni bila
realizirana.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04050 Izvršbe in drugi sodni postopki
Proti Občini Žalec je vloženih več odškodninskih zahtevkov (tožba zaradi padca z motorne
kosilnice na nezavarovanem mostu na odseku ceste Vransko – Prapreče v potok, tožba zaradi
padca čez ograjo v stanovanjski stavbi, tožba zaradi manjvrednosti zemljišča ob smetišču na
Ložnici, tožbi zaradi nezmožnosti uporabe denacionalizacijskega premoženja (Vizovišek,
Kobale), tožba zaradi predčasne odpovedi pogodbe z M arginalijo d.o.o. glede oblikovanja
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časopisa Utrip, tožba zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, tožba za plačilo
odškodnine zaradi posega na tuje zemljišče pri gradnji kolesarske steze Žalec – Griže, tožba
zaradi padca na zaledeneli cesti v Aškerčevi ulici v Žalcu, tožba zaradi plačila odškodnine in
vzpostavitev podpornega zidu z drenažo…). Potek sodnih postopkov je nepredvidljiv in ni
mogoče vnaprej predvideti, kdaj bodo zaključeni. Zato smo za morebitno pokrivanje
odškodnine po pravnomočnosti sodbe načrtovali 10.000.000 SIT.
V letu 2006 je postala pravnomočna in izvršljiva sodba Delovnega sodišča v Celju, po kateri
smo bili dolžni tožeči stranki Gorišek Branki izplačati odškodnino zaradi nezakonitega
prenehanja delovnega razmerja v višini 2.400.000 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi ter
povrniti stroške postopka, prav tako z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
04051 Pravno zastopanje občine
Za reševanje odškodninskih zahtevkov napram Občini Žalec kot tudi za reševanje naših
tožbenih zahtevkov napram tretjim osebam poiščemo pravno pomoč pri različnih odvetnikih,
za kar smo v letu 2006 porabili 2.146.038,00 SIT.
04052 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
Na tej postavki so prikazani vsi obratovalni stroški, katere plačujemo za objekte, in sicer:
stroški upravljanja za poslovno stavbo Pečnikova 1, električna energija (za objekte na naslovu
Ulica Heroja Staneta 1 - Dom SLO, Ulica Heroja Staneta 3 - Razvojna agencija Savinja Žalec,
Aškerčeva 13 - Študentski klub, Bergmanova vila), stroški ogrevanja (za objekte na naslovu
Ulica Heroja Staneta 1, Ulica Heroja Staneta 3, Bergmanova vila in Novo Celje), voda in
komunalne storitve (za objekte na naslovu Ulica heroja Staneta 3, Aškerčeva 13, Bergmanova
vila in Novo Celje), odvoz smeti (za objekte na naslovu Ulica heroja Staneta 3, Aškerčeva
13) in telefonske storitve za uporabnike prostorov Bergmanove vile, razen M estne skupnosti
Žalec.
S prerazporeditvijo pravic porabe se je za vzdrževanje poslovnih prostorov dodatno
zagotovilo 1.000.000 SIT. Na objektu Bergmanovi vili je bilo izvedeno popravilo fasade ter
mavčenje in pleskanje sten, na objektu Pečnikova 1 so bila na stopnišču stavbe opravljena
slikopleskarska dela, v prostorih, ki jih uporablja Davčna uprava in Okrajno sodišče Oddelek
za prekrške, so bile zamenjane lamelne zavese.
04053 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
M inistrstvo za notranje zadeve je bil lastnik poslovnih prostorov na naslovu Ulica Ivanke
Uranjek 2, ki jih koristi Petka Šolske storitvene dejavnosti Žalec, v ocenjeni vrednosti
40.000.000 SIT. Občina Žalec pa je bila lastnik poslovnih prostorov na naslovu Ulica Heroja
Staneta 1, ki jih je koristila Policijska postaja Žalec, v ocenjeni vrednosti 80.000.000 SIT.
M inistrstvo za notranje zadeve je želelo imeti poslovne prostore, katere koristi, v svoji lasti. V
letu 2006 je bila opravljena cenitev prostorov, ki so bili predmet menjave, v skladu s predpisi,
ki urejajo razpolaganje s premoženjem občine. Po tej cenitvi so prostori, ki so bili last Občine
Žalec, vredni 51.500.000 SIT, prostori v lasti M inistrstva za notranje zadeve pa so bili vredni
26.400.000 SIT. V skladu z Zakonom o davku na promet nepremičnin je vsaka stranka dolžna
poravnati tudi davek na promet nepremičnin v višini 2% vrednosti nepremičnine, ki jo
odprodaja, kar je znašalo 1.030.000 SIT.
Za nakup in montažo peči za ogrevanje v poslovni zgradbi Pečnikova ulica 1 je bilo v letu
2006 porabljenih 1.676.171,20 SIT (vložena sredstva najemnika poslovnih prostorov v
preureditev kotlovnice na plin so se poračunavala z najemninami).
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Z najemnikom poslovnih prostorov Siprom d.o.o. je bil nadalje sklenjen sporazum, da uredi
vhod v poslovni prostor, katerega predračunska vrednost je znašala 4.246.621 SIT. V letu
2006 smo z najemninami poračunali 529.073,65 SIT, preostanek dolga pa v naslednjih dveh
letih.
Vlaganja v investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb so prekoračena za 1.371.521,65 SIT
zaradi obnove fasade na poslovni stavbi Pečnikova ulica 1 in izvedbe kanalizacije za objekt
na Levstikovi ulici 15.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
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 letne članarine smo porabili
637.246,00 SIT.
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06020 Povezovanje lokalnih skupnosti
Občina Žalec je podpisala pristopne izjave, na osnovi katerih je postala članica Društva
mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, Zavoda Evropski
kulturni center M aribor ter Združenja tajnikov slovenskih občin. Nadalje je podpisala pogodbi
o članstvu v gibanju Entente Florale Slovenije in članstvu z Inštitutom za evropsko pravo. Za
plačilo letnih članarin smo porabili 137.340,00 SIT.
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06050 Plače zaposlenih v občinski upravi
Sredstva za plače so bila načrtovana v skladu s predlaganim kadrovskim načrtom za obdobje
2006–2007, s katerim se je predvidevalo, da bo redno zaposlenih 36 delavcev. Na novo smo
želeli zaposliti :
- vodjo oddelka za premoženje in splošne zadeve in
- pomočnika vodje oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora.
Skladno z določili zakona o sistemu plač v javnem sektorju se je predvidevalo, da bodo v letu
2006 sprejeti vsi potrebni podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, ki bodo omogočili
pričetek izplačevanja plač po novem zakonu in s tem tudi pričetek postopnega odpravljanja
ugotovljenih plačnih nesorazmerij v javnem sektorju.
Glede na to, da so bili ključni izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe na podlagi tega
zakona še vedno v fazi usklajevanj in pogajanj, se je potreben obseg sredstev za plače,
prispevke delodajalca in davek na izplačane plače v letu 2006 načrtoval na podlagi veljavnih
predpisov, ki so bili v uporabi za določitev in obračun plač v letu 2005.
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Načrtovana nominalna rast osnove za uskladitev plač se je v letu 2006 predvidevala v višini
2,3%. Skladno z določili 50. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju se vsako leto
polovica uskladitve oziroma obseg sredstev iz naslova dogovorjene uskladitve nameni za
odpravo ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami, drugi del pa za povečanje
izhodiščnih plač. Tako se je pri načrtovanju potrebne višine sredstev za izplačilo plač v letu
2006 upoštevalo 1,15% povečanje izhodiščnih plač od julija 2006 dalje.
V letu 2006 niso bili sprejeti vsi potrebni akti, ki bi omogočili pričetek izplačevanja plač
javnim uslužbencem po novih predpisih. Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I.
tarifni razred se je s 1. julijem 2006 povečala za 1,3% in je znašala 55.536 tolarjev.
Pomočnik vodje oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora se je v občinski upravi zaposlil
v mesecu septembru 2006, nerealizirana pa je ostala zaposlitev vodje oddelka za premoženje
in splošne zadeve. Ker smo obe zaposlitvi načrtovali že z začetkom koledarskega leta,
načrtovana sredstva za plače niso bila izkoriščena v celoti. Na nižjo realizacijo sredstev za
plače pa je vplivala tudi daljša odsotnost delavke zaradi bolezni.
S 1. decembrom 2006 smo za določen čas za dobo enega leta zaposlili referenta za evidenco
premoženja.
06051 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih v občinski upravi
Regres za letni dopust za leto 2006 je znašal 149.000,00 SIT na zaposlenega.
Sredstva za stroške prehrane med delom in povračila prevoza na delo so se izplačevala za
dneve prisotnosti na delu.
V okviru drugih izdatkov zaposlenim so se izplačale jubilejne nagrade (ena za deset let, tri za
dvajset let in dve za trideset let) in solidarnostna pomoč zaradi daljše bolezni.
06052 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi
Za odpravljanje plačnih nesorazmerij je bilo potrebno v letu 2006 zbrati naslednja sredstva:
- 0,70% od sredstev za plače za celo leto (prenos obveznosti iz preteklega leta),
- 1,15% od sredstev za plače od 1.7.2006 (obveznost tekočega leta za 5 mesecev).
Sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju, so
namenska. Zato zbrana sredstva za odpravo nesorazmerij po zaključnem računu za leto 2005
povečujejo proračunsko postavko leta 2006. Višina sredstev, prikazana v zaključnem računu
proračuna, vključuje zbrana sredstva za odpravo nesorazmerij za leto 2005 in leto 2006
skupaj.
06060 Materialni stroški občinske uprave
Za materialne stroške, ki so potrebni za delovanje občinske uprave, se je v sprejetem
proračunu zagotovilo 46.343.000 SIT. S prerazporeditvijo pravic porabe se je 290.000 SIT
namenilo za vzdrževanje počitniškega apartmaja v Barbarigi. Sredstva so bila realizirana v
višini 41.314.572,89 SIT oziroma 90 % veljavnega proračuna.
Pomembnejše prekoračitve stroškov glede na prvotno zastavljene cilje smo imeli pri
pogodbah o delu zaradi nadomeščanja delavke v času bolniške odsotnosti ter na vzdrževanju
in popravilu vozil.
Občutno manj sredstev je bilo porabljenih za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih.
Izobraževanje uporabnikov za uporabo pisarniških programskih orodij ni bilo izvedeno, ker je
tik pred izidom nova verzija teh orodij. Grafični iz gled in razpored ukazov sta v tolikšni meri
spremenjena, da bi bilo izobraževanje na sedanji verziji neuporabno.
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V letu 2006 smo najeli družbo Revidera d.o.o. iz Slovenske Bistrice za pregled izkazov
zaključnega računa in poslovanja z vidika delovanja notranjih kontrol naše občine za leto
2005, za kar nismo imeli predvidenih sredstev.
06070 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)
Stroški upravljanja in vzdrževanja počitniškega apartmaja v Barbarigi so v letu 2006 znašali
519.878,27 SIT.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Na tej postavki so se v sprejetem proračunu zagotavljala sredstva za tekoče vzdrževanje
upravne zgradbe in plačilo zavarovalne premije v skupni višini 4.000.000 SIT.
V letu 2006 nismo pristopili k prenovi pisarn in hodnikov v drugem nadstropju občinske
stavbe, zato so se sredstva v višini 1.800.000 prerazporedila za druge namene. Sredstva v
višini 1.200.857,16 SIT so bila porabljena za sprotno vzdrževanje, kot je popravilo parketa,
vrat, oken, zamenjava radiatorjev, čiščenje odtočnih cevi, pleskanje sten na hodnikih ipd.
V letu 2006 smo na javnem razpisu kot najugodnejšega ponudnika za zavarovanje
nepremičnega premoženja v lasti Občine Žalec izbrali Zavarovalnico M aribor, kar se odraža
v nižjih zavarovalnih premijah.
06081 Tekoče vzdrževanje opreme
Sredstva so se namenila za popravilo mobitelov (menjava ohišja in baterij) in za vzdrževanje
računalnikov, kamor spadajo potrebne dograditve računalnikov in sistemski posegi v
delovanje operacijskih sistemov. Izvedeni so bili tudi sistemski posegi na strežnikih
(nadgradnja sistemskih aplikacij, sistem arhiviranja na zunanje diske).
V letu 2006 smo kot najugodnejšega ponudnika za zavarovanje premičnega premoženja v
lasti Občine Žalec izbrali Zavarovalnico M aribor, kar se odraža v nižjih zavarovalnih
premijah.
06090 Nakup opreme
Sredstva za nakup opreme so bila namenjena za:
- nakup pisarniškega pohištva in opreme 2.100.000 SIT,
- nakup računalnikov in programske opreme 1.500.000 SIT,
- nakup in montažo klima naprave v II. nadstropju upravne stavbe 4.300.000 SIT,
- nakup tiskalnikov 1.000.000 SIT,
- nakup telekomunikacijske opreme in napeljav 200.000 SIT,
- nakup druge opreme in napeljav 1.000.000 SIT.
Sredstva za nakup pisarniškega pohištva in opreme so bila porabljena v višini 517.270,43 SIT,
ker se v letu 2006 ni pristopilo k prenovi pisarn. Pohištvo in opremo smo nabavili samo za
eno pisarno.
Sredstva za nakup računalnikov in programske opreme so bila realizirana 69%. V letu 2006
nismo pristopili k zamenjavi glavnega strežnika. Zamenjavo bomo izvršili v letu 2007, ko
bodo natančneje znane zahteve novih programskih produktov.
Sredstva za nakup in montažo klima naprave so skoraj v celoti ostala neizkoriščena. Celotna
investicija ni bila realizirana, ker je predračunska vrednost močno presegla sredstva, ki so bila
namenjena za klimatizacijo II. nadstropja občinske stavbe. Nabavljena pa je bila klima
naprava za računalniško sobo občine.
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Za nakup telekomunikacijske opreme in napeljav smo porabili 145.500,00 SIT in za nakup
druge opreme in napeljav 699.546,99 SIT.
06091 Nakup drugih osnovnih sredstev
Sredstva so se namenjala za nakup umetniških del. V letu 2006 je Občina kupila kamnito
skulpturo akademske slikarke M atejke Belle, sedem likovnih del na dražbi v Savinovem
likovnem salonu in skulpturo od Potočnik Ervina. Za vse to smo porabili 628.832,59 SIT.
06093 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov
V letu 2005 je bilo izvedeno javno naročilo male vrednosti za izvedbo elektroinstalacij in
menjavo računalniškega ter telefonskega ožičenja v prostorih občinske stavbe. Delo je bilo
dokončano v letu 2006, poleg tega so bila naročena dodatna dela za zamenjavo telefonskega
omrežja. S prerazporeditvijo pravic porabe je bilo potrebno dodatno zagotoviti 1.400.000 SIT.
16
PROS TORS KO
DEJAVNOS T

PLAN IRANJE

IN

S TANOVANJS KO

KOMUNALN A

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16122 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)
V okviru urejanja zemljišč so se zagotavljala sredstva za parcelacije zemljišč, stroške cenitve
zemljišč, stroški pogodb, plačilo davka na promet nepremičnin v primeru prodaje zemljišča,
plačilo služnosti, storitve odvetnikov, notarjev ipd. Od predvidenih 3.600.000 SIT je bilo
porabljenih 1.909.943,84 SIT. M anjša poraba od predvidene je bila predvsem zaradi
neizvedenih geodetskih izmer, ki so bile predvidene v sklopu prenosa nezazidanih stavbnih
zemljišč na podlagi Zakona o javnih skladih. Geodetske izmere niso bile opravljene zaradi
neurejenih zemljišč v zemljiški knjigi in nedokončanih postopkov denacionalizacije.
16069002 Nakup zemljišč
16130 Nakup kmetijskih zemljišč
Za nakup kmetijskih zemljišč je bilo v letu 2006 porabljenih 9.816.910,70 SIT. Nakup
kmetijskega zemljišča v k.o. Železno je bil potreben zaradi razširitve pokopališča v Galiciji,
za nakup kmetijskega zemljišča v k.o. Gotovlje pa smo se odločili zaradi dolgoročnih načrtov
Občine Žalec na tem območju. V začetku leta 2006 nismo mogli predvideti, da se bodo ta
zemljišča prodajala, zato tudi sredstev za nakup le-teh nismo imeli predvidenih. Planirali pa
smo nakup zemljišča v k.o. Žalec za potrebe vadišča za pse, vendar si je lastnica zemljišča
med postopkom premislila in odstopila od prodaje, zato nakup ni bil realiziran.
16132 Nakup stavbnih zemljišč
Sredstva za nakup stavbnih zemljišč so bila predvidena za menjavo zemljišč z M inervo d.d.
Žalec. Z menjavo bi Občina Žalec prepustila M inervi d.d. zemljišča znotraj ZN M inerva,
Občina Žalec pa bi pridobila zemljišča, na katerih bi uredila parkirišča za stanovalce zgradbe
Ložnica 38 in 39, Žalec. Po opravljeni cenitvi zemljišč, ki so bili predmet menjave, se
M inerva d.d. ni strinjala z razliko, ki bi jo morali plačati Občini Žalec za zemljišča. Zato se je
postopek začasno ustavil in se bo nadaljeval v letu 2007.
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4002 OBČINS KA UPRAVA – ODDELEK ZA FIN ANCE
02 EKONOMS KA IN FIS KALNA ADMIN IS TRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02001 Stroški plačilnega prometa
Na podlagi Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike
Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov in Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov nam Uprava RS za javna plačila
zaračunava razporejanje javnofinančnih prihodkov in stroške vodenja računov. Za te storitve
so bila porabljena sredstva v višini 1.314.483,79 SIT.
Za polog in dvig gotovine smo dolžni bankam plačevati nadomestilo, ki je v letu 2006 znašalo
55.356,19 SIT.
02002 Plačila za pobiranje občinskih dajatev
Na podlagi Pogodbe o odmeri, nadzoru obračunavanja, plačevanja in izterjavi nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča in Pogodbe o odmeri, nadzoru obračunavanja, plačevanja in
izterjavi komunalnih in drugih taks se je Občina zavezala, da bo DURS za opravljena dela in
naloge iz pogodbe plačevala nadomestila v višini 2% od na ustrezne vplačilne račune
vplačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in komunalnih taks. S spremembo
Zakona o davčnem postopku je DURS dolžna odmeriti nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča in komunalne takse po uradni dolžnosti, zato sta obe pogodbi postali brezpredmetni.
Na podlagi Pogodbe o obračunavanju, zbiranju, izterjavi in nakazovanju prispevka za sanacijo
odlagališča Ložnica in nakazovanje sredstev za kosovne odpadke se je Občina zavezala, da bo
firmi ZE-ER, računovodske in poslovne storitve, d.o.o., za njene usluge, ki jih vrši za Občino
Žalec, priznala nadomestilo v višini 1,5% od plačane realizacije, za kar se je zagotovilo
120.000 SIT. S 1. januarjem 2006 so bile naloge ZE-ER prenesene na javno podjetje Javne
naprave Celje, zato je navedena pogodba postala brezpredmetna.

22 S ERVIS IRANJE JAVN EGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje
22002 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala
V sprejetem proračunu za leto 2006 so bila zagotovljena sredstva za plačilo obresti od
dolgoročno najetega kredita iz leta 2001 v višini 1.700.000 SIT in za obresti za predviden
novo najeti kredit konec leta 2005 v višini 2.600.000 SIT. Za plačilo obresti od dolgoročnih
kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, so bila predvidena sredstva v
višini 3.600.000 SIT.
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Za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov – poslovnim bankam smo potrebovali za
3.074.927,21 SIT manj sredstev, saj se Občina Žalec konec leta 2005 ni zadolžila, nižje pa so
bile tudi obresti za obstoječi kredit.
Za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu RS, smo porabili
3.380.230,80 SIT.
22019002 S troški financiranja in upravljanja z dolgom
22010 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo
za vodenje kredita)
Občina Žalec se je v letu 2006 zadolžila v višini 134.864.797,79 SIT. Po Pravilniku o
postopkih zadolževanja občin moramo M inistrstvu za finance predložiti zahtevo za izdajo
soglasja k zadolžitvi z vso predpisano dokumentacijo. Za posojila v višini 50.000.000 SIT ali
več mora Občina imenovati neodvisne finančne in pravne svetovalce z ustrezno strokovno
usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami, ki opravljajo posle svetovanja v zvezi s sestavo
povabila k dajanju ponudb za zadolžitev, izborom kreditodajalca, pogajanji pred sklenitvijo
pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolžitve. Za te namene
so bila zagotovljena sredstva v višini 2.000.000 SIT. V postopku izbora smo izbrali
najugodnejšega ponudnika teh storitev s ponujeno ceno 240.000 SIT. Zaradi upoštevanja
plačilnega roka bodo opravljene storitve bremenile sredstva proračuna 2007.
23 INTERVENCIJS KI PROGRAMI IN OBVEZNOS TI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
23001 Proračunska rezerva
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 povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Pri uporabi sredstev
proračunske rezerve je treba spoštovati Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. V odloku, s
katerim se sprejme občinski proračun, se določi višina proračunske rezerve. V letu 2006
oblikovana proračunska rezerva v višini 33.940.000 SIT se je v celoti namenila za odpravo
posledic neurja, ki je v mesecu avgustu leta 2005 prizadel našo občino, zato so se ta sredstva
planirala pri proračunskem uporabniku 4004 – Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora,
na proračunski postavki 23002 Sanacija plazov pri stanovanjskih objektih 20.000.000 SIT in
na proračunski postavki 23003 Obnove cestnih zajed ob vodotokih 13.940.000 SIT.
Pri proračunskem uporabniku 4002 – Oddelek za finance se prikazuje oblikovanje rezerve
občine, pri kateri ni vnaprej določeno, za katere namene se bo porabila. M ed pripravo
proračuna namreč ni mogoče načrtovati vseh dogodkov, ki se lahko nepričakovano pripetijo
med letom in zahtevajo dodatne izdatke občine. V veljavnem proračunu načrtovana sredstva
rezerve v višini 1.496.000 SIT se nanašajo na vračilo sredstev Krajevne skupnosti Griže,
katera so ji bila odobrena namensko za sanacijo stanovanjske hiše, last Kresnik Anice. Ker se
z deli ni pričelo, je Krajevna skupnost Griže neporabljena sredstva vrnila nazaj v sredstva
rezerve Občine Žalec.
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2303 S plošna proračunska rezervacija
23039001 S plošna proračunska rezervacija
23020 Tekoča proračunska rezerva
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 v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. Predvidena
so bila v višini 13.187.420 SIT.
M ed letom so bila sredstva splošne proračunske rezervacije na podlagi sklepov župana
uporabljena v skupnem znesku 13.113.000 SIT.
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04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04001 Občinske nagrade (Inovator leta)
Sredstva v višini 515.617,67 SIT so se porabila za izvedbo javnega razpisa »Inovator leta« in
plačilo denarne nagrade trem inovatorjem na osnovi sklepa komisije z dne 13. 11. 2006.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOS T
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Delo občinskega SPV je opredeljeno od 61.do 64.člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Občini Žalec (Ur.l.RS, št. 65/04). Sredstva so bila porabljena za preventivno delovanje in
vzgojo otrok v cestnem prometu in akcijo »Varno na poti v šolo« (176.018,82 SIT), za
izvedbo občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu?« (375.330,00 SIT), sejnina zunanjim
članom sveta (209.204,39 SIT) in organizacijo ter izvedbo 15. državnega tekmovanja »Kaj
veš o prometu?« (2.100.873,50 SIT, od tega je republiški SPV prispeval 500.000,00 SIT).
Tekmovanje je potekalo 27.maja 2006 v Žalcu z udeležbo učencev iz osnovnih in srednjih šol
vse Slovenije (63 tekmovalcev na kolesu in 22 tekmovalcev na kolesu z motorjem).
08029002 Notranja varnost
08010 Dnevni preventivni obhodi
Za zagotavljanje varovanja objektov, ki so v lasti Občine Žalec (gre za objekte matičnih in
podružničnih osnovnih šol, 11 enot vrtca, kompleksa Novo Celje, občinske stavbe, stavbe v
Levstikovi 15, Glasbene šole in Doma II. slovenskega tabora) je občina zagotavljala dnevne
preventivne obhode. Za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 3.420.474,93 SIT.
10 TRG D ELA IN DELOVN I POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10001 Sklad dela Savinjske regije – sofinanciranje kadrovske prenove
Sredstva v višini 1.100.000,00 SIT so se namenila za reševanje problematike presežnih
delavcev v podjetjih, ki imajo težave v poslovanju in pomoč presežnim delavcem pri iskanju
prezaposlitve, prekvalifikacije in samozaposlovanja. Na osnovi potrjenega programa s strani
MDDSZ so pri sami izvedbi aktivno sodelovali tako Republiški zavod za zaposlovanje, UPI
Ljudska univerza Žalec, Razvojna agencija Savinja Žalec in Zbornica zasebnega
gospodarstva.
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10002 Center za informiranje in poklicno svetovanje Žalec
Center za informiranje in poklicno svetovanje je tudi v letu 2006 izvajalo svetovanja in
informiranja mladim tako osnovnošolcem kot tudi dijakom pri izbiri poklica ter svetovanju
odraslim pri poklicnih usmeritvah. Sredstva v višini 640.000,00 SIT so bila porabljena za
sofinanciranje rednega delovanja CIPS.
10003 Javna dela na področju turizma
Planirana sredstva v višini 630.000,00 SIT so bila porabljena za sofinanciranje javnega dela –
iz naslova turističnega vodenja v Rimski Nekropoli in jami Pekel.
10004 Javna dela na področju predšolske vzgoje
Planirana sredstva v višini 630.000,00 SIT so bila namenjena za sofinanciranje javnega dela iz
naslova pomoči gibalno oviranim otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v vrtec.
Zaradi nižjega obsega dela, ki je bil predviden za 1 delavko, je bila dejanska poraba v višini
324.322,92 SIT.
10005 Javna dela na področju osnovnošolskega izobraževanja
Planirana sredstva v višini 706.000,00 SIT so bila namenjena za sofinanciranje javnega dela,
ki ga izvaja 1 delavka na Osnovni šoli Petrovče - pomoč učencem z učnimi težavami in 2
delavki na II.Osnovni šoli Žalec – pomoč pri spremstvu učencev s posebnimi potrebami.
Zaradi medletnega povečanega obsega dela na II.Osnovni šoli Žalec je bilo porabljenih
894.067,51 SIT.
10006 Javna dela na področju socialnega varstva – VDC Velenje
Planirana sredstva v višini 970.000,00 SIT so bila namenjena za sofinanciranje programa
javnega dela – dveh delavcev; pomoč varuhinji – negovalki in pomoč delovnemu inštruktorju
v enoti VDC - Žalec. V letu 2006 se je javno delo izvajalo od meseca maja 2006 in v
zmanjšanem obsegu samo z enim javnih delavcem, zato je bila dejanska poraba sredstev
239.456,30 SIT.
11 KMETIJS TVO, GOZDARS TVO IN RIBIŠ TVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 S trukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11001 Zavarovanje živine in pridelkov
Sredstva v višini 10.000.000,00 SIT so bila namenjena za sofinanciranje zavarovanja
kmetijskim gospodarstvom, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost. Za delno pokritje
sklenjenih zavarovanj za živino (krave, mlado pitano govedo, plemenske svinje, konje in
drobnico) se je porabilo 4.386.422,00 SIT in 5.000.000,00 SIT za delno pokritje sklenjenih
zavarovanj za kmetijske pridelke, zlasti hmelj in sadje.
11002 Podpore za prestrukturiranje kmetij
Sredstva v višini 6.000.000,00 SIT so bila namenjena pospeševanju vzpodbujanja strukturnih
sprememb in uvajanju razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu in sicer podpora razvoju
ekološko usmerjenih kmetij, investicijska podpora v sadjarstvu, vzpodbujanje vrtnarske
proizvodnje, investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v živinorejski proizvodnji, ter
perutninarstvu in investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v hmeljarstvu. Dejanska
poraba sredstev je bila večja za 1.199.883,90 SIT od planirane zaradi večjega števila oddanih
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prijav na javni razpis za leto 2006 (Ur. l. RS št. 17/06) in povečanih investicijskih vlaganj v
živinorejsko proizvodnjo (gnojišča z gnojnično jamo – zaradi doseganja EU standardov) ter
vlaganj v hmeljarsko in sadjarsko proizvodnjo.
11003 Namakanje
Sredstva v višini 300.000,00 SIT so bila namenjena sofinanciranju mini namakalnih sistemov,
zlasti pri pridelavi zelenjave. Dejanska poraba je na osnovi vlog na javni razpis znašala
1.020.435,00 SIT. Na ta način Občina Žalec podpira vlaganja v sisteme, ki vplivajo na
zmanjševanje obremenjevanja okolja in porabo vode.
11004 Urejanje pašnikov
Sredstva v višini 103.754,35 SIT so bila porabljena za urejanje pašnikov goveje živine, konj
in drobnice na osnovi prejetih vlog za sofinanciranje ureditve pašnikov.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11010 Pomoč kmetijam (širši obseg zavarovanja)
Planira na sredstva v višini 5.000.000,00 SIT so bila namenjena za tista področja, ki imajo
manj primerne pogoje za kmetovanje (gričevnato hribovita in gorsko višinska področja).
Pomoč je denarna in le za enega družinskega člana, ki je pokojninsko invalidsko zavarovan
kot kmet, za dobo največ pol leta z namenom ohranitve kmečkega prebivalstva na območjih z
manj primernimi pogoji za kmetovanje. Kot pomoč kmetijam občina subvencionira tudi
socialno delovno pomoč. Lahko so jo koristila kmečka gospodarstva, ki so doživela na svoji
kmetiji nesrečo in so bila na ta način ogrožena (bolezen, poškodba, delovna nesreča). Poraba
sredstev je bila 4.625.977,00 SIT, ker je na javni razpis za leto 2006 (Ur.l.RS, št.17/06)
prispelo manj vlog za sofinanciranje invalidsko pokojninskega zavarovanja, kot je bilo
planirano. Za subvencionirano socialno delovno pomoč ni prispela nobena vloga.
11011 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (kmetijsko turistična dejavnost)
Planirana sredstva v višini 4.200.000,00 SIT so bila namenjena pospeševanju razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, pospeševanje strukturnih sprememb v kmetijstvu,
vzpostavitvi konkurenčnosti kmetijskih proizvajalcev in širitvi obstoječih ali uvajanju novih
dejavnosti v skladu s VI. Poglavjem Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, 54/00), Uredbo o
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
46/01), in Pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Uradni list RS, 72/01). Te dejavnosti so turizem na kmetiji, predelava in prodaja kmetijskih
pridelkov lastne proizvodnje in gradbeno obrtniška dela, ki so pogoj za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Dejanska poraba sredstev je bila 1.481.672,00 SIT na
podlagi prispelih vlog na javni razpis za sofinanciranje razvoja dopolnilne dejavnosti v Občini
Žalec za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 40/06)
Planirana sredstva v višini 7.000.000,00 SIT so bila namenjena za izvedbo javnega razpisa za
hitrejši razvoj turističnih kmetij. Nepovratna sredstva so bila v skladu s pravilnikom o
dodeljevanju sredstev dodeljena vlagateljem. Prejemnikom sredstev je Občina Žalec tako
omogočila možnost za vzpostavljanja pogojev za opravljanje dopolnilnih turistični dejavnosti
na kmetijah, povečanje turistične ponudbe in s tem večjo zaposlenost kmečkega prebivalstva
na podeželju. Na javnem razpisu za leto 2006 (Ur. l. RS,št. 40/06) za hitrejši razvoj
turističnih kmetij so bila dodeljena sredstva štirim vlagateljem v skupni višini 3.351.258,80
SIT.
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11012 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva)
Sredstva v višini 3.000.005,00 SIT so bila porabljena za spodbujanje aktivnosti društev s
področja kmetijstva za izvajanje strokovnega dela, strokovnih prireditev (razstave, promocije,
izobraževanja, izdajanje informativnih publikacij). Do sredstev so bila upravičena društva in
združenja, ki so registrirana na območju občine in so v letu 2006 delovala na področju
kmetijstva v občini Žalec. Sofinanciranje društev je potekalo na podlagi javnega razpisa (Ur.
l. RS, št.17/06) za leto 2006.
11013 Razvojni program podeželja SSD (obnova vasi)
Planirana sredstva v višini 1.500.000,00 SIT so bila namenjena za sofinanciranje posamičnih
in skupnih razvojnih projektov, ki izhajajo iz Razvojnega programa podeželja Spodnje
Savinjske doline.V letu 2004 je Občina Žalec pristopila k skupnemu razvojnemu programu
podeželja SSD in z občinami SSD ter M inistrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
podpisala pogodbo o sofinanciranju. Na osnovi aneksa št. 1 k osnovni pogodbi »Dopolnitev
projekta RPP za obdobje 2007 – 2013« in v njem opredeljenem razdelilniku za sofinanciranje
je delež obveznosti občine Žalec v letu 2006 znašal 679.758,00 SIT.
11014 Obnova objektov skupnega pomena na vasi – vodnjaki
Planirana sredstva so bila namenjena za arhitekturno in funkcionalno obnovo individualnih ali
»vaških« vodnjakov, ki služijo za oskrbo s pitno vodo ali oskrbo z vodo za zalivanje in pranje
ter obnovo perišč z namenom ohranjanja kulturne - etnološke dediščine. Občina Žalec je
objavila javni razpis za sofinanciranje obnove v viš ini do 50 % vrednosti investicije. Na javni
razpis so se lahko prijavile fizične in pravne osebe iz Občine Žalec. Komisija je odobrila
sredstva za obnovo objektov TD Griže in TD Ponikva v vrednosti 2.372.500,00 SIT ter
obnovo vodnjaka trem posameznikom v skupni vrednosti 227.500,00 SIT.
1103 S plošne storitve v kmetijstvu
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
11040 Kmetijsko gozdarsko izobraževanje
Sredstva v višini 279.565,00 SIT so bila porabljena za sofinanciranje izobraževanj, ki jih
morajo kmetje opraviti pred registracijo dejavnosti, predavanja s področja predelave doma
pridelanih proizvodov, pospeševanje prodaje na domu in različnih aktivnosti, ki prispevajo k
razvoju interesnih dejavnosti in turistične ponudbe na kmetijah. Sredstva so bila razdeljena
na osnovi javnega razpis za leto 2006 (Ur. l. RS,št. 40/06).
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11050 Zavetišče (azil) za živali
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04) se mora zapuščenim
živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču, za kar je zadolžena lokalna
skupnost. Na vsakih 800 registriranih psov v občini mora biti zagotovljeno eno mesto v
zavetišču. Občina Žalec sodeluje z Zavetiščem Zonzani, Tatjane Lenko s.p, Jarmovec,
Dramlje. Za oskrbo 10 zapuščenih psov je bilo porabljeno 941.377,24 SIT in za oskrbo 16
mačk 263.347,94 SIT, ter za najem prostora 143.955,00 SIT.
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1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11060 Vzdrževanje gozdnih cest
Sredstva v višini 2.599.235,00 SIT so bila porabljena za redno vzdrževanje gozdnih cest. Ta
sredstva so bila zagotovljena iz M inistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz
pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029003 Urejanje cestnega prometa
13400 Tekoče vzdrževanje parkirišča med bivšo Žano in Hotelom
Sredstva v višini 252.146,41 SIT so bila namenjena za plačilo najemnine po pogodbi za
parkirišče med M ercatorjem in Hotelom Žalec. Parkirišča lahko uporabljajo obiskovalci
kulturnih prireditev tako v Domu II. slovenskega tabora Žalec in v Glasbeni šoli Risto Savina
Žalec.
14 GOS PODARS TVO
1402 Pospeševanje in podpora gos podarski dejavnosti
14029001 S podbujanje razvoja malega gospodarstva
14001 Razvojna agencija Savinja Žalec
Sredstva v višini 8.100.000,00 SIT so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Razvojne
agencije Savinja Žalec. Tudi v letu 2006 je le ta skrbela za pripravo razvojnih projektov,
prijave na razpise ministrstev RS in Evropske unije, svetovanje in pospeševanje podjetniškega
razvoja posameznikom na območju Spodnje Savinjske doline s poudarkom na Občini Žalec.
14003 Spodbujanje regionalnega razvoja
Občina Žalec je skupaj z 32 občinami Savinjske statistične regije pristopila k pripravi
regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007 – 2013. Izvajalec projekta je bila RRA
Celje. Na osnovi pogodbe in iz nje izhajajočega razdelilnika sofinanciranja je Občina Žalec v
letu 2006 porabila sredstva v višini 1.270.006,66 SIT.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
14010 Promocija občine
Sredstva v višini 4.868.816,00 SIT so bila porabljena za turistično promocijo in za
sodelovanje v promocijskih projektih Slovenske turistične organizacije (izdelava zemljevida,
turistična signalizacija, jumbo panoji - menjava znamkic in plakatov, ponatisi prospektov,
razglednic, oglaševanje v turističnih medijih). V letu 2006 so se za izvajanje promocijskih
aktivnosti porabila tudi sredstva v višini 1.835.000,00 SIT za nabave 12 stojnic. Stojnice so
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in tudi bodo v bodoče uporabljala turistična in druga društva za promocijo občine ob različnih
turističnih, kulturnih in športnih prireditvah v Občini Žalec.
14039002 S podbujanje razvoja turizma in gostinstva
14020 Financiranje programa Zveze turističnih društev Občine Žalec
Sredstva v višini 600.000,00 SIT so bila porabljena za redno dejavnost Zveze turističnih
društev Občine Žalec. Poleg tega se je dodatno zagotovilo 300.000,00 SIT za izplačilo sejnin
članom upravnega odbora v skladu z sklepom skupščine Zveze turističnih društev Občine
Žalec z dne 8. maja 2006.
14021 Sofinanciranje programov turističnih društev
Sredstva v višini 5.078.878,25 SIT so bila porabljena za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Občini Žalec. Sredstva so se razdelila na osnovi pravilnika o sofinanciranju
turistične dejavnosti v Občini Žalec. Izplačila sredstev so bila izvedena na osnovi realiziranih
projektov in programov posameznih turističnih društev v letu 2006.
14022 Turistično informacijski center (TIC)
Sredstva v višini 482.808,00 SIT so bila porabljena za nakup regalne opreme za depo in
reklamne panoje. Načrtovana sredstva v višini 1.200.000,00 SIT (tekoči transferi v JZ – za
izdatke za blago in storitve) so ostala neporabljena zaradi pokrivanja stroškov s pričakovanimi
prihodki iz tržne dejavnosti.
14023 Turistični podmladek
Za pospeševanje razvoja turizma med osnovnošolci so bila porabljena sredstva v višini
700.000,00 SIT za sofinanciranje aktivnosti turističnih podmladkov na osnovnih šolah v
občini Žalec.
14024 Sofinanciranje turističnih prireditev
Sredstva v višini 12.679.342,70 SIT so bila porabljena za financiranje turističnih prireditev in
oglaševanja prireditev občinskega pomena: pustni karneval v Žalcu, Srečanje TD podeželja,
Smaragdna kraljica, sprejem rejniških družin v dvorcu Novo Celje, pohod po hmeljski poti,
turistična tržnica, hmeljarski likof, srečanje pri trti ob Obrambnem stolpu, organizacija
tekmovanja in prireditve Najlepši kraj, hiša in kmetija, kolesarjenje po SSD, Veseli december
– M iklavž in Božiček, Božična skrivnost v Jami Pekel, silvestrovanje na prostem in ostale
prireditve v sodelovanju s turističnimi društvi.
14025 Sofinanciranje turističnega vodenja
Sredstva so bila porabljena v višini 238.487,00 SIT, od tega za sofinanciranje turističnega
vodenja po Občini Žalec 123.415,00 SIT in za plačilo turističnega vodenja na ribniku Vrbje
115.072,00 SIT.
14026 Rudarski muzej Griže
Sredstva v višini 203.910,00 SIT so bila porabljena za sofinanciranje rednega delovanja
Rudarskega muzeja v Grižah na osnovi sprememb in dopolnitev pravilnika o financiranju in
sofinanciranju programov in projektov na področju turizma (Ur. l. 74/2006)
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14027 Rimska nekropola in Jama Pekel
Sredstva v višini 699.120,00 SIT so bila porabljena za sofinanciranje rednega delovanja
Rimske nekropole in Jame Pekel v Šempetru na osnovi sprememb in dopolnitev pravilnika o
financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma (Ur. l. 74/2006)
14031 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva
Občina Žalec je v letu 2005 prijavila projekt Eko - M uzej Hmeljarstva in pivovarstva Žalec na
javni razpis Agencije RS za regionalni razvoj. Na osnovi sklepa o sofinanciranju projekta s
strani Agencije RS za regionalni razvoj smo v letu 2006 pristopili k izvedbi projekta. Celotna
vrednost projekta, ki zajema pripravo strokovnih osnov – študije izvedljivosti, idejne zasnove
projekta ter oblikovanje integralnega turističnega produkta z zasnovo trženja, je na osnovi
pridobljenih ponudb znašala 12.222.471,60 SIT. Za 45% vrednosti projekta (5.560.196,50
SIT) je občina pridobila sredstva iz proračunske postavke Službe Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
14032 Termalno središče Žalec
Sredstva v višini 25.000.000,00 SIT so bila planirana za sofinanciranje izvedbe raziskovalnokaptažne vrtine za termalno vodo pri hotelu Žalec. Skladno s strategijo razvoja turizma v
regiji Občina Žalec in Hotel Žalec že nekaj let sodelujeta pri pripravi celovitega projekta
izgradnje bazenskega kompleksa v mestu Žalec, ki je pogojen z izvedbo raziskovalnokaptažne vrtine za termalno vodo. V okviru pridobitve ustreznih termalnih virov je bila v letu
2006 plačana odškodnina za vrtanje na zasebnem zemljišču v višini 133.333,33 SIT.
16 PROS TORS KO
DEJAVNOS T

PLANIRANJE

IN

S TANOVANJS KO

KOMUNALN A

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16121 Najemnine zemljišč
Sredstva v višini 36.831,58 SIT so bila porabljena za plačilo najemnine Skladu kmetijskih
zemljišč za časovno obdobje 2005 – 2006 za zemljišče, kjer se nahaja smučišče v Libojah.
17 ZDRAVS TVENO VARS TVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnosti zdravstvenih domov
17001 Financiranje logopeda
Storitev logopeda se je nanašala na učence osnovnih šol in deloma otrok drugega starostnega
obdobja v vrtcu iz občine Žalec. V obravnavi je bilo 82 otrok: od tega 41 iz občine Žalec, 10
iz občine Braslovče, 12 iz občine Polzela, 8 iz občine Prebold, 5 iz občine Tabor in 6 iz
občine Vransko. Delež financiranja logopeda je bil izračunan na podlagi števila vključenih
otrok iz posamezne občine. Sredstva, ki so po izračunu bremenile Občino Žalec, so se
porabila v višini 1.150.938,95 SIT.
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1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 S premljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17010 Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog – LAS
Sredstva v višini 620.000,00 SIT so bila predvidena za delovanje Lokalne akcijske skupine
Žalec, v okviru katere so se izvajale naslednje aktivnosti: priprava okroglih miz na temo
prepovedane in dovoljene droge, preventivnih materialov ter izvedba preventivnih akcij. Za
izvedbo vseh aktivnosti so se porabila sredstva v višini 356.262,58 SIT. Večina dela se je
izvajala prostovoljno, pretežni del stroškov pa predstavljajo založniške in tiskarske storitve.
1707 Drugi programi na področju zdravja
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
Za plačilo prispevka za zdravstveno varstvo občanov so bila predvidena sredstva v višini
37.900.000,00 SIT. Vsak polnoleten občan, ki nima prihodkov in ne more biti zdravstveno
zavarovan iz drugih naslovov, se lahko zavaruje kot občan po 21. točki 15. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 9/1992, 99/2001). Plačilo
mesečnega prispevka za zdravstveno varstvo občana se je povečalo iz 5.080,00 SIT (leto
2005) na 5.320,00 SIT v letu 2006. Število upravičencev v letu 2006 je bilo naslednje: januar
750, februar 773, marec 776, april 756, maj 764, junij 736, julij 748, avgust 736, september
716, oktober 776, november 750, december 749. Za plačilo prispevka za zdravstveno
zavarovanje občanov je bilo porabljeno 46.919.440,00 SIT.
17079002 Mrliško ogledna služba
17030 Plačilo storitev mrliško ogledne službe
Na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora
občina zagotavljati mrliško pregledno službo za svoje občane. Sem spadajo zdravstveno
tehnične storitve ob smrti pokojnika, ki se opravijo po odredbi zdravnika oziroma policije. Na
osnovi realiziranih storitev mrliško ogledne službe so se porabila sredstva v višini
3.638.751,59 SIT.
18 KULTURA, Š PORT IN NEVLADN E ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec Novo Celje
Skupna višina sredstev, ki je bila porabljena za vzdrževanje kulturnega spomenika Dvorec
Novo Celje je znašala 3.118.172,79 SIT. Od tega so se porabila sredstva v višini 618.000,00
SIT za tekoče vzdrževanje objekta (popravilo žlebov in obrob ter kritine na strehi objekta) in
871.173,04 SIT za nabavo opreme (stolov Stilles za poročno protokolarni prostor). Za
rekonstrukcijo in adaptacijo dvorca je bilo porabljeno 1.628.999,75 SIT. Ta sredstva je
Občina Žalec pridobila v letu 2006 na osnovi prijave na razpis M inistrstva za kulturo.
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18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Obrambni stolp
V kletnih prostorih 400 let starega obrambnega stolpa ob cerkvi Sv. Nikolaja v Žalcu so se
uredili prostori za izvajanje raznih dejavnosti, kjer je mogoča predstavitev oziroma razstava
vin savinjskih vinogradnikov kot tudi degustacija vin in njihov nakup. V zgornjem prostoru
obrambnega stolpa je stalna razstava o vinogradništvu v Spodnji Savinjski dolini. Ureditev
obrambnega stolpa bo prispevala k turistični ponudbi v Občini Žalec. Obenem pa so s tem
zagotovljeni tudi pogoji za promocijo pridelovalcev vin, ki so člani Društva savinjskih
vinogradnikov. Vrednost obnove in ureditve (načrti, soglasja, nadzor, gradbeno obrtniška dela
ter oprema) je znašala 7.969.589,70 SIT.
18003 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov – Savinova hiša
Sredstva v višini 1.834.239,00 SIT so se porabila za investicijsko vzdrževanje Savinovega
salona in atrija Savinove hiše ter restavriranje podarjenega pohištva.
18004 Vzdrževanje grobov in grobišč
Občina Žalec ima sklenjeno pogodbo z Združenjem borcev in udeležencev NOB Občine
Žalec, ki skrbi za vzdrževanje ter urejenost vojaških grobov in pokopališč. V letu 2006 se je
za te namene porabilo 1.420.000,00 SIT, od tega za obnovo spomenika NOB v Grižah
420.000,00 SIT.
18005 Postavitev spominskih obeležij
Sredstva v višini 10.948.887,00 SIT so bila porabljena za pokritje stroškov izdelave in
postavitev spominskega obeležja ob 15 - obletnici osamosvojitve države Slovenije ter za
ureditev in obnovo ploščadi ob novem spomeniku pri Policijski postaji Žalec.
18006 Sofinanciranje kulturnih projektov
Sredstva v višini 850.000,00 SIT so bila porabljena za sofinanciranje projektov na področju
kulture za obnovo nepremične kulturne dediščine v skladu z sprejetim pravilnikom in javnim
razpisom za leto 2006. Finančna sredstva so se neprofitnim organizacijam izplačala na osnovi
realiziranih projektov.
18007 Sofinanciranje obnove Zlatega križa
Ob prometnici Žalec – Petrovče stoji »Zlati križ«, ki ga je dal leta 1842 postaviti Jožef Ludvik
Haussmann, lastnik dvorca Novo Celje. Župnijski urad Petrovče in gradbeni odbor krajanov
iz Petrovč je v letu 2006 pričel z aktivnostmi za njegovo obnovo. Predračunska vrednost
obnove je znašala 3.132.000,00 SIT, od tega je Občina Žalec sofinancirala obnovo v višini
1.000.000,00 SIT. Z obnovo »Zlatega križa« se ohranja del kulturne dediščine v celovitem
kompleksu ob dvorcu Novo Celje.
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18020 Dejavnost Medobčinske matične knjižnice
Za plače in druge izdatke zaposlenih v knjižnici so bila porabljena sredstva v višini
33.462.813,80 SIT. V sredstvih za plače je vključena še prehrana, prevoz in regres za letni
dopust za zaposlene. Poraba sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih je bila manjša, ker
je bila zaposlitev strokovne delavke na domoznanskem oddelku realizirana od meseca aprila
2006 dalje.
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Za prispevke delodajalca za zaposlene v knjižnici je bilo porabljenih 4.826.677,60 SIT in za
premije za kolektivno dodatno zavarovanje 962.674,07 SIT.
V okviru izdatkov za blago je bilo porabljeno 1.287.520,54 SIT za davek na izplačane plače
ter 6.112.479,05 SIT za neprogramske stroške zavoda.
18021 Nakup knjig za Medobčinsko matično knjižnico
Za nakup knjig - knjižničnega gradiva so bila porabljena sredstva v višini 6.000.000,00 SIT.
Razlika do sprejetega proračuna v višini 1.200.000,00 SIT se je porabila za nakup knjižnih
polic za Knjižnico Žalec.
18022 Drugi programi v knjižnicah
Za izvedbo kulturnih prireditev – razstave, literarni večeri, predstavitve knjig v okviru MM K
Žalec so bila porabljena sredstva v višini 400.000,00 SIT. Za sofinanciranje projektov ob
prijavi na razpis M ŠŠ-izobraževalni programi odraslih pa so bila porabljena sredstva v višini
340.000,00 SIT.
18023 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami
Sredstva v višini 520.000,00 SIT so bila namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi
plačami v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (MMK).
Sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju, so
namenska. Zato zbrana sredstva za odpravo nesorazmerij po zaključnem računu za leto 2005
povečujejo proračunsko postavko leta 2006. Višina sredstev, prikazana v zaključnem računu
proračuna za leto 2006, vključujejo zbrana sredstva za odpravo nesorazmerij za leto 2005 in
leto 2006 skupaj.
18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij
Sredstva v višini 1.382.700,00 SIT so bila porabljena za zbiranje, pripravo in urejanje
besednega in slikovnega gradiva, ki bo osnova za nadaljnje aktivnosti za izdajo monografije
Žalca v letu 2007 ob 825 - letnici mesta Žalec. Za revijo Vpogled je bilo porabljenih
1.500.000,00 SIT in 250.000,00 SIT za sofinanciranje izdaje publikacije ob 45-letnici
delovanja Turističnega društva Šempeter.
18025 Sofinanciranje kulturnih projektov
Sredstva v višini 750.000,00 SIT so bila porabljena za sofinanciranje projektov na področju
kulture - področje knjižničarstva in založništva v skladu s sprejetim občinskim pravilnikom
in na podlagi javnega razpisa za leto 2006. Finančna sredstva so se posameznikom in
neprofitnim organizacijam izplačala na osnovi realiziranih projektov.
18039002 Umetniški programi
18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec
Sredstva v višini 53.425.069,89 SIT so bila porabljena za plače 11,5 zaposlenih delavcev. V
sredstvih za plače je vključena še prehrana, prevoz in regres za letni dopust za zaposlene.
Poraba sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih je bila manjša, ker je bila 0,5 zaposlitev
odgovornega urednika za lokalni časopis Utrip Savinjske doline realizirana šele od meseca
junija 2006 dalje.
Za prispevke delodajalca za zaposlene so se porabila sredstva v višini 7.743.518,31 SIT ter za
premije dodatnega kolektivnega zavarovanja 909.081,00 SIT. V okviru izdatkov za blago in
storitve je bilo nakazanih 2.016.481,59 SIT za davek na izplačane plače. Sredstva v višini
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7.282.983,37 SIT (tekoči trasferi v JZ – za izdatke za blago in storitve) niso bila nakazana
zaradi pokrivanja stroškov s pričakovanimi prihodki iz tržne dejavnosti.
18031 Sredstva za plače računovodske delavke in čistilke zavodu »Petka«
Sredstva so bila porabljena za plače delavcev, ki opravljajo računovodske storitve in storitve
čiščenja za Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Za plače in druge izdatke zaposlenim je
bilo porabljenih 6.534.456,79 SIT, za prispevke delodajalca 929.568,50 SIT, za premije
kolektivnega dodatnega zavarovanja 235.239,30 SIT ter za davek na izplačane plače
173.211,50 SIT.
18032 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami
Sredstva v višini 956.000,00 SIT so bila namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi
plačami v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZKŠT Žalec).
Sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju, so
namenska. Zato zbrana sredstva za odpravo nesorazmerij po zaključnem računu za leto 2005
povečujejo proračunsko postavko leta 2006. Višina sredstev, prikazana v zaključnem računu
proračuna za leto 2006, vključuje zbrana sredstva za odpravo nesorazmerij za leto 2005 in leto
2006 skupaj.
18033 Programi samostojnih kulturnih delavcev in drugih pravnih oseb
Sredstva so se porabila za izvedbo kulturnih prireditev v Domu II. slovenskega tabora in v
Novem Celju v skupni višini 4.504.180,50 SIT. Prireditve so se organizirale ob občinskem in
državnih praznikih ter posebnih priložnostih: občinski praznik, prireditve ob tednu otroka,
plesne delavnice, Ta veseli dan kulture, ustvarjalne počitniške delavnice, razstave v avli
Doma II. Slovenskega tabora, predavanja, delavnice, poletna slikarska šola Rudija Španzla,
Kresnična noč, kulturne prireditve v adventnem času in sofinanciranje glasbenega abonmaja.
18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev v Savinovi hiši
Sredstva v višini 2.800.856,00 SIT so bila porabljena za izvedbo razstav umetnikov: Kerbler,
Bernik, Hrustalenko, Stančič, učenci osnovnih šol Spodnje Savinjske doline, Zavšek,
Senegačnik, Brdar, Vrabič, Suhadolnik in izvedbo poletnih večerov v atriju Savinove hiše.
18039003 Ljubiteljska kultura
18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje organizacije in izvedbe območnih prireditev za
udeležene člane kulturnih društev iz Občine Žalec v višini 500.000,00 SIT.
18041 Dejavnosti Zveze kulturnih društev »Savinja« Žalec
Sredstva v višini 600.000,00 SIT so bila porabljena za redno delovanje Zveze kulturnih
društev »Savinja« Žalec.
18042 Sofinanciranje programov kulturnih društev
Sredstva v višini 13.699.551,00 SIT so se porabila za redno delovanje kulturnih društev
Občine Žalec, izvajanje programov dela in tekoče vzdrževanje prostorov. Za investicijsko
vzdrževanje prostorov in opreme društev so se porabila sredstva v višini 5.900.000,00 SIT.
Razdelitev sredstev v višini 3.300.000,00 SIT za investicijske transfere med društva se je
opravila na osnovi planov dela društev in na osnovi sprejetega pravilnika za financiranje
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec ter na podlagi prejetih vlog na javni razpis za
leto 2006 in realiziranih investicijskih vlaganj. Za nabavo oblačil godb v Občini Žalec (godba
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Hramše, godba Liboje, godba Zabukovica) je bilo porabljeno 2.600.000,00 SIT na osnovi
javnega razpisa.
18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)
Sredstva v višini 1.151.907,00 SIT so se porabila za izvedbo osrednje proslave ob kulturnem
prazniku s podelitvijo Savinovih odličij.
18045 Sofinanciranje kulturnih projektov
Sredstva v višini 2.200.000,00 SIT so se porabila za izvedbo javnega razpisa za kulturne
projekte v Občini Žalec in za sofinanciranje razstave v Narodni galeriji ob izdaji likovne
monografije akademskega slikarja Rudolfa Španzla. Prvotno predvidena sredstva so se na
osnovi števila vlog na javni razpis povečala za 1.200.000,00 SIT.
18046 Festival »Sredi zvezd«
Sredstva v višini 458.200,00 SIT so bila porabljena za sofinanciranje izvedbe projekta »Sredi
zvezd«. Festival je potekal od 19. in 20. maja 2006 v Domu II. Slovenskega tabora Žalec z
udeležbo vokalnih skupin iz Slovenije in tujine. Glede na število prijavljenih udeležencev se
je festival izvedel v dveh dnevih, kar je povečalo stroške same izvedbe festivala.
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18050 Sofinanciranje izdajanja časopisa Utrip
Sredstva v višini 5.000.000,00 SIT so se porabila za sofinanciranje časopisa Utrip Savinjske
doline, ki ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Žalec brezplačno.
18039005 Drugi programi v kulturi
18060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora
V okviru izdatkov za blago in storitve je bilo porabljeno 2.102.052,00 SIT za neprogramske
stroške zavoda. V ta znesek so zajeti stroški ogrevanja, vode, elektrike in redno vzdrževanje
Doma II. slovenskega tabora ter stroški pisarniškega materiala in poštne storitve. Sredstva v
višini 2.905.655,14 SIT (tekoči trasferi v JZ – za izdatke za blago in storitve) niso bila
nakazana zaradi pokrivanja stroškov s pričakovanimi prihodki iz tržne dejavnosti.
18061 Zavarovanje kulturnih objektov
Sredstva so bila porabljena za zavarovanje objektov Doma II. slovenskega tabora in Savinove
hiše v višini 252.680,59 SIT (požar, vlom in vandalizem).
18062 Investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora – ZKŠT Žalec
Za nujno investicijsko vzdrževanje požarne centrale ter nabavo računalnika je bilo porabljenih
500.364,00 SIT. Za izdelavo dokumentacije »Zamenjava prezračevalnega sistema v Domu II.
slovenskega tabora« v okviru prijave na javni razpis M inistrstva za kulturo za sofinanciranje
projektov na občinskem nivoju na področju kulture v letu 2007 je bilo porabljenih 180.000,00
SIT.
18063 Investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora – MMK Žalec
Občina Žalec je investicijo ureditve Domoznanskega oddelka prijavila na razpis M inistrstva
za kulturo v letu 2005. Na osnovi pogodbe št.3511-06-456108 LJ je M inistrstvo za kulturo
sofinanciralo 26% investicijske vrednosti za domoznanski oddelek. Za izvedbo celotne
investicije – ureditev domoznanskega oddelka vključno z gradbeno obrtniškimi deli, opremo,
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zunanjo ureditvijo - postavitev spomenika Frana Levstika, načrti, nadzorom so se porabila
sredstva v višini 10.343.841,40 SIT. Za nabavo knjižnih polic v obstoječih prostorih knjižnice
v Žalcu so se porabila sredstva v višini 1.200.000,00 SIT.
18049001 Program veteranskih organizacij
18080 Sofinanciranje programa društev izgnancev Slovenije, OO Žalec
Sredstva v višini 264.000,00 SIT so se porabila za delovanje društva, ki združuje izgnance iz
druge svetovne vojne iz območja Občine Žalec. (pogodba št. 411-02-55/2006).
18081 Sofinanciranje programa Območnega združenje veteranov vojne za Slovenijo
Sredstva v višini 422.000,00 SIT so se porabila za delovanje združenja veteranov vojne za
Slovenijo, ki šteje preko 300 članov (pogodba št. 411-02-54/2006).
18082 Sofinanciranje programa Veteranskega društva Sever, odbor Žalec
Sredstva v višini 211.000,00 SIT so se porabila za delovanje odbora ter udeležbe članov na
različnih proslavah in srečanjih (pogodba št. 411-02-53/2006).
18083 Sofinanciranje programa Območnega združenje borcev in udeležencev NOB SSD
Sredstva v višini 948.000,00 SIT so se porabila za delovanje sedmih krajevnih organizacij
ZZB NOV, ki štejejo skupaj preko 500 članov. Naloge združenja so ohranjanje zgodovinskih
izročil iz časa NOB, sodelovanje pri organizaciji proslav in srečanj na temo NOB (pogodba št.
411-02-46/2006).
180499004 Programi drugih posebnih skupin
18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev
Za delovanje društev in Zveze društev upokojencev so se porabila sredstva v višini
2.863.000,00 SIT. Razdelitev sredstev je bila naslednja: za redno delovanje zveze
1.563.000,00 SIT, za delovanje 10 – ih društev upokojencev pa so se porabila sredstva v višini
800.000,00 SIT. Za investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov so se porabila sredstva
višini 500.000,00 SIT na osnovi razpisa, ki ga je izvedla Zveza društev upokojencev občine
Žalec (pogodba št. 411-02-51/2006).
18091 Sofinanciranje programa Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec
Za delovanje univerze za III. življenjsko obdobje so bila porabljena sredstva v višini
1.780.000,00 SIT (pogodba št. 411-02-38/2006). Dejavnosti, ki jih je izvajala Univerza za III.
življenjsko obdobje so bile predvsem naslednje:
- razvijanje in širjenje izobraževanja med populacijo tretjega življenjskega obdobja,
- organiziranje krožkov, seminarjev, aktualnih predavanj, pogovorov in srečanj za člane,
- organiziranje prireditev z namenom predstavitve pridobljenih znanj in izdelkov, ki
nastajajo v okviru izobraževanj ter vzpodbujanje družabnega življenja in rekreacija
članov društva, …
18092 Sofinanciranje programa Filatelističnega društva Žalec
Sredstva v višini 422.000,00 SIT so se porabila za izdajo spominskih kuvert in žigov ter
organizacijo razstav (pogodba št. 411-02-52/2006).
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1805 Š port in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18100 Dejavnost zveze športnih društev Žalec
Sredstva v višini 600.000,00 SIT so se porabila za plačilo zavarovanja odgovornosti
izvajalcev športnih aktivnosti v Občini Žalec.
18101 Mednarodna športna tekmovanja
Posamezniki in športna društva so se na osnovi doseženih rezultatov v državi udeležili tudi
mednarodnih tekmovanj. Po pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v občini Žalec smo njihovo udeležbo sofinancirali v skupni višini 4.300.000,00 SIT
(ŠD M laki Fit, Ju jitjsu, RK Celeia, ŠD Špartanec, LK Žalec, Judo klub, KK Ganymed).
18102 Športne prireditve
Sredstva v višini 5.443.962,60 SIT so bila porabljena za naslednje prireditve, aktivnosti in
interesne programe mladih: prireditev »Šport 2005 v občini Žalec«, Večer J. Robič, Šport
mladih, Razpnimo jadra, Zajadrajmo v poletje, šport ob občinskem prazniku, tradicionalno
srečanje občanov na Komelju ter M rzlici in drugo..., druge športne prireditve v sodelovanju z
društvi,športna promocija (oglaševanje, informiranje, olimpijska kartica, delo komisije za
šport in strokovnega sveta za šport ). Zaradi povečanega števila udeležencev na prireditvah in
manjšega obsega sponzorjev so bila porabljena sredstva večja od planiranih.
18103 Sofinanciranje maratona Celje – Logarska dolina
Sredstva v višini 297.000,00 SIT so bila porabljena za sofinanciranje izvedbe vsakoletnega
maratona na relaciji Celje – Logarska dolina. Občine, skozi katere poteka maraton, so s tem
društvom podpisale pogodbo o sofinanciranju izvedbe prireditve za obdobje 5 let. Kriterij za
sofinanciranje je število prebivalcev in dolžina trase maratona po posameznih občinah, skozi
katere poteka maraton.
18104 Financiranje športa v vrtcih in šolah
Sofinanciranje v skupni višini 1.767.507,00 SIT je bilo izvedeno po pravilniku o merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Žalec in na osnovi prijav programov
vrtca in osnovnih šol na javni razpis za leto 2006.
18105 Financiranje športa v društvih
V občini Žalec deluje preko 52 športnih društev. Njihovo delovanje in uresničevanje
programov dela, še posebej z mladimi, je po Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji in Zakonu o športu dolžna sofinancirati lokalna skupnost. Sofinanciranje v skupni
višini 37.453.449,00 SIT je bilo izvedeno po pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v občini Žalec in na osnovi prijavljenih ter realiziranih programov
športnih društev.
18106 Financiranje športa invalidov
Sofinanciranje v skupni višini 200.000,00 SIT je bilo izvedeno po pravilniku o merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Žalec in na osnovi prijavljenih in
realiziranih programov na javni razpis za leto 2006.
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18107 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec
Vzdrževanje ŠC Žalec vključuje predvsem tekoče vzdrževanje nogometnega igrišča, plačila
stroškov električne energije in vodarine ter sprotna popravila, za kar je bilo porabljeno
2.400.000,00 SIT.
18108 Investicije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Žalec
Za investicijska vlaganje v Športni center Žalec je bilo skupno porabljenih 8.507.999,80 SIT
in sicer za ureditev fasad, nadstreškov, klopi, obešal in obrtniških del garderobnih hišic,
nakup in ureditev sedežev na tribuni športnega centra ter vzdrževanje športnega centra.
Stroški izdelave DIIP-a za prijavo na javni razpis M inistrstva za šolstvo in šport – investicije
na področju športa v letu 2007 – obnova asfaltnih športnih površin v Športnem centru Žalec
so bili 180.000,00 SIT.
18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov
Za investicijsko vzdrževanje – nujno ureditev smučišča v Libojah - je bilo porabljenih
291.300,00 SIT.
18110 Športno in otroško igrišče pri POŠ Gotovlje
Za ureditev otroškega in športnega igrišča pri Podružnični osnovni šoli Gotovlje (otroška
igrala, igrišče za odbojko na mivki, igrišče za kegljanje) so se porabila sredstva v višini
5.031.285,09 SIT.
18059002 Programi za mladino
18120 Dejavnosti Študentskega kluba Žalec
Sredstva v višini 527.000,00 SIT so se porabila za sofinanciranje projektov, ki jih je v svojem
letnem programu opredelil Študentski klub Žalec (pogodba št. 411-02-49/2006).
18121 Dejavnosti Mladinskega sveta in mladinskih klubov
Sredstva v višini 2.100.000,00 SIT so se porabila za delovanje M ladinskega sveta Občine
Žalec, v okviru katerega delujejo posamezni mladinski klubi iz Občine Žalec (pogodba št.
411-02-50/2006).
18122 Dejavnost Občinske zveze društev prijateljev mladine Žalec
Sredstva v višini 4.600.000,00 SIT so se porabila za izvedbo akcij, v katere so bili vključeni
predšolski otroci in učenci osnovnih šol. Pregled akcij: bralna značka - 200 otrok, letovanje
in zimovanje otrok in mladostnikov – 250 otrok, knjižni kviz – 50 otrok, medobčinski otroški
parlament, Veseli december - predstave in obdaritev 850 otrok (pogodba št. 411-02-41/2006).
18123 Financiranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine
Sredstva v višini 1.000.000,00 SIT so se porabila za prireditve, aktivnosti in interesne
programe otrok in mladine: zajadrajmo v poletje, prosti čas otrok in šport mladih - interesni
programi in tek po ulicah Žalca.
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19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
19001 Dejavnost JZ »Vrtci Občine Žalec«
Na podlagi 28.člena Zakona o vrtcih (Ur.l.RS 100/05) so se iz proračuna občine zagotavljala
sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz občine Žalec,
ki obiskujejo žalski vrtec (587 otrok) v višini 425.028.794,00 SIT. Ta sredstva vključujejo
sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne
stroške v skladu z normativi in standardi. Odstopanje dejanske porabe od planirane za
10.028.794,00 SIT je povzročilo medletno vključitev otrok v vrtec (nov oddelek prve
starostne skupine v enoti Žalec II in Žalec III), oprostitev plačil tistim staršem, katerih otroci
so bili odsotni iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov najmanj 30 koledarskih dni na podlagi
Sklepa o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov (Ur.l.RS,
št.42/06) in spremembe socialnega statusa posameznih vlagateljev.
Cena programov se oblikuje na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l.RS, št.97/03,77/05 in 120/05) in je bila za
Občino Žalec objavljena v Ur.l.RS, št.118/05 z veljavnostjo od 1.1.2006 dalje. V 11 enotah
JZ Vrtci Občine Žalec je vključeno 662 otrok, od tega 587 s stalnim prebivališčem v Občini
Žalec in 75 otrok iz drugih občin (Celje, Velenje, Štore, Polzela, Prebold, Braslovče, Vransko,
Šentjur, Laško, Dobrna, Vojnik, Duplek, Solčava).
Za premije kolektivnega dodatnega zavarovanja zaposlenih v vrtcu je bilo na podlagi
dejanskega obračuna plač porabljeno 10.449.243,60 SIT na podlagi 28.a člena Zakona o
vrtcih (sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti, ki niso všteta v ceno programa,
vrtcu zagotavlja lokalna skupnost ustanoviteljica).
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. Po 28. členu tega zakona je dolžna plačevati
matična občina za otroke s stalnim prebivališčem v občini Žalec, ki obiskujejo vrtec v drugih
občinah, razliko v ceni programa, ki velja v tej občini. Iz Občine Žalec je vključenih 95 otrok
v vrtce iz drugih občin: Celje (39 otrok), Velenje (14 otrok), Polzela (6 otrok), Prebold (9
otrok), Dobrna (4 otroci), Braslovčah (4 otroci), Vojnik (5 otrok), Vransko in Ljubljana (3
otroci), po 1 otrok v Slovenski Bistrici, Šoštanju, Laškem, M ozirju, Tržiču, Rogaški Slatini,
Bledu in Novi Gorici. Za te namene je bilo planirano in porabljeno 63.047.898,36 SIT. Ob
tem pa se je poraba povečala še za 6.743.994,18 SIT iz naslova plačila razlike v ceni
programa vrtcu Anice Černejeve po sodbi okrožnega sodišča v Celju opr.št.I Pg 567/98 z dne
13.12.2005.
19003 Sredstva za plače računovodskih delavcev v zavodu »Petka« za JZ »Vrtci občine
Žalec«
Sredstva v višini 6.832.750,64 SIT so bila porabljena za plačilo računovodskih storitev, ki jih
opravlja Petka za JZ Vrtci Občine Žalec na podlagi pogodbe št. 41200-1/03 in aneksa št.2 o
načinu financiranja in o višini sredstev, potrebnih za zagotavljanje plač in drugih prejemkov
računovodskih delavcev v zavodu (bruto plače, regres za prehrano in letni dopust ter prevoz
na delo, prispevki delodajalca, davek na plače, prispevek za dodatno kolektivno pokojninsko
zavarovanje. Priznano število po pogodbi je 1,5 računovodskih delavcev. Dejanska poraba je
nižja od planirane za 263.249,36 SIT.
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19004 Zavarovanje objektov vrtcev
Sredstva v višini 243.895,40 SIT so bila porabljena za plačilo zavarovalnih premij za 11
zgradb, v katerih se nahajajo enote vrtca. Premije se nanašajo na zavarovanje zgradb proti
požaru, izlivu vode, steklolomu…
19005 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami
Sredstva v višini 4.784.000,00 SIT so bila planirana za odpravo nesorazmerij med osnovnimi
plačami v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju v VVZ Vrtci Občine Žalec.
Sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju, so
namenska. Zato zbrana sredstva za odpravo nesorazmerij po zaključnem računu za leto 2005
povečujejo proračunsko postavko leta 2006. Višina sredstev, prikazana v zaključnem računu
proračuna za leto 2006, vključuje zbrana sredstva za odpravo nesorazmerij za leto 2005 in leto
2006 skupaj.
19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
Na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih se zagotavljajo sredstva v proračunu
lokalne skupnosti za investicijsko vzdrževanje in investicije v nepremičnine in opremo vrtcev.
Javni zavod Vrtci Občine Žalec ima 11 enot za vzdrževanje. Za te namene je bilo porabljeno
15.300.000,00 SIT.
Pregled porabe sredstev: za prevzete obveznosti za kotlovnico v enoti Šempeter (3.000.000,00
SIT), opremo kuhinj (2.000.000,00 SIT), druga oprema vrtca (4.000.000,00 SIT), ureditev
igralnice v enoti Trje (450.000,00 SIT) ter nujna intervencijska popravila v enotah vrtca – kot
so popravilo strehe, sanitarij, napeljave, (5.850.000,00 SIT).
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
19010 Materialni stroški I. Osnovne šole Žalec
Na podlagi prve alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005) je zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli plačilo
stroškov za uporabo prostora (elektrika, ogrevanje, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne
storitve) v skupni višini 27.460.000,00 SIT; ta sredstva vključujejo tudi 3.250.000,00 SIT po
sklepu Občinskega sveta z dne 3. aprila 2006.
V matični šoli je vpisanih 532 učencev (24 oddelkov), na podružnici Gotovlje 44 učencev (3
oddelki) in na podružnici Ponikva 30 učencev (3 oddelki). Učenci POŠ Ponikva obiskujejo
pouk na UPI- Ljudska univerza Žalec zaradi gradnje nove podružnične šole.
19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec
Porabljena sredstva v višini 2.210.000,00 SIT predstavljajo delež občine, s katerim naj bi se
zagotavljalo delovanje šole skupaj z drugimi občinami na podlagi prve alinee prvega odstavka
82.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005);
ta sredstva vključujejo tudi 520.000,00 SIT, ki jih je šola pridobila po sklepu Občinskega
sveta z dne 3. aprila 2006.
Šolo obiskuje 40 učencev v 7 oddelkih iz občin: Žalec (16), Prebold (1), Braslovče (6),
Vransko (1), M ozirje (6), Laško (1), Polzela (6), Tabor (2) in Gornji grad (1).
19012 Materialni stroški Osnovne šole Griže
Na podlagi prve alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005) je zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli plačilo
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stroškov za uporabo prostora (elektrika, ogrevanje, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne
storitve) v skupni višini 10.980.000,00 SIT; ta sredstva vključujejo tudi 2.060.000,00 SIT po
sklepu Občinskega sveta z dne 3. aprila 2006. V matični šoli je vpisanih 284 učencev (15
oddelkov) in na podružnici Liboje 33 učencev (3 oddelki).
19013 Materialni stroški Osnovne šole Petrovče
Na podlagi prve alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005) je zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli plačilo
stroškov za uporabo prostora (elektrika, ogrevanje, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne
storitve) v skupni višini 16.490.000,00 SIT; ta sredstva vključujejo tudi 3.760.000,00 SIT po
sklepu Občinskega sveta z dne 3.aprila 2006. V matični šoli je vpisanih 388 učencev (17
oddelkov) in na podružnici Trje 87 učencev (5 oddelkov).
19014 Materialni stroški Osnovne šole Šempeter
Na podlagi prve alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005) je zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli plačilo
stroškov za uporabo prostora (elektrika, ogrevanje, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne
storitve) v skupni višini 9.895.000,00 SIT; ta sredstva vključujejo tudi 1.600.000,00 SIT po
sklepu Občinskega sveta z dne 3. aprila 2006. Osnovno šolo Šempeter obiskuje 266 učencev v
15 oddelkih.
19015 Projektno delo v osnovnih šolah
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005) je zagotavljala lokalna skupnost osnovnim šolam in
glasbeni šoli sredstva za dodatne dejavnosti šole (vključevanje in izvajanje projektov, ki niso
vključeni v obvezen program šole) na podlagi predloženega plana dela. Pregled porabe po
šolah : OŠ Griže 943.500,00 SIT, OŠ Petrovče 950.000,00 SIT, OŠ Šempeter 800.000,00 SIT,
I. OŠ Žalec 1.600.000,00 SIT, II. OŠ Žalec 200.000,00 SIT.
19016 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005) je zagotavljala lokalna skupnost osnovnim šolam
sredstva za dogovorjeni program, ki ga izvaja posamezna šola že vrsto let. Sredstva v višini
20.152.943,89 SIT so bila porabljena za varstvo vozačev, zgodnje učenje tujega jezika,
računalništvo in 0,4 hišnika na POŠ Trje. Odstopanje dejanske porabe od planirane v višini
1.222.943,89 SIT je nastalo zaradi povečanega obsega izvajanja dogovorjenega programa v
novem šolskem letu 2006/2007.
19017 Tekmovanje učencev (Mladi raziskovalec)
Občina Žalec je razpisala javni natečaj »M ladi raziskovalec 2006«, ki je vključeval sledeča
tematska področja: Zgodovina mesta Žalec, Eko način življenja, Igra in igrače nekoč, Pravica
do drugačnosti. Na natečaju so sodelovale vse osnovne šole in posamezne enote vrtca.
Zaključek natečaja je bil 24. maja 2006 v Domu II. slovenskega tabora, kjer je bilo
predstavljenih vseh 31 nalog. Za ta namen je bilo porabljenih 1.906.829,98 SIT, od tega - za
tiskanje priznanj (115.668,00 SIT), plačilo mentorjem (bruto 1.178.336,22 SIT), plačilo
recenzentom (502.825,76 SIT), izvedba zaključne prireditve (110.000,00 SIT).
19018 Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom
Sredstva v višini 661.295,00 SIT so bila porabljena za pokrivanje materialnih stroškov,
varstva in domskega zdravnika za 4 učence iz Občine Žalec, ki na podlagi odločbe o
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razvrstitvi obiskujejo to šolo s prilagojenim programom. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva
na podlagi prve alinee prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005).
19019 Zavarovanje objektov osnovnih šol
Sredstva v višini 1.688.368,20 SIT so bila porabljena za plačilo zavarovalnih premij za
zgradbe matičnih in podružničnih osnovnih šol na podlagi dejanskega obračuna
zavarovalnice. Premije se nanašajo na zavarovanje zgradb proti požaru, izlivu vode,
steklolomu…
19020 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami
Sredstva v višini 294.000,00 SIT so bila namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi
plačami v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju v osnovnih šolah.
Sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju, so
namenska. Zato zbrana sredstva za odpravo nesorazmerij po zaključnem računu za leto 2005
povečujejo proračunsko postavko leta 2006. Višina sredstev, prikazana v zaključnem računu
proračuna za leto 2006, vključuje zbrana sredstva za odpravo nesorazmerij za leto 2005 in leto
2006 skupaj.
19030 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. Osnovne šole Žalec
Na podlagi četrte in šeste alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005) je zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter sredstva za
investicije v skupni višini 5.200.000,28 SIT. Šola je porabila sredstva za opremo učilnic in
garderob (3.000.000,00 SIT) ter vzdrževanje šolske stavbe - okna (2.200.000,00 SIT).
19031 Investicije in investicijsko vzdrževanje II. Osnovne šole Žalec
Na podlagi četrte in šeste alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005) je zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter sredstva za
investicije v skupni višini 500.000,00 SIT. Šola je porabila sredstva za sofinanciranje stroškov
ureditve prehoda med učilnicama in zamenjave menjalnika na šolskem kombiju.
19032 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Griže
V okviru aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za prizidek nove telovadnice in
pridobitev novih šolskih prostorov je bilo porabljeno za izdelavo analize idejne zasnove
investicije preureditve Osnovne šole Griže s telovadnico 1.794.600,00 SIT in oceno vrednosti
investicije (varianta I-adaptacija in varianta II-novogradnja) 300.000,00 SIT.
Na podlagi četrte in šeste alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in
financiranju vz goje in izobraževanja (skrajšano ZOFVI), Ur.l.RS, št.98/2005 je zagotavljala
lokalna skupnost osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter
sredstva za investicije v skupni višini 5.000.000,00 SIT. Šola je porabila sredstva za
sofinanciranje stroškov nabave šolskega kombija (3.000.000,00 SIT) in opreme učilnic
(2.000.000,00 SIT).
19033 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Petrovče
Na podlagi četrte in šeste alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005) je zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter sredstva za
investicije v skupni višini 4.460.000,00 SIT. Šola je porabila sredstva za obnovitvena dela na
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matični šoli (2.400.000,00 SIT), opremo učilnic (1.300.000,00 SIT) ter odpravo škode po
izlivu vode na matični šoli (760.000,00 SIT).
19034 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Šempeter
Na podlagi četrte in šeste alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005) je zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter sredstva za
investicije v skupni višini 1.799.986,40 SIT. Šola je porabila sredstva za preureditev kabineta
(25.347,00 SIT), peskovnik za otroško igrišče (343.400,40 SIT) in opremo učilnic
(1.431.239,00 SIT).
19035 Gradnja Podružnične Osnovne šole Ponikva
Investicija v Podružnično osnovno šolo Ponikva bo financirana s strani Občine Žalec (delež
73,5%) in M inistrstva za šolstvo in šport (delež 26,5 %). Izvajalec del po javnem razpisu je
Vegrad d.d. Velenje. Dejanska poraba sredstev za gradnjo je bila nižja od planirane, ker je
bila v letu 2006 izstavljena samo ena začasna situacija, ker so se v obdobju september –
oktober izvajale aktivnosti v zvezi s pridobivanjem dodatnega zemljišča v neposredni bližini
nove šole. Dodatno pa so se pojavili še stroški za projektno dokumentacijo in parcelacijo.
Pregled porabe :
- novogradnja šole : 24.361.355,28 SIT,
- investicijski nadzor : 389.781, 68 SIT,
- načrti in druga projektna dokumentacija : 1.854.000,00 SIT,
- plačila drugih storitev in dokumentacije : 333.156,00 SIT.
19039002 Glasbeno šolstvo
19040 Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Na podlagi prve alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005) je zagotavljala lokalna skupnost glasbeni šoli plačilo
stroškov za uporabo prostora (elektrika, ogrevanje, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne
storitve) v skupni višini 4.445.833,00 SIT.
Pri določitvi materialnih stroškov se upošteva število učencev iz posamezne občine,
soustanoviteljice glasbene šole. V šolskem letu 2006/2007 je vpisanih 443 učencev, od tega iz
Občine Braslovče 43 učencev, Občine Polzela 39 učencev, Občine Prebold 51 učencev,
Občine Tabor 16 učencev, Občine Vransko 33 učencev in Občine Žalec 261 učencev.
19041 Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcev Glasbene šole po kolektivni pogodbi
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005) je zagotavljala 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 po planu v skupni višini 4.701.291,55 SIT. Obveznost
posamezne občine je odvisna od deleža učencev iz njene občine. V šolskem letu 2006/2007
znaša delež Občine Žalec 59 %.
Na glasbeni šoli je zaposleno 17 delavcev za nedoločen čas, 14 delavcev za določen čas in 6
zunanjih sodelavcev (Vir: LDN šole).
19042 Dodatni program v glasbeni šoli
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.98/2005) je zagotavljala lokalna skupnost glasbeni šoli sredstva
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za dodatno dejavnost šole. Za pripravo in uspešno sodelovanje učencev glasbene šole na
glasbenih revijah in državnih tekmovanjih je bilo šoli odobreno 800.000,00 SIT.
19043 Zavarovanje objekta Glasbene šole
Sredstva v višini 93.092,70 SIT so bila namenjena za plačilo zavarovalnih premij na podlagi
dejanskega obračuna zavarovalnice in se nanašajo na zavarovanje z gradbe proti požaru, izlivu
vode, steklolomu.
19044 Gradnja Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Gradnja nove glasbene šole se je zaključila z izdajo uporabnega dovoljenja za šolo, ki ga je
izdala Upravna enota Žalec pod št. 351-192/2006 z dne 21.7.2006. V okviru gradnje so bila
opravljena še nepredvidljiva in dodatna dela, ki so bila nujna za dokončanje investicije in
normalno delovanje šole: prestavitev kanalizacije in vodovoda pri Domu II.slov.tabora Žalec,
dvižna ploščad za invalide, toplovodni priključek, zunanja ureditev s parkirišči. Ob tem je bilo
potrebno zagotoviti še projektno dokumentacijo in stroške priključitve.
Občina je zagotavljala sredstva za investicijo v glasbeno šolo na podlagi šeste alinee prvega
odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS,
št.98/2005). Pregled porabe sredstev :
- novogradnja: 122.137.458,96 SIT,
- investicijski nadzor: 2.203.042,81 SIT,
- načrti in druga projektna dokumentacija: 2.031.600,00 SIT,
- plačila drugih storitev in dokumentacije: 3.478.199,96 SIT.
19045 Investicije in investicijsko vzdrževanje Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Občina Žalec je v okviru dobrodelne prireditve »Ko skupaj zaigramo« prispevala 1.500.000
SIT, s pomočjo katere je Glasbena šola zbirala finančna sredstva za šolsko opremo v novi
glasbeni šoli.
1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje
19050 Sofinanciranje delovanja Regijskega višjega in visokošol. študijskega središča Celje
Sredstva v višini 1.605.766,34 SIT 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 višje in visokošolsko središče v Celju. Zaradi novega finančnega načrta
Regijskega študijskega središča je bila dejanska poraba nižja od planirane.
1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
19060 Sofinanciranje programa izobraževanja odraslih – UPI Ljudska univerza Žalec
Na podlagi 30.člena Zakona o izobraževanju odraslih je namenila lokalna skupnost za kritje
materialnih stroškov javnemu zavodu za njegovo delovanje (izvajanje verificiranih
programov) in stroškov uporabe učilnic za potrebe I. Osnovne šole Žalec sredstva v višini
6.500.000,00 SIT.
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19059002 Druge oblike izobraževanja
19061 Savinov sklad
Sredstva so bila planirana za sofinanciranje izobraževanja na področju kulture v višini
1.098.000,00 SIT. Ker se je začetek delovanja sklada prenesel v leto 2007, bosta razpis za
prijavo in razdelitev sredstev izvedena v letu 2007.
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19070 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 98/2005) je zagotavljala lokalna skupnost sredstva za
prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli (UL RS, št.
70/2005 in 60/2006) v višini 80.107.168,14 SIT. Odstopanje od planiranih sredstev je nastalo
v novem šolskem letu 2006/2007 zaradi gradnje POŠ Ponikva in s tem prevozi učencev v
Žalec in dodatnih voženj glede na izvajanje pouka.
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 učenci takrat, ko je ogrožena njihova varnost na poti v šolo po ugotovitvi pristojnega
organa za preventivo v cestnem prometu in 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. Na Osnovni šoli Griže skupaj s
podružnico Liboje koristi šolski prevoz 50 % učencev, na Osnovni šole Petrovče skupaj s
Podružnico Trje več kot 50 % učencev, na Osnovni šoli Šempeter 35 % učencev in na I.
Osnovni šoli Žalec skupaj s podružnicama Gotovlje in Ponikva 25 % učencev. Občina Žalec
zagotavlja brezplačne prevoze tudi za učence s posebnimi potrebami, ki se šolajo na II.
Osnovni šoli Žalec, Osnovni šoli Glazija v Celju in zavodih v Velenju ter Ljubljani.
19071 Subvencioniranje šolske prehrane
Sredstva v višini 1.259.815,00 SIT so bila namenjena za subvencioniranje kosil učencem iz
Občine Žalec, ki obiskujejo II. Osnovno šolo Žalec in izhajajo iz socialno šibkejših družin.
Upravičence za subvencioniranje šolske prehrane določi šola.
19069003 Š tipendije
19080 Štipendije
Sredstva v višini 7.121.820,00 SIT so bila razdeljena za štipendije dijakom in študentom s
stalnim prebivališčem v Občini Žalec, ki so bili izbrani po javnem razpisu v preteklih letih.
Štipendije se podeljujejo na podlagi pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini
Žalec (Ur. l. RS, št. 100/02, 82/04, 104/05) za srednješolsko izobraževanje, za univerzitetni
študij oziroma visokošolsko izobraževanje.
Na odstopanje od planiranih sredstev je vplival Javni razpis za dodelitev štipendij za šolsko
leto 2006/2007 (Utrip, št. 9 z dne 27.09.2006, spletna stran občine), ki je bil zaključen šele v
decembru 2006.
19081 Sklad štipendijske sheme Savinjske regije
Sredstva v višini 1.400.000,00 SIT so bila namenjena za sklad štipendijske sheme Savinjske
regije na podlagi akta o ustanovitvi tega sklada. Sklad združuje namenska sredstva za
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financiranje izobraževanja in usposabljanja človeških virov v regiji. Sredstva niso bila
porabljena, ker Razvojna agencija Celje v letu 2006 ni nadaljevala s pridobivanjem dodatnih
sredstev za sklad štipendijske sheme.
19069004 Š tudijske pomoči
19090 Finančna pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
Sredstva v višini 502.875,00 SIT so bila porabljena za finančno pomoč pri izobraževanju, ki
se dodelijo 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).
V letu 2006 je pridobilo sredstva iz tega naslova 6 upravičencev kot finančno pomoč pri
študiju v tujini.
20 SOCIALNO VARS TVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otroka
Sredstva v višini 6.005.000,00 SIT so bila porabljena za namen enkratne denarne pomoči 159
novorojenčkom iz Občine Žalec po sklepu 19. seje občinskega sveta Občine Žalec z dne 31.
1. 2005. Denarna pomoč za prvega otroka znaša 30.000,00 SIT, za drugega in vsakega
nadaljnjega pa 35.000,00 SIT.
20002 Sofinanciranje delovanja materinskega doma v Žalcu
Sredstva v višini 3.000.000,00 SIT so bila porabljena za sofinanciranje investicije ureditve
prostorov za M aterinski dom v Žalcu, ki se ureja v okviru Župnijskega urada Žalec.
20003 Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju
Javni zavod Socio ima v okviru svoje organizacijske strukture tudi enoto materinski dom, v
katerega se lahko vključujejo tudi matere iz Občine Žalec. Za sofinanciranje delovanja tega
materinskega doma so se porabila sredstva v višini 500.000,00 SIT na osnovi pogodbe o
zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna št. 411-02-43/2006.
20004 Sofinanciranje delovanja Varne hiše za ženske in otroke – žrtve nasilja
Regionalna varna hiša je namenjena ženskam in njihovim otrokom, ki doživljajo kakršno koli
obliko nasilja v svojem okolju (fizično, psihično, spolno). V okviru tega projekta delujejo tri
varne hiše (Celje, Velenje, Slovenj Gradec). Za sofinanciranje delovanja varne hiše je Občina
Žalec namenila 920.000,00 SIT na podlagi pogodbe št. 411-02-42/2006.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
20010 Preventivni programi za otroke in mladostnike
Center za socialno delo Žalec poleg redne dejavnosti opravlja tudi druge socialno varstvene
storitve in preventivne programe, ki jih izvajajo usposobljene voditeljice, mentorice kot tudi
prostovoljke. Na osnovi ugotovljenih potreb po tovrstnih storitvah in dejavnostih je Občina
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Žalec financirala dejavnost v višini 1.670.000,00 SIT (pogodba št. 411-02-63/2006). V okviru
programov in dejavnosti se izvaja delo v skupinah kot so:
- skupine otrok in mladostnikov za kvalitetno in zdravo življenje, družine s težavami v
medsebojnih odnosih, tabor za otroke in mladostnike, medgeneracijsko povezovanje,
srečanja starejših v skupinah za samopomoč, terapevtski tabor otrok iz rizičnih družin,
duševno prizadeti otroci s starši, rejenci in rejniki…, študijski krožki.
20011 Socialno pedagoška pomoč družini
Sredstva v višini 8.732.373,60 SIT so se porabila za izvajanje socialno pedagoške pomoči
družini, ki je potekala na domu ali v dnevnem centru Podmornica v okviru Centra za socialno
delo Žalec. V program je bilo vključenih 81 otrok, ki so prejemali pedagoško pomoč v okviru
svojega doma in 25 otrok in mladostnikov, ki so obiskovali Dnevni center Podmornica. Za
izvajanje te pomoči so bila porabljena sredstva za plače in druge izdatke 4.976.164,80 SIT, za
prispevke delodajalca 855.999,10 SIT, za premije kolektivnega zavarovanja 55.548,00 SIT ter
za materialne stroške za izdatke za blago in storitve skupaj z davkom na plače 2.844.661,70
SIT.
20049002 S ocialno varstvo invalidov
20020 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih
Občina Žalec pokriva stroške domske oskrbe za 9 občanov, ki so nameščeni v varstveno
delovnih centrih Črna na Koroškem in Golovec v Celju. Višina porabljenih sredstev za
storitve institucionalnega varstva, ki je izračunana na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS št. 36/04) in Odločb Centra za socialno delo Žalec, je znašala 13.811.916,15
SIT.
20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje
Občina Žalec pokriva stroške domske oskrbe za 4 občane, ki so nameščeni v Zavodu
Dornava. Stroški se krijejo na podlagi Zakona o socialnem varstvu in domske namestitve po
odločbi Centra za socialno delo Žalec. Za ta namen so bila porabljena sredstva v višini
9.073.467,68 SIT.
20022 Financiranje družinskega pomočnika
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (UL RS, št.2/04) je uvedel
pravico do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko
motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. V skladu z 99. členom Zakona o socialnem
varstvu (UL RS, 13/4) se sredstva zagotovijo iz proračuna lokalne skupnosti, na območju
katere ima upravičenec do storitev in pomoči prijavljeno stalno prebivališče. Pravico do
družinskega pomočnika pridobi upravičenec po odločbi Centra za socialno delo Žalec.
Planirana sredstva v višini 4.000.000,00 SIT so bila predvidena za delo 9 družinskih
pomočnikov za obdobje treh mesecev (december 2005, januar in februar 2006), zaradi
načrtovane spremembe zakona o socialnem varstvu in sistema financiranja družinskega
pomočnika. Na osnovi sprememb zakona o socialnem varstvu (UL RS, št. 2/04) in zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (UL RS, št. 20/04, 2-70/04, 25/04, 54/04, 63/04 in
136/04-odl.US) pa je bila občina še vedno dolžna zagotoviti sredstva za financiranje
družinskega pomočnika. V letu 2006 je bilo za financiranje v poprečju 10 družinskih
pomočnikov na letnem nivoju porabljeno 18.415.209,54 SIT.
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20023 Vpis etažne lastnine VDC Žalec
Sredstva v višini 400.000,00 SIT so bila namenjena za dopolnitev načrta etažne lastnine in za
vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo v objektu VDC Žalec. Vpis etažne lastnine je v
postopku usklajevanja z M inistrstvom za delo, družino in socialne zadeve.
20049003 S ocialno varstvo starih
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Občina Žalec je pokrivala stroške domske oskrbe za 31 občanov, ki so nameščeni v splošnih
socialnih zavodih za starejše občane po Sloveniji in sicer: na Polzeli, Šmarje pri Jelšah,
Vojnik, Gornji Grad, Šentjur, Prevalje, Laško, Celje, Zidani M ost, Rogaška Slatina ter
Jarenina. Stroški so se plačevali na podlagi domske namestitve po odločbi Centra za socialno
delo Žalec. Oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva za naše občane je v letu 2006
znašala 13.798.784,58 SIT
20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih
Občina Žalec pokrivala stroške domske oskrbe za 19 občanov, ki so nameščeni v posebnih
socialnih zavodih za starejše občane po Sloveniji in sicer: v Domu Nine Pokorn – Grmovje in
v Hrastovcu. Stroški so se plačevali na podlagi domske namestitve po odločbi Centra za
socialno delo Žalec. Oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva za naše občane je v
letu 2006 znašala 15.518.639,83 SIT.
20032 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
Storitev » Pomoč družini na domu« v obliki socialne oskrbe na domu je za 44 uporabnikov iz
Občine Žalec opravljal JZ Dom Nine Pokorn Grmovje. Poleg tega je bila zagotovljena
mobilna pomoč občanom preko JZ Center za varstvo in delo Golovec ter v obliko »life line«
pomoči na domu, ki jo je izvajal JZ Dom Savinja Celje. Za izvajanje teh storitev je bilo
porabljeno 11.330.659,28 SIT.
20049004 S ocialno varstvo materialno ogroženih
20040 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Sredstva v višini 2.000.287,00 SIT so se porabila za dodelitev enkratne denarna pomoči
prosilcem zaradi njihove materialne ogroženosti. Sredstva so se razdelila na osnovi Odloka o
dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Žalec (Ur.l RS 25/02), tistim upravičencem,
ki niso imeli zadostnih sredstev za preživljanje, pred tem pa so izkoristili že vse zakonske in
druge možnosti za rešitev socialne stiske.
20042 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Sredstva v višini 1.038.108,68 SIT so se porabila za poravnavo stroškov pokopa umrlih
občanov Občine Žalec, v primerih, ko ni bilo dedičev oziroma dediči niso bili sposobni
poravnati stroške pokopa zaradi socialne ogroženosti. V teh primerih je Občina Žalec dolžna
poravnati pogrebne stroške v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ul. RS št.34/84, 66/93).
20043 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce
Sredstva v višini 472.200,00 SIT so bila porabljena za sofinanciranje zavetišča za brezdomce
na osnovi Zakona o financiranju občin (Ur.l.RS št.80/94, 45/97 in 56/98) ter 21.čl. Zakona o
lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93). V zavetišču Celje so občasno bivali 3 brezdomci iz
Občine Žalec.
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20049005 S ocialno varstvo zasvojenih
20050 Dejavnost Dnevnega centra Želva in Eureka
Skupna višina sredstev v višini 12.234.072,00 SIT se je porabila za delovanje Dnevnega
centra Želva – Eureka. Za materialne stroške in za javne delavce, ki delujejo v prostorih
društva Levstikova 15 v Žalcu, je bilo porabljenih 4.600.000,00 SIT. Za plače in druge
izdatke za vodjo centra je bilo porabljeno 6.150.308,00 SIT. Za prispevke delodajalca iz
naslova plač je bilo porabljeno 943.781,60 SIT in 402.747,40 SIT za ostale izdatke za blago in
storitve ter davek na plače. Za premije kolektivnega zavarovanja je bilo porabljeno 72.235,00
SIT. Za nakup opreme so se porabila investicijska sredstva v višini 65.000,00 SIT.
20051 Dejavnost društva Srečanje Žalec
Društvo Srečanje izvaja dejavnost pomoči odvisnikom nedovoljenih drog in njihovim
svojcem. Pomoč poteka v obliki sestankov in svetovanj v prostorih na Levstikovi 15 v Žalcu,
po potrebi pa se dejavnost izvaja tudi v sodelovanju z drugimi institucijami. Sredstva v višini
540.000,00 SIT so se porabila za sofinanciranje plače zaposlenega v programu javnih del.
20049006 S ocialno varstvo drugih ranljivih skupin
20060 Sofinanciranje dejavnosti Območni odbor Rdečega križa Žalec
Za delovanje OO RK Žalec so se porabila sredstva za opravljanje dejavnosti v višini
3.374.000,00 SIT (pogodba št. 41102-39/2006). Izvajali so naslednje oblike aktivnosti:
pomoč socialno ogroženim (obleka, hrana), organizacija in izvedba krvodajalstva, tečajev
prve pomoči, organizacija tečajev zdravstvene vzgoje za podmladek in organizacija srečanja
krvodajalcev Spodnje Savinjske doline v Lembergu - Griže.
20061 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Petrovče
Za sofinanciranje dejavnosti Karitasa Petrovče so se porabila sredstva v višini 2.002.580,57
SIT (pogodba št. 411-02-44/2006). Poraba je bila naslednja:
• za redno delovanje organizacije 1.220.000,00 SIT,
• sofinanciranje javnega dela 202.580,57 SIT,
• sofinanciranje humanitarnega koncerta 480.000,00 SIT,
• 10. humanitarnih paketov ob deseti obletnici delovanja Karitas 100.000,00 SIT.
20062 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Gotovlje
Za delovanje humanitarne organizacije Karitas Gotovlje so se porabila sredstva v višini
378.000,00 SIT (pogodba št. 411-02-48/2006).
20063 Sofinanciranje dejavnosti Medobčinskega društva invalidov Žalec
Sredstva v višini 520.000,00 SIT (pogodba št. 411-02-45/2006) so se porabila za dejavnost
M edobčinskega društva invalidov Žalec. Društvo ima več kot 60% vseh članov iz Občine
Žalec in deluje na območju Spodnje Savinjske doline.
20064 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
Sredstva v višini 2.893.005,00 SIT so se porabila za dejavnost humanitarnih društev, ki so se
prijavila na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev na osnovi Pravilnika za vrednotenje
programov na področju socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Žalec (UL RS, št. 45/04 in
16/2005). Sredstva so bila razdeljena 24 društvom, ki delujejo na področju bolezenske in
psihične prizadetosti, za delo invalidskih organizacij in društev za izboljšanje kvalitete
življenja.
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20065 Sofinanciranje obnove fasade Dominikovega doma
Župnijski urad Petrovče je v letu 2006 pričel z obnovo kulturno-zgodovinskega objekta
»mežnarije«. Predračunska vrednost obnove je znašala 30.000.000,00 SIT. Občina Žalec je
sofinancirala obnovo v višini 3.000.000,00 SIT. V obnovljenem objektu, imenovanem
Dominikov dom, bodo svoj prostor za različne aktivnosti lahko imeli krajani iz Petrovč
(otroci, mladi, odrasli in starejši, razne skupine: skavti, pevci…) ter tudi romarji, ki bodo
obiskali baziliko v Petrovčah.
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4004 OBČINS KA UPRAVA – ODDELEK ZA VARS TVO OKOLJA IN UREJANJE
PROS TORA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
07001 Usposabljanje enot in služb Civilne zaščite
Sredstva so bila na osnovi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč namenjena za plačilo stroškov izvajalcem usposabljanj, za plačila
stroškov nadomestil osebnih dohodkov za čas vpoklica na dolžnost in povračila ostalih
stroškov pripadnikom CZ – stroški prevozov, dnevnice (Uredba o nadomestilu plače in
povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči).
Planirano izobraževanje – tretji del izobraževanja članov ekip prve pomoči Civilne zaščite
Občine Žalec je bilo izvedeno v obliki dvodnevnega izobraževanja. Za predvidene udeležence
so bili izdani pozivi za udeležbo na izobraževanju v predhodnem zakonsko določenem roku
(Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami). Zaradi manjšega števila udeležencev
pa je bilo podanih tudi manj zahtevkov za povračila nadomestil osebnih dohodkov in
povrnjenih manj stroškov prevozov na usposabljanje. Za udeležence regijskega preverjanja
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je bila organizirana enodnevna strokovna
ekskurzija in izplačane dnevnice.
07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb Civilne zaščite
Sredstva so bila namenjena za plačilo sejnin rednih in izrednih sej članom štaba Civilne
zaščite, za plačila zavarovalnih premij za nez godno zavarovanje pripadnikov CZ ter za plačilo
pavšalnih prispevkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovanje za primer
poškodbe pri opravljanju nalog zaščite in reševanja (Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami).
Poravnali so se stroški dela ob poplavah v letu 2005 za poveljnika Civilne zaščite, poveljnika
Gasilskega poveljstva Žalec in sektorskega poveljnika Gasilskega poveljstva Občine Žalec,
izplačane so bile sejnine planiranih štirih rednih sej članom štaba CZ. Zavarovalnici so bila
poravnana sredstva za premije nezgodnega zavarovanja oseb, vključenih v sistem Civilne
zaščite in izplačana sredstva za plačila pavšalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati
ZZZS za primer poškodbe pri delu po letno usklajenem poimenskem seznamu zavarovancev
(opravljanje nalog zaščite in reševanja).
07003 Opremljanje enot in služb Civilne zaščite
Sredstva so bila porabljena za naslednje: nabava imobilizacijskega steznika za potrebe prve
pomoči, nabava vpijal za nevarne snovi, nabava kombinezonov in dežnih plaščev ter za
nabavo drobnega orodja (grablje, klešče, izvijače, ..). (Odredba o merilih za organiziranje in
opremljanje Civilne zaščite ter sprejeta merila za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite)
07004 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij
Sredstva so bila na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami namenjena
za sofinanciranje delovanja društev vključenih v sistem ZIR – Kinološko društvo Žalec,
Društvo Radioamaterjev Žalec, Jamarski klub Črni galeb, Prebold in Društvo za preiskovanje
voda. Prvim trem društvom so bila namenjena sredstva višini 150.000,00 SIT (za posamezno
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društvo), Društvu za preiskovanje voda pa smo zaradi pogodbe o uporabi čolna CZ namenili
50.000,00 SIT.
07005 Vzdrževanje skladišča CZ
Sredstva so namenjena za ureditev dela skladišča, kjer je skladiščena oprema CZ (Uredba o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč). V skladišču opreme Civilne zaščite smo uredili dodatne
regale za primerno shranjevanje potrebne opreme Civilne zaščite ter za boljši pregled
shranjene opreme.
07006 Izdelava načrtov ZIR
Sredstva so bila namenjena za izdelavo načrtov ZIR, ki jih je potrebno izdelati v skladu z
Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja in izdani odločbi Inšpektorata RS za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za primer poplave, potresa in jedrske nesreče.
07039002 Protipožarna varnost
07010 Dejavnost gasilskih društev
Na podlagi Zakona o gasilstvu so bila sredstva namenjena za:
1. dotacije prostovoljnim gasilskim društvom občine Žalec. V občini Žalec so na osnovi
zakonodaje in sklepa župana v I. kategorijo razvrščena naslednja prostovoljna gasilska
društva: Arja vas, Drešinja vas, Gotovlje, Levec, Ložnica, Ponikva, Vrbje, Zabukovica in
Zavrh pri Galiciji – skupaj 9 društev. V II. kategorijo so razvrščena naslednja
prostovoljna gasilska društva: Dobriša vas – Petrovče, Griže, Kasaze – Liboje, Šempeter
in Velika Pirešica – skupaj 5 društev. V IV. kategorijo pa je razvrščeno PGD Žalec.
Višina dotacije je nakazana na osnovi točkovanja, ki je med drugim tudi pokazatelj
delovanja oz. aktivnosti gasilskega društva,
2. za plačila zdravniških pregledov, potrebnih za usposabljanje gasilcev operativcev ter za
povračila stroškov prostovoljnim gasilskim društvom v zvezi z usposabljanjem ali
izvedbo gasilskih tekmovanj, za delovanje gasilske mladine, žena in veteranov ter za
servis in redno vzdrževanje (radijske postaje, pagerji) komunikacijske opreme
prostovoljnih gasilskih društev občine Žalec.
Sredstva za izdatke za reprezentanco (sredstva so namenjena za plačilo prehrane ob
zagotavljanju vaj v mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti) in sredstva, namenjena za
zagotovitev servisa in rednega vzdrževanja komunikacijske opreme, se niso zagotavljala več
direktno iz proračuna, ampak kot dotacija društvom. Zato je na kontu 412000 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam prišlo do prekoračitve sredstev. Do prekoračitve
porabljenih sredstev pa je prišlo tudi zaradi naknadno dogovorjene nagrade prostovoljnim
gasilskim društvom v višini 500.000,00 SIT, katera so na osnovi sprejetega točkovnika, ki
označuje delovanje gasilskih društev, dosegla prva tri mesta – PGD Vrbje, PGD Velika
Pirešica in PGD Griže.
07011 Dejavnost Gasilske zveze Žalec
Sredstva so se porabila za delovanje Gasilske zveze Žalec. Gasilska zveza Žalec združuje
prostovoljna gasilska društva občin Vransko, Tabor, Polzela, Braslovče in Žalec, skupaj 32
društev (15 gasilskih društev Občine Žalec). Na osnovi dogovora navedene občine financirajo
delovanje Gasilske zveze Žalec glede na število prostovoljnih gasilskih društev v posamezni
občini. Občina Žalec je v letu 2006 namenila sredstva v enaki višini kot v letu 2005, to je
150.000,00 SIT za posamezno društvo, kar v celoti predstavlja 2.250.000,00 SIT.
Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo zavarovalnih premij za gasilska vozila, gasilske
domove in plačila zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje operativnih gasilskih članov,
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gasilskih veteranov in otrok. Gasilska zveza Žalec je sklenila zavarovanje pri ustrezni
zavarovalnici, sredstva pa so jim bila nakazana na osnovi njihovega zahtevka in ustrezne
dokumentacije (Zakon o gasilstvu).
07012 UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
Del sredstev je bil namenjen za nadomestilo v intervencijah poškodovane oz. uničene opreme
(po pozitivno rešeni vlogi), del sredstev pa je bil namenjen za nakup nove gasilske opreme.
Namensko porabo sredstev požarnega sklada spremlja Vlada RS (Uredba o požarni taksi).
Planirana poraba se je na račun neporabljenih namenskih sredstev po zaključnem računu za
leto 2005 povečala za 1.641.000,00 SIT.
07013 Nadomestila plač zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah
Sredstva so bila namenjena za nadomestila plač za čas usposabljanja, opravljanja zdravniških
pregledov oz. sodelovanja na intervencijah (Zakon o gasilstvu).
07115 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme
Letošnje leto so bila vsa sredstva na tej postavki namenjena za nabavo novega gasilskega
vozila PGD Griže, kar pa ne bo zadostovalo za nabavo (sofinanciranje občine v višini 70 %).
Zato bo potrebno sredstva zagotoviti še v letu 2007 (Zakon o gasilstvu).
07016 Obnove gasilskih domov
Sredstva so bila namenjena za pomoč pri obnovi fasade z izdelavo toplotne zaščite ob
rekonstrukciji gasilskega doma Prostovoljnega gas ilskega društva Šempeter. Ker je na osnovi
zakona o gasilstvu lokalna skupnost dolžna skrbeti tudi za gradnjo in vzdrževanje objektov in
prostorov za delovanje gasilstva, se bodo sredstva tudi v prihodnje namenjala za
sofinanciranje obnov gasilskih domov.
07017 Organizacija državnega gasilskega tekmovanja
Na novo so bila planirana sredstva za sofinanciranje organizacije državnega gasilskega
tekmovanja, ki ga je organizirala Gasilska zveza Žalec in se je odvijalo v Arnovskem gozdu 9.
in 10. junija 2006.
10 TRG D ELA IN DELOVN I POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanje
10039001 Povečanje zaposljivosti
10007 Javna dela na področju varstva okolja in urejanja prostora
Javna dela so namenjena vzdrževanju zelenic, cestne infrastrukture in pokopališč. Občina
Žalec krije stroške razlike do izhodiščnih plač za brezposelne osebe udeležence javnih del po
pogodbi, sklenjene med Zavodom RS za zaposlovanje, Občino Žalec kot naročnikom in JKP EUJP kot izvajalcem.
Za plačilo nadomestil delavcem na javnih delih je bilo v letu 2006 načrtovanih 7.500.000
SIT, in sicer za pet delavcev za celo leto in za pet delavcev za dobo 8 mesecev.
Končna realizacija v letu 2006 je presegala za 5% načrtovana sredstva zaradi nepredvidenih
stroškov – plačila zamudnih obresti od premalo izplačanega prispevka za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje v letih 2002 in 2003 (*) ter daljšega obračunskega obdobja (13
mesecev – nov. 2005 do vključno nov. 2006). V novembru in decembru 2005 je bilo v javna
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dela vključenih 10 delavcev, v januarju, februarju, marcu, oktobru in novembru - 4 delavci.,
od aprila do septembra pa 13 delavcev.
Opomba (*): V letu 2005 je revizija podatkov o zavarovalni dobi in plači zaposlenih v JKP
ugotovila, da je pri nekaterih delavcih, ki opravljajo delo preko javnih del, osnova, od katere
je bil plačan prispevek za PIZ, nižja od minimalne plače, ki jo predpisuje zakon kot najnižjo
zavarovalno osnovo. Zato je bilo potrebno izvesti poračun za leti 2002 in 2003 v znesku
1.532.797 SIT (brez zamudnih obresti), kar smo realizirali v proračunu za leto 2005 in
poračun za zamudne obresti od doplačila, kar smo poravnali v začetku leta 2006 po prejemu
zahtevka s strani JKP Žalec.
12 PRIDOBIVANJE IN DIS TRIBUCIJA ENERGETS KIH S UROVIN
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in
zemeljskega plina
12049001 Oskrba s plinom
12001 Sofinanciranje plinovodnih priključkov
Občina Žalec že od leta 2001 podeljuje dotacije v višini 20.000 SIT kot spodbudo za prehod
na čistejši energetski vir. Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki se v občini Žalec
priključujejo na plinovodno omrežje ali sklenejo pogodbo o dobavi plina iz plinovodnega
omrežja. Subvenciji se izključujeta in jo upravičenec lahko uveljavlja samo enkrat.
Konkurenčna cena plina je v letu 2006 zopet vzpodbudila zanimanje za priključitev na
plinovodno omrežje. Planirana sredstva v višini 400.000 SIT se prekoračena za 240.000 SIT
zaradi večjega števila vlog v jesenskem času (predvsem naselja Žalec, Šempeter, Griže,
Ložnica in Petrovče).
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 S podbujanje rabe obnovljivih virov energije
12010 Učinkovita raba obnovljivih virov energije
Sredstva v višini 3.000.000 SIT so bila namenjena energetski zasnovi občine Žalec. Gre za
dokončanje naloge iz leta 2005 - Energetska zasnova Občine Žalec, ki jo je v aprilu 2006
izdelal izbrani izvajalec ECO Consulting d.o.o Ljubljana. Naloga je bila sofinancirana s strani
MOP, AURE, v višini 50%. Zasnova podaja kratkoročne in dolgoročne ukrepe za
zagotavljane učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije v občini Žalec v
obliki programa aktivnosti 2006 –2009, ki ga je potrdil OS OŽ v aprilu 2006. Realizacija je
enaka planirani.
12011 Stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn
Energetska svetovalna pisarna deluje v Občini Žalec po pogodbi z M OP, AURE od leta 2004,
in sicer enkrat tedensko. Namenjena je osveščanju in svetovanju prebivalcem iz celotne
Spodnje Savinjske doline na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.
Sredstva v višini 61.000 SIT (ca. 11.000 SIT več od planiranih) so bila dodeljena za prejemke
- obračun potnih stroškov dveh zunanjih sodelavcev - energetskih svetovalcev.
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13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno)
Sredstva v višini 64.000.000,00 SIT so bila planirana za redno letno vzdrževanje lokalnih cest
v skladu z Zakonom o javnih cestah, Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Zakona o
varnosti cestnega prometa in Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah.
Izvajalec vzdrževanja LC je bil izbran na osnovi javnega naročila velike vrednosti. Na razpis
so prispele tri ponudbe. Najugodnejši ponudnik je bil VOC Celje d.d. Dela so se izvajala po
pogodbi št. 8/2006-VOC z veljavnostjo od 1.1.2006 do 31.12.2006.
Za izvedbo talnih oznak na LC v Občini Žalec je bilo opravljeno javno naročilo male
vrednosti. Pridobljene so bile tri ponudbe. Najugodnejši ponudnik za izvedbo talnih označb v
mestu Žalec in cestnih osi je bil CM Celje d.d., Lava 4, za talne oznake v ostalih krajih
Občine Žalec pa DH, Drago Huš s.p. Latkova vas. Dela so se izvajala po pogodbi CM Celje
d.d., Lava 42, št. 72-00/06-CM C, z dne 01.06.2006 in pogodbi DH, Drago Huš s.p., Latkova
vas, št. 2/2006 z dne 22.05.2006 in aneksom št. 1 in 2 k pogodbi št. 2/2006 z dne 15.09.2006
in 25.10.2006.
Za cestne odbojne ograje so se dela nadaljevala iz leta 2005 po že sklenjeni pogodbi z Liko
Liboje d.d., št. 1/2005.
Planirana sredstva so prekoračena za 7.579.336,13 SIT zaradi povečanja obsega nujnih del na
LC 490081 v Pongracu, kjer se je uredilo odvodnjavanje in sanacija dela vozišča, na LC
4900013 v Libojah, kjer se je sanirala obstoječa mulda z ureditvijo drenaže in izvedbo nove
mulde, na LC 490361 v Šempetru, kjer se je saniralo vozišče, meteorno odvodnjavanje in
popravilo pločnika, na novo se je opravila označba avtobusnih postajališč na LC in ob
regionalni cesti Šempeter –Žalec –Petrovče (22 avtobusnih postajališč).
13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)
Sredstva v višini 27.000.000,00 SIT so bila planirana za zimsko vzdrževanje lokalnih cest po
Izvedbenem programu zimske službe za 2005/2006 za lokalne ceste in za nakup opreme za
čiščenje in pluženje cest.
Planirana sredstva so bila prekoračena za 15.865.220,11 SIT zaradi izredno neugodne zime. V
tem obdobju se je na lokalnih cestah za posip porabilo 648 ton soli in 1552 m3 posipnega
peska v 62 akcijah, ki so potekale v 41 dnevih.
Izvršen je bil tudi nakup snežnega pluga za potrebe KS Petrovče.
V letu 2006 je sklenjena pogodba še za dva snežna pluga, ki bosta dobavljena v prvi polovici
meseca decembra 2006 in plačana v januarju 2007.
13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture – pločniki in kolesarske poti
Enota za urejanje javnih površin (EUJP) pri JKP Žalec je že v letu 2005 izvajala vse funkcije
urejanja javnih površin vključno s cestno infrastrukturo, razen vzdrževanja javnih poti in
nekategoriziranih cest. Tako so poleg urejanja mesta Žalec, urejali javne površine v vseh
krajevnih skupnostih, skrbeli za zasaditve in vzdrževali pokopališča ter druge javne objekte,
poleg tega pa še skrbeli za vzdrževanje mrliških vežic ter izvajali pretežni del pokopališke
dejavnosti.
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Za redno delovanje enote je bilo v proračunu za leto 2006 skupaj namenjeno 73.920.000 SIT.
Zaradi uvedbe nove programske klasifikacije se sredstva EUJP v letu 2006 spremljajo ločeno
na treh proračunskih postavkah, in sicer za:
- »13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture – pločniki, kolesarske
steze«, plan 51.600.000 SIT,
- »16050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki,
otroška igrišča…)«, plan 22.320.000 SIT,
- »16080 Storitve JKP d.o.o za dejavnost urejanja javnih površin«, plan 0 SIT
Za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture so bila sredstva porabljena v višini 50.176.462,40
SIT. Od tega je bilo Javnemu komunalnemu podjetju nakazano 49.209.452,00 SIT za
vzdrževanje javnih površin (pometanje pločnikov in javnih poti, strojno pometanje, pluženje)
in 489.590,40 SIT za nakup snežne freze. Realizirana sredstva v višini 477.420,00 SIT so se
namenila za ureditev pločnika pred poslovno stavbo Pečnikova ulica 1 v Žalcu.
13004 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture- mostovi dolžine nad 5 m.
Sredstva v višini 5.000.000,00 SIT so bila planirana za sanacijo mostu čez Ložnico v Zalogu
pri Šempetru. Najugodnejši ponudnik je ponudil izvedbo del za 8.568.000,00 SIT. Od tega je
bilo v letu 2006 plačano 5.013.535,68 SIT, razlika bo obračunana po obračunski situaciji in
plačana v letu 2007.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Sredstva v višini 2.000.000,00 SIT so bila planirana za načrte obnovitvenih del lokalnih cest.
Z javnimi naročili male vrednosti so bili izbrani izvajalci načrta Idejne variante ureditve LC
490361 Šolska ulica v Šempetru in JP Sončna ulica v Šempetru, vključno z javno
razsvetljavo. Načrti so bili naročeni zaradi ureditve cest in javne razsvetljave po izgradnji
kanalizacije in obnovi vodovodnega omrežja . Izvedena so bila tudi potrebna geodetska dela
na LC 450061, LC 490361 in Cankarjeva, Šilihova, Aškerčeva ulica.
13101 Sanacija plazov na lokalnih cestah
Sredstva v višini 2.400.000,00 SIT so bila predvidena za sanacijo plazov na LC 490463 v
Hramšah. Dela so dokončana. Izvedla se je sanacija vozišča z obnovo spodnjega in z gornjega
ustroja in ureditvijo odvodnjavanja. Za dela je bilo izvedeno javno naročilo male vrednosti.,
Izvajalec del je bil EM IL GROBELNIK, s.p., Pernovo. Za izvedbo del je bila sklenjena
pogodba z dne 27.10.2006.
13102 LC 450161 Socka –Podkraj
V letu 2006 je Občina na razpisu pridobila republiška sredstva iz naslova spodbujanja
regionalnega razvoja v skupnem znesku 38.010.174,00 SIT. Za pokritje sorazmernega deleža
smo morali zagotoviti razliko sredstev za rekonstrukcijo ceste, ki jo bo občina financirala še v
letu 2007.
Dela na ureditvi in asfaltiranju LC 450161 Socka- Podkraj so se pričela že v letu 2005. Dela
so se izvajala po pogodbi VOC Celje d.d. št. 104/2005-VOC .
Za nadaljevanje rekonstrukcije je bil izveden javni razpis. Pridobljene so bile štiri ponudbe.
Najugodnejši ponudnik je bil VOC Celje d.d.
Celotna trasa ceste v dolžini 2.330 m je bila razširjena, širina asfaltnega vozišča je 5 m,
2
izvedene so enostranske in deloma dvostranske mulde v skupni dolžini 1500 m ter 840 m
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raznih priključkov. Za sanacijo in preprečitev plazenja terena je bila izvedena globoka
drenaža v dolžini 690 m.
Izvedeni so še ostali ukrepi za zagotovitev ustreznega odvodnjavanja, in to: plitva drenaža,
meteorna kanalizacija, odprti jarki, kanalete, vtočni jaški in propusti.
13103 Priključna cesta Juteks na Ložnici
Planirana sredstva v višini 30.500.000,00 SIT so bila namenjena za sofinanciranje iz gradnje
navedene ceste z ostalimi soinvestitorji. Ker ni prišlo do dogovora, se gradnja ceste ni
pričela.
Pridobljena je projektna dokumentacija za prestavitev plinovoda. Konec decembra 2006 je
predana na UE Žalec vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za prestavitev plinovoda.
Projektno dokumentacijo za izvedbo priključne ceste, ki je bila izdelana v letu 2004, je
potrebno dopolniti in novelirati glede na novo zakonodajo in prenos – spremembo lastništva v
območju predvidene ceste.
13104 Cesta Aero -Šempeter
Planirana sredstva v višini 1.000.000,00 SIT so bila predvidena kot sofinancerska sredstva za
projektno dokumentacijo križišča na R2-447, na katerega se priključuje cesta Aero. Do
realizacije ni prišlo, ker je investitor projektne dokumentacije krožišča DRSC.
13105 LC 490541 Žalec (Cankarjeva-Aškerčeva)
Planirana sredstva v višini 5.000.000,00 SIT so bila namenjena ureditvi dela Aškerčeve ulice
v Žalcu. Izvedena je bila rekonstrukcija dela LC 490541 na odseku od križišča z LC 4900051
do priključka BC. Uredil se je zavijalni pas za levo in desno zavijanje, obnovil pločnik in
uredilo odvodnjavanje. Za dela je bilo opravljeno javno naročilo male vrednost, pridobljene
so bile tri ponudbe, najugodnejša ponudba je bila ponudba SLAVKA VRHOVNIKA, s.p..
Sklenjena je bila pogodba št. 1/2006 in aneks za dodatna in več dela št. 01-06/2006 z dne
30.06.2006. Dela so dokončana.
13106 LC 490081,490022 Griže-Zabukovica –Matke
Za obnovitvena dela na delu lokalne ceste Zabukovica-M atke se je v veljavnem proračunu
namenilo 22.000.000,00 SIT.
V letu 2005 je bilo opravljeno javno naročilo male vrednosti za načrt PGD in PZI za obnovo
LC 490080 Zabukovica –M atke na odseku od km 0,569 do km 1,582 v skupni dolžini 1,013
km. Pridobljene so bile tri ponudbe, najugodnejši ponudnik je bila Projektiva-inženiring Celje
d.d., Lava 42. Za načrt je bila sklenjena pogodba št 28/2005-PI, z dne 13.09.2005, projekt je
bil narejen v začetku leta 2006.
Za obnovo je bil izveden javni razpis, pridobljene so bile štiri ponudbe, najugodnejša je bila
ponudba KRAJNC VNG, Igor Krajnc s.p.. Planirana sredstva so prekoračena za
35.840.720,24 SIT zaradi povečanega obsega del. Do povečanja je prišlo, ker se je pristopilo
k obnovitvenim delom tudi na delu ceste, ki je bila v neurju v letu 2005 poškodovan in so
nastale dodatne poškodbe, ki so predstavljale nevarnost za uporabnike te ceste. Zaradi tega se
je obseg obnovitvenih del povečal. To je zajemalo ureditev zalednega odvodnjavanja
(drenaže, mulde), sanacijo nosilnega sloja (nadvišanje ceste oz. izkop nenosilnega materiala)
ter kompletna asfalterska dela.
Celovita obnova v letu 2006 se je izvedla na odseku dolžine 1.150 m. Celotna cesta je
razširjena, asfaltirano je vozišče v širini 4 m, izvedene so dodatne mulde v dolžini 890 m ter
620 m2 priključkov.
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Izvedeni so še ostali ukrepi za zagotovitev ustreznega odvodnjavanja, in to: vgrajena je
kombinirana kanalizacijska drenažna cev v dolžini 890 m, vtočni jaški, propusti in iztočni
objekti ob potoku..
13107 LC 490041 Levec – letališče
Planirana sredstva v višini 5.000.000,00 SIT so bila predvidena za obnovitvena dela, katera se
naj bi izvajala skupaj z M estno občino Celje, na katerem območju je letališče Levec. Do
realizacije ni prišlo, ker dogovor z M estno občino Celje o sofinanciranju ni bil sklenjen.
13108 LC 4900421 Gotovlje – Eles
Sredstva so bila predvidena za razširitev in ureditev odvodnjavanja lokalne ceste pri Tavčar
oziroma Podpečan.
Opravljeno je bilo javno naročilo male vrednosti. Pridobljene so bile tri ponudbe,
najugodnejši ponudnik je bil KRAJNC VNG, Igor Krajnc s.p.
Sredstva so bila porabljena za razširitev, ojačitev spodnjega in zgornjega ustroja ceste in
ureditev odvodnjavanja lokalne ceste pri Tavčar oziroma Podpečan. Dela so bila dokončana
mesecu decembru 2006, končni obračun bo v letu 2007.
13201 Pločnik ob LC 490011 Petrovče - Kasaze
Planirana sredstva v višini 5.000.000,00 SIT so bila namenjena pričetku del na ureditvi
pločnika. Glede na nepridobljena soglasja lastnikov zemljišč, na katerih je bil predviden
pločnik, ni prišlo do realizacije.
13202 Pešpot in pločnik Levec
Planirana sredstva v višini 5.000.000,00 SIT so bila namenjena sofinanciranju iz gradnje
pločnika v Levcu. Do realizacije ni prišlo, ker Direkcija RS za ceste še ni pričela z izgradnjo
oz. je izvedbo del prenesla v leto 2008.
13203 Pločnik ob Zlatem križu
Glede na celovito ureditev zgodovinskega obeležja so se izvedla dela v višini 3.217.782,00
SIT za ureditev pločnika in odvodnjavanja. Za dela je bilo opravljeno J.N. male vrednosti,
pridobljeni sta bili dve ponudbi, najugodnejši ponudnik je bil VOC Celje, d.d. Za izvedbo je
bila sklenjena pogodba z VOC Celje d.d., št. 128/2006-VOC z dne 3.8.2006. Dela so
opravljena v celoti.
13270 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture-ovire za umirjanje prometa
Planirana sredstva v višini 2.000.000,00 SIT so bila prvotno namenjena vzdrževanju cestne
infrastrukture-ovir za umirjanje prometa. Do realizacije ni prišlo, ker so se manjša popravila
hitrostnih ovir - krpanja asfaltne površine in označitve, izvedle v sklopu rednega vzdrževanja
LC, za nove pa ni bilo soglasja lokalne skupnosti.
13301 Obnova JP po izgradnji plina
Glede odločitve, da se k sanacijam JP po izgradnji plina pristopi, ko se bo gradila
kanalizacija in obnavljal vodovod, se je del sredstev prenesel za obnovo Ipavčeve ulice na
postavko 13302. V veljavnem proračunu predvidena sredstva v višini 3.300.000 SIT se
namenjajo za obnova JP 993081 Soseska –Podvin, ki je bila dokončana v letu 2006, situacija
pa zapade v plačilo v letu 2007.
Za sanacijo Kvedrove ulice je bila sklenjena pogodba za izvedbo s CP M aribor, ki je dela
dokončal v mesecu decembru 2006, končni obračun in realizacija se prenaša v leto 2007.
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Sredstva, predvidena za sanacijo Sončne ulice v Šempetru, se zaradi prestavitve pričetka del
ureditve kanalizacije prestavijo v leto 2007.
13302 JP 992953 Ipavčeva ulica
Za ureditev Ipavčeve ulice po izgradnji kanalizacije in obnovitvi vodovoda se je porabilo
17.142.532,79 SIT.
13303 JP 992021 Vrtna ulica
Dela na ureditvi Vrtne ulice so obsegala ureditve in zarobničenje pločnika, ureditev
meteornega odvodnjavanja in sanacije križišča, meteornega odvodnjavanja in pločnika dela
Starovaške ulice in zemeljskih in gradbenih del za javno razsvetljavo.
Za ureditev je bilo izvedeno J.N. male vrednosti, pridobljene so bile štiri ponudbe,
najugodnejši ponudnik je bil CM Celje d.d.. Z njim je bila sklenjena pogodba št. 58-00/06CM C z dne 08.05.2006 in aneks št. 1 z dne 14.07.2006. Skupna vrednost investicije je znašala
12.391.715,90 SIT.
13304 JP 992959 - Pokopališka cesta
Za ureditev – asfaltiranje dela pokopališke ceste, ki je bila še neurejena, je bilo porabljenih
3.996.520,20 SIT. Izvedena je bila razširitev obstoječe makadamske ceste, asfaltiranje v
dolžini 140 m in širini 4 m ter 240 m2 parkirne in manipulativne površine pred pokopališčem.
13029003 Urejanje cestnega prometa
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029003 Urejanje cestnega prometa
13401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje rednih vzdrževalnih del odprtih javnih prostorov
avtobusne postaje Žalec, ki skupaj z javnimi površinami v lasti občine predstavljajo
zaključeno celoto. Vzdrževalna dela so v večini posledica vandalizma neznanih
povzročiteljev, obiskovalcev avtobusnega postajališča Žalec. Občina Žalec je po pogodbi
sofinancirala izvedena vzdrževalna dela (pleskanje zunanjih sten, globinsko čiščenje in zaščita
tal, ostrešja in betonskih opornih zidov, obnova kanalizacijskega pokrova ob vstopu na
postajališče) v višini 50% nastalih stroškov in v znesku 354.551,00 SIT.
13402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov
Vzdrževanje semaforskih naprav je bilo oddano z javnim naročilom male vrednosti.
Pridobljeni sta bili dve ponudbi, najugodnejši ponudnik je bil Veltrag, d.o.o. M atke 41. Z njim
je bila sklenjena pogodba za vzdrževanje semaforskih naprav v Občini Žalec.
Zaradi po zakonu zahtevane ukinitve utripajoče zelene luči je bilo potrebno preprogramiranje
semaforskih naprav v mestu Žalec. Zaradi zastarele semaforske naprave je bilo potrebno
posodobiti in zamenjati semaforske naprave v križišču LC 490050 in LC 490071 (pri policiji)
v Žalcu.
13411 Parkirišče Pod smrekami Šempeter
Zaradi zakasnitve pričetka del dela niso v celoti realizirana. Nerealizirani del v višini
1.620.000,00 SIT se prenaša v leto 2007. Urejena je parkirna ploščad za 66 parkirnih mest za
potrebe stanovalcev. Parkirišče je asfaltirano in zarobničeno. Urejeno je odvodnjavanje z
izvedeno ponikovalnico in prelivom v kanalizacijo v primeru visokih vod. Parkirišča so tudi
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osvetljena z novozgrajeno javno razsvetljavo. Sočasno z gradnjo parkirišča je izvedena
prestavitev hidranta, elektro in telefonska kabelska kanalizacija.
13412 Parkirišče pred I. in II. OŠ Žalec
Sredstva v višini 1.500.000,00 SIT so bila prvotno namenjena za projektno dokumentacijo
ureditve parkirišča pred I. in II. OŠ Žalec. Do realizacije ni prišlo, ker se je po ukinitvi
balinišča, ki je v neposredni bližini, pristopilo k izdelavi projekta Parkirišča na območju
starega balinišča.
13413 Ureditev parkirišča KZ Gotovlje
Sredstva v višini 5.804.000,00 SIT so bila porabljena kot sofinancerska sredstva Hmezadu
Kmetijski zadrugi Gotovlje, z.o.o. za ureditev parkirišča in pločnika v Gotovljah. Dela so že
realizirana.
13414 Parkirišče pri stanovanjskih blokih Rimska c. 81 , 83, 85, 87 Šempeter
Sredstva v višini 8.632.911,17 SIT so bila porabljena za obnovitev meteornega
odvodnjavanja, prevezave odtokov iz objektov in ureditve parkirišč ter preplastitev pri blokih
Rimska c. 81, 83, 85, 87 v Šempetru po izgradnji kanalizacije in plina. Dela so že realizirana.
13415 Parkirišče pred IHP Slovenje v Žalcu
Sredstva v višini 3.100.000,00 SIT so bila porabljena kot sofinanciranje ureditve
odvodnjavanja in preplastitve dovozne ceste.
13416 Parkirišče na območju starega balinišča
Sredstva v višini 1.953.720,00 SIT so bila porabljena za načrte predvidenega parkirišča. Do
realizacije je prišlo po ukinitvi balinišča in potrebe po parkiriščih na območju šole, kulturnega
doma in glasbene šole.
13417 Parkirišče pred stanovanjskim blokom Savinjske čete 2
Sredstva v višini 3.365.292,00 SIT so bila porabljena za ureditev odvodnjavanja, za ureditev
parkirišč in uvoza na Ulico talcev.
13418 Parkirišče za stanovanjske objekte Kidričeva 2-7
Sredstva v višini 144.000,00 SIT so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije idejne rešitve parkirišč za objekte Kidričeva 2-7.
13451 Postavitev avtobusnih nadstrešnic
Sredstva v višini 6.552.132,60 SIT so bila porabljena za postavitev novih tipskih avtobusnih
postajališčih (Šempeter 2-krat, Vodosteč 2-krat, Liboje 2-krat) in obnovitve na Ponikvi.
13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije
Sredstva v višini 4.880.527,30 SIT so bila porabljena za nakup in vzdrževanje prometne
signalizacije - usmerjevalnih tabel in nakup dveh prikazovalnikov hitrosti vozil.
13029004 Cestna razsvetljava
13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva v višini 7.615.545,60 SIT so bila porabljena za prestavitev prižigališč javne
razsvetljave iz trafo postaj v samostoječe zunanje razdelilce in za idejne rešitve prestavitve
prižigališč v ostalih krajih občine Žalec. Dela so že izvedena.
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13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva v višini 329.782,51 SIT so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije
javne razsvetljave parkirišča Pod smrekami v Šempetru.
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13701 R II/447 Cesta skozi Šempeter
Sredstva v višini 1.000.000,00 SIT so bila namenjena sofinanciranju načrta ureditve ceste
skozi Šempeter kot investicijski transfer Direkciji RS za ceste. Do realizacije ni prišlo, ker
Direkcija RS za ceste ni pričela s potrebnimi aktivnostmi.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE D EDIŠ ČINE
1502 zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov
Občina Žalec je po Pogodbi o sofinanciranju izgradnje »Regijskega centra za ravnanje z
odpadki Celje« z dne 1.7.2003, Aneksom št. 1 z dne 1.12.2003 in Aneksom št. 2 z dne
25.5.2005 pristopila k sodelovanju pri izvedbi projekta Regijskega centra za ravnanje z
odpadki Celje (v nadaljevanju RCERO). Namen investicije je zmanjšanje količine
neobdelanih odpadkov. Investicija zajema 23 občin z 220.000 prebivalci. Izvajanje projekta je
predvideno z Investicijskim programom za izgradnjo I. in II. faze RCERO, in sicer v letih
2006 do 2009. V okviru I. faze bodo zgrajeni naslednji objekti: sortirnica ločeno zbranih
sekundarnih surovin, demontaža kosovnih odpadkov, kompostarna za obdelavo ločeno
zbranih biorazgradljivih odpadkov, novo odlagališče za preostanek odpadkov in spremljajoča
infrastruktura (upravni objekt, zunanja ureditev, avto pralnica, plato za začasno odlaganje
gradbenih odpadkov), v skupaj ocenjeni vrednosti 19,95 M IO €. Struktura potrebnih sredstev
je načrtovana sledeče: 17 % občine, 38% proračun RS, 44% kohezijski sklad. II. faza
RCERO obsega izgradnjo: naprave za mehansko biološko obdelavo preostanka odpadkov
(M BO) in toplarno Celje (ki jo financira samo M O Celje), v skupaj ocenjeni vrednosti 36,9
M IO €.. Viri financiranja za II. fazo iz gradnje RCERO so predvideni: 31% občine, 12%
proračun RS in 57% kohezijski sklad. Občina Žalec je, glede na število prebivalcev in
količino zbranih odpadkov, sofinancer obeh faz projekta v višini 9,59% na maso proračunskih
sredstev občin.
V letu 2006 je pričeto izvajanje gradnje I. faze RCERO in priprava dokumentacije za
izgradnjo II. faze. Od skupaj načrtovanih sredstev v višini 84.031.000 SIT je bilo v letu 2006
porabljenih 45.962.395,93 SIT oziroma 54,7% razpoložljivih sredstev. Razlog nižje
realizacije je v zakasnitvi pričetka izgradnje I. faze projekta RCERO (revizija postopka JN).
Po navedbi nosilca investicije bo predvidena poraba za leto 2007 v povečanem obsegu, tako
da bo investicijsko obdobje do leta 2009 izvedeno v načrtovanem obsegu.
15002 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov
Za zagotavljanje zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov iz javnih površin Občine Žalec in
odlaganja azbestnih odpadkov za potrebe gospodinjstev, so bila planirana sredstva v višini
4.200.000,00 SIT. Planirana sredstva so bila prekoračena za 5.884.966,67 SIT zaradi večjega
obsega odstranjevanja azbestnih odpadkov, kot je bilo prvotno predvideno (skupno odpeljana
na odlaganje salonitna strešna kritina za 105 stanovanjskih objektov).
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15003 Zbirni center za odpadke Žalec
Sredstva so bila planirana le za plačilo dela najemnine za prostor zbirnega centra za odpadke
Žalec v višini 720.000,00 SIT. Planirana sredstva so močno prekoračena zaradi prenehanja
veljavnosti Pogodbe o dolgoročnem poslovnem sodelovanju občine, Javnih naprav in
Surovine ter nemogočega konsenza vseh treh pogodbenih strank glede organizacije dela,
delitve stroškov na ZC Žalec. Zbrana količina odpadkov je v septembru 2006 presegla letno
3
določeno količino zbranih odpadkov, ki je določena 0,5 m na gospodinjstvo in je vključena v
ceno ravnanja z odpadki. Javne naprave so tako v septembru prenehale izvajati funkcijo
upravljavca ZC in vse stroške delovanja centra prenesle na Občino Žalec (stroški zaposlenih,
rednega vzdrževanja, odvozov in odlaganja odpadkov). Vse naloge se iz navedenega razloga
in zaradi nujnosti nadaljnjega delovanja zbirnega centra za odpadke, začasno financirajo iz
proračuna. Skupno porabljena sredstva v letu 2006 so znašala 6.998.993,80 SIT.
15004 Sanacija črnih odlagališč
Za zagotavljanje odstranjevanja odpadkov iz naravnega okolja, katerih povzročitelji odlaganja
niso znani, so bila planirana sredstva v višini 300.000,00 SIT. Dejansko so bila porabljena
sredstva v višini 216.689,04 SIT, in sicer za čiščenje območja nižinskega gozda ob Savinji in
Strugi v M S Žalec (od NIVO do ČN Kasaze) ter nižinskega gozda Borovje v KS Galicija (iz
smeri Ložnica do daljnovoda).
15005 Spomladanska akcija čiščenja okolja
Na tej postavki so se zagotavljala sredstva v višini 1.180.000 SIT za izvedbo spomladanske
akcije čiščenja okolja na območju celotne občine. Sredstva so bila namenjena tiskanju
letakov, malici za udeležence akcije, nabavi rokavic in majic z grbom Občine Žalec (kot
spodbuda za otroke in šolajočo mladino). Zaradi večjih donatorskih prispevkov so bila
sredstva porabljena v višini 786.875,21 SIT.
15006 Akcija zbiranja odpadnega papirja in baterij
Sredstva v višini 1.500.000,00 SIT so bila planirana kot finančna spodbuda za osnovne šole,
za ekološko vzgojo in delo mladih, za zbiranje odpadnega papirja – kot primer sekundarnih
surovin in baterij – kot primer nevarnih odpadkov. Sredstva za zbrani papir se donirajo v
višini vrednosti zbranega papirja pri pooblaščenem zbiralcu (8 do 10 SIT/kg), za zbrane
baterije pa v višini 25 SIT/baterijo. Sodelujočim OŠ se podeli priznanja za sodelovanje in
enkrat letno tudi denarne nagrade v višini od 10.000,00 do 30.000,00 SIT. Sodelovanje OŠ v
projektu je bilo v letu 2006 večje, kot smo prvotno načrtovali, zato je prišlo do prekoračitve
načrtovanih sredstev za 931.699,00 SIT.
15007 Upravljanje in vzdrževanje zaprte deponije Ložnica
Za zagotavljanje odvajanja in čiščenja izcednih vod iz telesa deponije in pokrivanje stroškov
rednih vzdrževalnih del na deponiji:
- monitoring: meritve izcednih vod 2-krat letno, meritve podtalnice 2-krat letno, meritve
deponijskih plinov 2-krat letno, meteorološke meritve 1-krat letno in izdelava
Poročila,
- vzdrževanje objektov in naprav (čiščenje revizijskih jaškov, kontrola in čiščenje
odplinjevalnih jaškov, redni nadzor, košnje zelenih površin),
- opazovanje premikov telesa odlagališča,
- pregled hidrantnega omrežja,
- popravila, ozemljitev ograje in ostala nepredvidena popravila.
Sredstva so bila planirana v višini 3.900.000,00 SIT, planirane naloge so bile izvedene v
celoti in porabljena sredstva v višini 4.133.755,00 SIT.
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15010 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
Za investicije v izgradnjo kanalizacijskih sistemov je bilo namenjenih 167.700.000 SIT. Za
projektno dokumentacijo projekta Celovito urejanje povodja Savinje in idejnih projektov
primarnih kanalizacijskih vodov so bila namenjena sredstva dobička Javnega komunalnega
podjetja d.o.o. iz preteklih let na ČN Kasaze v višini 18.191.000 SIT.
Sredstva so bila porabljena za:
plačilo anuitet za izgrajeno kanalizacijo v Vrbju, izvedena je bila obnova kanalizacije v
Ipavčevi ulici v Žalcu, v kratkem bo izveden tudi tehnični pregled. V Šempetru so bili
izvedeni vsi predvideni odseki kanalizacije, prav tako hišni priključki v Sončni ulici, v Lepi
ulici pa bodo hišni priključki dokončani do konca januarja 2007. Izvedba kanalizacije v
Petrovčah (naselje ob cerkvi v Petrovčah) se še izvaja in bo ob ugodnih vremenskih razmerah
zaključena predvidoma v dveh mesecih. Izvedena je bila tudi kanalizacija Arnovski gozd,
pripravlja se dokumentacija za tehnični pregled. Izdelani so bili projekti za izvedbo
sekundarne kanalizacije v Petrovčah in projekti za izvedbo primarne kanalizacije Žalec –
Zabukovica ter Kasaze – Liboje. Za rekonstrukcijo kanalizacije v Žalcu (kanalizacija je bila
izvedena že v letu 2005) je bila v letu 2006 izdana obračunska situacija in izveden tehnični
pregled.
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15040 Naravni rezervat Ribnik Vrbje
Nadaljevala so se dela na realizaciji projekta »PHARE - Ekološko turistična obogatitev
ribnika Vrbje«, za katerega smo v letih 2005 in 2006 prejeli evropska sredstva v višini
20.527.301,85 SIT. V primerjavi s sprejetim proračunom so sredstva prekoračena za 16%
zaradi dodatnih del v zvezi z ureditvijo in delovanjem INFO središča na ribniku Vrbje
(pridobivanje administrativnih podatkov za izvedbo projektov in geodetske storitve, najem in
čiščenje WC kabin, oprema INFO središča - mini kuhinja, jedilni kot, dodatna oprema učne
poti - klopi, koši, zavarovalna premija za opremo in objekte, večji obseg del pri izvedbi
brunarice in kozolca, dodatna zunanja ureditev, izvedba NN elektro priključka, notranje
elektro in vodovodne inštalacije,..)
Skupna poraba v letu 2006 znaša tako 26.564.628,34 SIT, in sicer: 11.464.897,19 SIT je bilo
porabljeno za projektno dokumentacijo, ki je zajemala razvojne možnosti eko-turizma ob
celotni strugi Savinje v občini Žalec, zasnovo sanacije ribnika in ureditve ožjega območja, za
novogradnje na ribniku (opazovalnica za ptice, informacijski objekt z zunanjo ureditvijo,
dograditev učne poti) je bilo porabljeno 10.905.606,26 SIT, za nakup drobne opreme je bilo
porabljeno 1.626.134,04 SIT, za tekoče vzdrževanje 1.507.100,19 SIT (upravljanje KS VrbjePGD, sanacija brvi na Strugi, zasaditev, sanacija iztočnega objekta,…) ter 632.608,16 SIT za
drugi splošni material in storitve (pridobivanje podatkov, soglasja, geodetske storitve,…).
15041 Spomeniki oblikovane narave (drevoredi, parki)
V letu 2006 je bilo izvedeno vzdrževanje drevoreda in okolice graščine na območju
spomenika oblikovane narave – park Plevno (čiščenje podrasti) v višini 148.740,00 SIT.
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15042 Naravni spomenik reka Ložnica
Uredila se je učna pot v višini 701.859,08 SIT s tremi informacijskimi točkami na vhodu v
naravni spomenik v Občini Žalec. Ureditev obsega pripravo platoja, nabavo in montažo
kozolcev, izdelavo vsebine in oblikovanje informacijskih tabel.
15043 Naravni spomenik Ponikovski kras
Načrtovana sredstva v višini 500.000,00 SIT so bila namenjena pridobitvi dokumentacije načrta vodne učne poti ob NS potok Ponikvica. Na pobudo KS in TD Ponikva so se namesto
načrtov uredile informacijske točke na vhodu v krajinski park na šestih lokacijah v Občini
Žalec, s postavitvijo kozolcev z informacijsko tablo (nabava kozolcev, oblikovanje in izdelava
tabel). M ontažo izvede TD Ponikva.
15044 Naravna vrednota Savinja – Natura 2000
V okviru vzdrževalnih del je bila predvidena obnovitev poti (koši, klopi, table) ob Savinji v
višini 1.000.000 SIT. Naloga se ni izvedla. Planirana ureditev poti ob Savinji z opremo
(klopi, koši, table) se je realizirala na območju ribnika v Vrbju.
1506 S plošne okoljevarstvene storitve
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
15050 Meritve onesnaženosti tal in vodnih virov
Raziskavam tal in vodnih virov je bilo v proračunu 2006 namenjeno 1.000.000 SIT.
Realizirana sredstva so večja za 200.000 SIT zaradi večjega obsega del (potrebna večja
sredstva za izvedbo osnovnih analiz). Gre za nadaljevanje monitoringa tal - kmetijsko
obremenjevanje tal v občini Žalec iz leta 2003. Dela so se oddala z javnim naročilom.
M onitoring vključuje vzorčenje in analizo tal na treh različnih lokacijah s tremi različnimi
rabami (hmeljišče, njiva, travnik) znotraj predvidenih zadrževalnikov za zagotavljanje
poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini, ki so hkrati tudi območja varstva vodnih virov.
Iz treh točk z dvema globinama (šest vzorcev) se analizirajo parametri, izbrani na podlagi
Uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla, in sicer: aktivne snovi iz
fitofarmacevtskih sredstev, težke kovine, policiklični aromatski ogljikovodiki, mineralna olja,
pedološke analize. Glavni vir onesnaženja naj bi poleg vpliva industrije predstavljalo
intenzivno kmetijstvo ter občasne poplave reke Savinje. Dolgoročni cilj je vzpostavitev
sistema trajnega monitoringa tal v Občini Žalec, ki bi zagotavljal sistematično spremljanje
onesnaženosti tal in načrtovanje okoljevarstvene politike.
15051 Dotacije okoljevarstvenim društvom
Za delovanje društev na področju varstva narave in skrbi za okolje je bilo v proračunu
namenjeno 1.000.000 SIT, dejansko so bila sredstva realizirana v višini 1.052.200 SIT. V
mesecu februarju 2006 je bil izveden razpis za sofinanciranje društev in aktivnosti na
področju varstva okolja v občini Žalec. Sofinanciranje se je izvedlo v višini do 50 % vrednosti
projekta oz. programa, in sicer v deležu doseženih točk glede na oceno in vrednotenje vlog.
Sofinancirana je bila redna dejavnost Društva varuhov okolja Radoživ Žalec, Društva za
promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije, projekt Pomurskega Ekološkega centra - priprava
in izdaja okoljske pobarvanke ter projekt TD Griže, Rudarskega muzeja – aktivnosti na
področju varstva okolja v KS Griže s poudarkom na posledicah rudarjenja.
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15052 Publikacije, delavnice
Predvidena je bila izdaja in sofinanciranje publikacij v višini 400.000 SIT, kjer so bili zajeti
stroški avtorskih honorarjev, plačila storitev ter založniške in tiskarske storitve. Planirana
sredstva so prekoračena za 9% zaradi nepredvidenih stroškov v zvezi s ptičjo gripo (izdelava
opozorilnih tabel). Sofinancirana je bila izdelava in odkup fotografij za obnovo učne poti na
ribniku Vrbje (M . Vogrin), izdelava in odkup fotografij Savinjska dolina ter izvedba razstave
(M . Žolnir).
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16001 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini
Za dopolnitev evidence zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča je bilo namenjenih 2.500.000 SIT.
Sredstva se niso porabila zaradi:
- nedokončanega projekta popisa nezazidanih stavbnih zemljišč;
- ažuriranje obstoječe evidence se je izvajalo na podlagi podatkov DURS – davčne izpostave
Žalec (promet z nepremičninami), podatkov Sipro d.o.o. (podatki o spremembah o
zavezancih v več-stanovanjskih stavbah) in na podlagi podatkov, ki so nam jih posredovali
zavezanci sami.
16029003 Prostorsko načrtovanje
16020 Prostorski dokumenti
Po veljavnem zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/03-popr. in 58/03ZZK-1; ZUreP-1) je prostorsko načrtovanje interdisciplinarna dejavnost, s katero se na
podlagi varstvenih zahtev in ob upoštevanju razvojnih možnosti načrtuje namensko rabo
prostora, določajo pogoji za razvoj dejavnosti v prostoru in njihovo razmestitev ter ukrepi za
izboljšanje obstoječih fizičnih struktur in določajo pogoji za umestitev načrtovanih objektov v
prostor in njihovo izvedbo. Na področju urejanja prostora je občina na svojem območju med
drugim pristojna tudi za:
- usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje
prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni
- za predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora in
- za načrtovanje prostorskih ureditev;
V letu 2006 je občina prostorske ureditve določala in načrtovala z 18 prostorskimi akti, od
tega jih je bila kar polovica financiranih iz proračuna občine Žalec (tabela I, priloga 2), druga
polovica pa iz finančnih sredstev fizičnih oz. pravnih oseb, ki so podale pobudo za pripravo
prostorskega akta (tabela II, priloga 3).
Približno 60% vseh proračunskih sredstev je bilo namenjenih za pripravo temeljnih
prostorskih aktov, kot sta Strategija prostorskega razvoja občine in Prostorski red občine
Žalec (SPRO in PRO). Zaradi daljšega postopka usklajevanja vsebine analiz in strokovnih
podlag (pogoj za pričetek izdelave SPRO in PRO) s pripombami in zahtevami naročnika
gradiv se je izdelava temeljnih prostorskih aktov (SPRO in PRO) pomaknila v naslednje leto.
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V letu 2006 tako ni bilo porabljenih ca. 5 mio SIT planiranih sredstev, 20.200.000,00 SIT pa
je zadoščalo za kritje stroškov izdelave 4 strokovnih podlag:
- Analize razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja
- Analize stanja v prostoru, teženj prostorskega razvoja občine ter razvojnih potreb in
možnosti dejavnosti v prostoru
- Strokovnih podlag za gospodarska in industrijska območja ter
- Strokovnih podlag za poselitev
in za organiziranje postopka izdelave strokovnih podlag in temeljnih PA.
Višek planiranih sredstev v vrednosti ca. 6 mio SIT je nastal tudi pri pripravi in sprejemanju
lokacijskega načrta severnega dela naselja Šempeter predvsem zaradi izredno velikega
obravnavanega območja in številnih navzkrižnih interesov potencialnih porabnikov prostora,
kar je podaljšalo postopke usklajevanja z izdelovalcem PA. Planirana finančna sredstva (3
mio SIT) niso bila porabljena še pri dveh nalogah (naloga št. 8: Lokacijski načrt trgovskoposlovnega centra Žalec, naloga št. 9: Lokacijski načrt Juteksa v starem mestnem jedru
Žalec), kjer je naročnik priprave PA gospodarska družba, ki sama določa dinamiko priprave in
sprejemanja PA.
M inimalna prekoračitev planiranih sredstev je nastala pri pripravi LN Zarja Petrovče (naloga
št. 5) in LN stanovanjske soseske Žalec zahod (naloga št. 6). Vsi navedeni razlogi so
posledično zmanjšali porabo proračunskih sredstev za ca 12.400.000,00 SIT.
Podkonto investicijski transfer javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin, je
bil med letom prestavljen v drugo proračunsko postavko, zato planirana sredstva v višini 3,2
mio SIT niso bila porabljena.
V letu 2006 je potekalo precej aktivnosti tudi na področju priprave državnih lokacijskih
načrtov (naloge št. 1-4 v tabeli II, priloga 2), ki segajo na območje več občin. Njihov naročnik
je M inistrstvo za okolje in prostor, ki samo določa dinamiko izvajanja posameznih faz. Nekaj
dela je bilo opravljenega še pri nalogah št. 5-9 (priloga 2), medtem ko se zadnje štiri naloge
(priloga 2) niso izvajale (skladno s potrebami njihovih naročnikov oz. investitorjev izdelave
predmetnih PA).
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16030 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov
V letu 2006 smo porabili za sovlaganja v izgradnjo vodovodne infrastrukture 63.606.624,25
SIT, kar je za 93% več, kot je bilo prvotno načrtovano.
Izvedeno je bilo naslednje:
Izvedena obnova vodovoda v Šempetru – Vrtna ulica in izveden PZI projekt za obnovo
vodovoda v Sončni in Lepi ulici v Šempetru (po izgradnji kanalizacije), obnovljen vodovod v
soseski Podvin, obnovljen del vodovoda pri kotlovnici in pošti v Žalcu, obnovljen vodovod
ob priliki izgradnje kanalizacije v Ipavčevi ulici v Žalcu, poravnana odškodnina za nakupe
zemljišč za potrebe obstoječih vodovodnih objektov. Izdelan je bil projekt in izvedena obnova
dotrajanega vodovoda za vodovodni odsek Zabukovica – Pongrac – sanacija vodovoda po
neurju 2005 in obnova vodovoda pred rekonstrukcijo ceste ter plačana odškodnina za
zemljišče zaradi poteka dela vodovoda po zasebni lastnini. Izgradnja vodovoda Brnica se je
nadaljevala v skladu s planom izgradnje, prav tako so bili v skladu s planom obnovljeni
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hidranti po krajevnih skupnostih in M S Žalec (v vsaki K S in M S po en hidrant). Na področju
lokalnih vodovodov je bil izveden skupinski priključek za povezavo objektov na javni
vodovodni sistem zaselka ob Ribogojnici. Izdelani so bili projekti za obnovo vodovodov v
Vrečarjevi ulici v Žalcu, obnovo na Ponikvi, v Grižah, ob železnici v Žalcu, za obnovo
vodovoda v Košnici ter poravnane obveznosti za raziskave vodnih virov v Žalcu.
16031 Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih
Sredstva so bila namenjena za plačilo računov JKP Žalec d.o.o., ki ima sklenjeno pogodbo z
Zavodom za zdravstveno varstvo v Celju za redne odvzeme pitne vode, na osnovi katerih
opravijo analize kvalitete pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih Občine Žalec. Z rezultati
analiz nato JKP Žalec redno seznanja odgovorne osebe lokalnih vodovodnih sistemov
(Pravilnik o pitni vodi in Pravilnik o oskrbi s pitno vodo).
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16040 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
Za urejanje pokopališč in mrliških vežic, ki ga izvaja upravljavec pokopališč JKP Žalec, je
bilo v veljavnem proračunu namenjeno 12.569.000 SIT, in sicer za dokončanje investicij na
mrliških vežicah ter za investicije v pridobitev grobnih prostorov.
Sredstva so nižje realizirana zaradi manjšega obsega realiziranih investicij, in sicer: neuspešen
podpis pogodbe za nakup zemljišča za širitev pokopališča na Ponikvi (prodajalec je zahteval
višjo kupnino od dogovorjene) in s tem tudi nerealizirana investicija sanacije pokopališkega
zidu v višini ca. 2,0 mio SIT, preložitve začetka del izgradnje oziroma ureditve vhoda na
pokopališče v Grižah v višini 2,2 mio SIT, neizdelane projektne dokumentacije za izdelavo
žarnega zidu na pokopališču v Galiciji v višini 0,5 mio SIT in neizvršenega pleskanja ter
obnove notranjosti mrliške vežice v Žalcu v višini 1,5 mio SIT. Nerealizirane naloge se
prenesejo v leto 2007.
16039003 Objekti za rekreacijo
16050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča…)
Skupna realizacija pri tekočem vzdrževanju (urejanju) zelenic, parkov in otroških igrišč znaša
22.158.846,68 SIT. Realizirano je bilo veliko nalog po posameznih KS: zasaditev drevoreda
Žalec-Griže do grižkega mostu, zasaditev ob Glasbeni šoli, zasaditev Zlati križ, rudarski
muzej –ureditev parka, večje povpraševanje po ocvetličenju po KS (enoletnice, trajnice,
korita, humus…), obrezi drevja, itd. Najem opreme od Idila d.o.o. je v skladu s planirano
320.000 SIT (2 obroka) in zaključeno po pogodbi (38 obrokov).
16051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča…)
Za investicije v nakup opreme (poleg amortiziranih sredstev pri JKP Žalec) je bilo v
proračunu 2006 namenjeno 4.000.000 SIT, in sicer za nakup kamioneta s šestimi sedeži,
nakup sesalca za pometalni stroj ter kosilnice in zamenjavo nekaj manjših dotrajanih strojev.
Poraba je večja za 3.003.258,33 SIT zaradi neplanirane nabave plakatnih panojev v višini
3.410.000 SIT in večjih zahtev posameznih KS po nabavi urbane opreme (klopi, koši, igrala).
Nakup kamioneta se prestavi v leto 2007.
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16039005 Druge komunalne dejavnosti
16080 Storitve JKP d.o.o. Žalec za dejavnost urejanja javnih površin
Sredstva za storitve JKP d.o.o. za dejavnost urejanja javnih površin se zaradi uvedbe nove
programske klasifikacije izkazujejo na posebni proračunski postavki, pred tem so se
izkazovala v okviru tekočega vzdrževanja javnih površin. Pri prevedbi se skupna sredstva
EUJP za storitve JKP d.o.o. niso posebej razdelila na novo proračunsko postavko, kasneje pa
se je izkazalo, da moramo ta sredstva prikazovati ločeno. Za storitve JKP d.o.o. za dejavnost
urejanja javnih površin smo v letu 2006 porabili 4.429.976,00 SIT (za obdobje november december 2005 in za obdobje januar – oktober 2006 v skladu z novo pogodbo o obračunu
storitev JKP za delovanje EUJP za leto 2006).
16081 Naložbe v osnovna sredstva JKP d.o.o. Žalec
Na podlagi sklepa skupščine Javnega komunalnega sprejetega Žalec d.o.o. se je del dobička v
višini 2.696.488,81 SIT, ugotovljenega po zaključnem računu za leto 2005, namenil v naložbe
v osnovna sredstva podjetja - nakup tovornega vozila za dežurno službo.
1605 S podbujanje stanovanjske gradnje
16059002 S podbujanje stanovanjske gradnje
16100 Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj
Načrtovana sredstva v višini 90.500.000,00 SIT so bila namenjena za gradnjo, nakup in
investicijsko vzdrževanje stanovanj. V skladu s stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št.
69/03) je v pristojnosti občin zagotavljanje sredstev za graditev, pridobitev in oddajanje
neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb oziroma enot namenjenih za začasno reševanje
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.
Sredstva za gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj niso bila izločena na
proračunski stanovanjski sklad v predvideni višini, ker se v letu 2006 ni pristopilo k prodaji
zemljišča v Šempetru, katerega del kupnine v višini 35.000.000,00 SIT je bil predviden kot
vir za gradnjo stanovanjskega objekta.
Kljub zmanjšanju izločenih sredstev v proračunski stanovanjski sklad, sredstva namenjena za
nakup stanovanj, niso bila v celoti izkoriščena zaradi dejstva, ker se ni pričela novogradnja
stanovanjskega bloka. Prav tako pa se je zmanjšala ponudba cenovno primernih standardnih
stanovanj s strani etažnih lastnikov obstoječega stanovanjskega fonda. Zaradi pretiranih cen
stanovanj nam je uspelo odkupiti le dvosobno stanovanje v Pongracu 95 b v znesku
11.500.000,00 SIT.
Ostanek sredstev se prenese v leto 2007, ko se bodo pričele aktivnosti za obnovo oziroma
nadomestno gradnjo obstoječega stanovanjskega objekta Drešinja vas 17, za izgradnjo
podstrešnega stanovanja v zgradbi Arja vas 6 a, Petrovče ter po tem, ko bo pridobljena
dokumentacija, za gradnjo načrtovanega stanovanjskega bloka.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16110 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS
Na podlagi določil 130. člena stanovanjskega zakona (Ur.list RS, št 18/91) se 20% zbranih
kupnin od prodanih stanovanj odvede v Stanovanjski sklad RS.
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16111 Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo d.d.
Na podlagi določil 10. člena Zakona o slovenskem odškodninskem skladu (Ur.list RS, št 7/93
in 48/94) se 10% zbranih kupnin od prodanih stanovanj odvede v Slovensko odškodninsko
družbo d.d.
16112 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni str., zavarovanje,
upravljanje.)
Načrtovana sredstva v višini 99.500.000,00 SIT so bila namenjena za upravljanje s stanovanji,
izvajanje dodatnih storitev upravljanja, vzdrževanje stanovanjskega fonda, plačilo
zavarovalnih premij za primer požara, izliva vode ter odškodninskega zavarovanja, plačilo
obratovalnih stroškov v času prenov, ko so stanovanja nezasedena, plačilo neizterljivih
obratovalnih stroškov za najemnike stanovanj, ki so zaradi neplačevanja obveznosti v
postopku za odpoved najemne pogodbe in posledično za izselitev iz stanovanja.
Vzdrževalna dela se izvajajo v skladu s sprejetim planom, ki ga upravnik uskladi s strokovno
službo, sprejme pa ga odbor za stanovanjske zadeve. Izven sprejetega programa se izvajajo
urgentna popravila v primeru okvar, s čimer se prepreči nastajanje škode in ureditve
nepredvideno izpraznjenih stanovanj, kar pa se naknadno predloži v potrditev odboru za
stanovanjske zadeve.
Lastnik najemnih stanovanj je v skladu s stanovanjskim zakonom (Ur.list RS, št. 69/03)
dolžan vzdrževati svoj stanovanjski fond tako, da najemnikom omogoča vseskozi nemoteno
uporabo.
V interesu občine kot lastnika večjega števila stanovanj je vsaj ohranjanje vrednosti
stanovanjskega fonda oziroma izboljšanje bivalnega standarda najemnikov (te cilje pa
dosežemo z zamenjavami streh, stavbnega pohištva, kopalniških in drugih elementov, z
vgradnjo instalacije centralnega ogrevanja v stanovanjih, ki so se ogrevala na trdo gorivo in
navsezadnje z obnovo fasad, kjer so uporabljeni boljši izolacijski materiali).
Planirana sredstva so presežena za 11.923.852,08 SIT. Razlog za povečano porabo je v tem,
da se je v drugi polovici leta nepričakovano izpraznilo večje število stanovanj, ki so bila
potrebna popolne prenove, kar pa ni bilo zajeto v planu vzdrževalnih del. V skladu s
sprejetimi stališči se izpraznjena stanovanja popolnoma prenovijo pred oddajo novemu
najemniku, kar je smiselno, saj se dela v nezasedenih stanovanjih lahko nemoteno izvajajo.
16113 Vračilo lastnih vlaganj
Načrtovana sredstva v višini 2.000.000,00 SIT so bila namenjena za vračilo lastnih vlaganj
najemnikom, ki so z lastnimi sredstvi izvedli izboljšave in s tem povečali vrednost stanovanja,
v primeru izselitve pa so ob predaji stanovanja upravičeni do povračila neamortiziranih
vlaganj. Podlaga za povračilo neamortiziranih vlaganj najemnikov je podana v stanovanjskem
zakonu (Uradni list RS, št. 69/03).
Planirana sredstva so presežena za 1.233.810,20 SIT. Razlog za povečanje je v tem, da je
najemnik predal stanovanjsko enoto, ki jo je z lastnimi sredstvi uredil iz skladiščnega
prostora, vlaganja pa se mu niso poračunavala pri plačevanju mesečne najemnine. Prav tako je
izvedel vlaganje v prostor, ki se bo v letu 2007 uredil v stanovanje. Neamortizirana lastna
vlaganja najemnika je ocenil sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke, ki je izdal cenitveno
poročilo, ki je podlaga za vračilo lastnih vlaganj.
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1006 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16123 Stroški urejanja zemljišč (cestni promet in infrastruktura)
Planirana sredstev v višini 400.000,00 SIT so bila namenjena za geodetske odmer in cenitve
zemljišč za potrebe ureditve občinskih cest. Dejansko so bila sredstva porabljena v višini
2.796.932,40 SIT. Do prekoračitve sredstev je prišlo zaradi povečanja obsega odkupov in
cenitev zemljišč, potrebnih za obnovitvena dela občinskih cest, za ureditev
zemljiškoknjižnega stanja obstoječih občinskih cest in sklenitve služnostne pogodbe s KZ
Gotovlje.
16069002 Nakup zemljišč
16133 Nakup kmetijskih zemljišč (cestni promet in infrastruktura)
Sredstva v višini 2.500.000,00 SIT so bila namenjena odkupu kmetijskih zemljišč za potrebe
obnovitvenih del na občinskih cestah in že zavzeta zemljišča na občinskih cestah. Do
prekoračitve sredstev v višini 771.818,80 SIT je prišlo zaradi povečanega odkupa kmetijskih
zemljišč za potrebe občinskih cest.
16135 Nakup stavbnih zemljišč (cestni promet in infrastruktura)
Sredstva v višini 2.000.000,00 SIT so bila namenjena odkupu stavbnih zemljišč za potrebe
obnovitvenih del na občinskih cestah in že zavzeta zemljišča na občinskih cestah. Do
prekoračitve sredstev v višini 7.074.253,00 SIT je prišlo zaradi povečanega odkupa stavbnih
zemljišč za potrebe občinskih cest, na katerih so se izvajala obnovitvena dela. (LC 490081
Zabukovica –M atke, LC 450161 Socka – Podkraj, LC 4900392 Velika Pirešica – Gorca, LK
490540 Cankarjeva-Aškerčeva ulica).
16138 Nakup stavbnih zemljišč (kanalizacijski sistemi in ČN)
Planirana sredstva za nakup zemljišča pod cesto v Gotovljah (od Nivoja do Seniča) niso bila
porabljena, ker se je kupnina za cesto v višini 0,3 mio SIT poravnala iz proračunske postavke
»Nakup stavbnih zemljišč (cestni promet in infrastruktura).
16139 Nakup stavbnih zemljišč (Ribnik Vrbje)
Za postopen nakup zemljišč na in ob ribniku, ki so pomembna za razvoj območja, je bilo
predvideno 500.000 SIT. Naloga ni realizirana, ker niso bile zaključene vse aktivnosti. V teku
so dogovori s Skladom KZGRS o menjavi oz. odkupu zemljišč ob ribniku, ki pa zahtevajo
dodatno parcelacijo, ki je v teku. Izvedene so cenitve večjih privatnih zemljišč v ribniku. V
teku so dogovori o menjavi oz. odkupu zemljišč. Izvedba se prenese v leto 2007.
20 SOCIALNO VARS TVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049004 S ocialno varstvo materialno ogroženih
20041 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)
Sredstva v višini 4.000.000,00 SIT so bila namenjena za pomoč pri plačilu najemnine, ki jo
lastniki stanovanj, ki niso v lasti občine, zaračunavajo najemnikom. Podlaga za upravičenost
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do priznanja znižane najemnine je podana v stanovanjskem zakonu (UL RS, št. 69/03), pogoji
za upravičenost in navodila za izvajanje pa so določeni z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03).
Načrtovana sredstva, namenjena za nadomeščanje najemnin lastnikom neprofitnih stanovanj
(izvzeta stanovanja v lasti občine), niso bila porabljena v celoti. Porabljeno je bilo
2.801.863,00 SIT. Razlog manjše porabe je v tem, da ob planiranju stroška ni mogoče v
naprej predvideti števila in zneska subvencij, ki ga bo potrebno nadomestiti lastnikom, ki
oddajajo neprofitna stanovanja. Na upravičenost do znižanja najemnine namreč vpliva več
dejavnikov, predvsem pa je upravičenost in višina znižanja najemnine odvisna od prihodkov
najemnika in njegovih ožjih družinskih članov.
V skladu s sprejetim stališčem je bilo v letu 2006 za subvencioniranje najemnin najemnikom
v občinskih stanovanjih v prihodkih proračunskega sklada priznanih 12,000.000,00 SIT
proračunskih sredstev.
Sredstva v omenjeni višini so bila priznana zaradi dejstva, da so upravičenci do znižanja
najemnine tudi najemniki stanovanj v lasti občine, pri katerih predstavlja končno najemnino
znesek, ki ga je glede na dohodek in cenzus za posamezni tip družine po izvedenem izračunu
sposoben in dolžan plačati najemnik. Torej zaradi tega načina obračunavanja prihaja do
izpada prihodka od najemnin.
V letu 2006 je bilo do znižanja najemnine upravičenih 156 najemnikov, celoletni znesek
priznanih subvencij je 30.875.771,00 SIT, od tega odpade na najemnike občinskih stanovanj
28.073.908,00 SIT.
23 INTERVENCIJS KI PROGRAMI IN OBVEZNOS TI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
Sredstva za naravne nesreče so bila v sprejetem proračunu oblikovana na podlagi drugega
odstavka 8. člena odloka o proračunu občine Žalec za leto 2006 in predvidena za odpravo
posledic neurja, ki je v mesecu avgustu leta 2005 prizadel našo občino, in sicer:
- za sanacijo plazov pri stanovanjskih objektih v višini 20.000.000 SIT,
- za obnove cestnih zajed ob vodotokih v višini 13.940.000 SIT.
Oblikovana sredstva proračunske rezerve v višini 33.940.000 SIT so bila pogoj za pridobitev
sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic nesreč. S strani Republike Slovenije,
M inistrstva za okolje in prostor, so nam bila po Prvem programu odprave posledic škode na
stvareh zaradi poplav na območju Slovenije med 21. in 24. avgustom 2005 odobrena in
nakazana sredstva v višini 36.148.000,00 SIT. Sredstva so se namenila za sanacijo dela LC
490020 Griže – Zabukovica –Liboje, LC 490080 Zabukovica M atke in sanacijo plazu Knap
Darinka, Zabukovica 89.
23002 Sanacija plazov pri stanovanjskih objektih
Prvotno planirana sredstva so se povečala za 15.658.200,00 SIT, katera je zagotovila
Republika Slovenije, M inistrstvo za okolje in prostor po Prvem programu odprave posledic
škode na stvareh zaradi poplav na območju Slovenije med 21. in 24. avgustom 2005.
Sredstva v višini 35.658.198,36 SIT so bila izločena v sredstva rezerv Občine Žalec in
porabljena za geološko-geomehanska poročila za nastale plazove in sanacijo plazov. Sanirali
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so se plazovi Knap Darinka, Zabukovica 89, plaz Štarkl M artin, Pongrac 126, plaz na LC
490081 pod cesto v Pongracu, plaz na JP 990771, Oblak-Britna Sela - Haložan in
sofinanciranje plazu pod stanovanjskim objektom Pudgar Rudolfa, Hramše 21/A in
sofinanciranje plazu na dovozni poti k stanovanjski hiši Oder M ihaela, Zavrh pri Galiciji 11.
23003 Obnova cestnih zajed ob vodotokih
Sredstva v višini 5.116.800,00 so bila izločena v sredstva rezerv Občine Žalec za obnove
cestnih zajed ob vodotokih.
23004 Obnova LC 490081, 490022 Griže – Zabukovica - Matke
Sredstva v višini 29.313.001,64 SIT so bila izločena v sredstva rezerv Občine Žalec za
obnovo odseka LC 490022 Griže - Zabukovica, kjer se je izvedla sanacija poškodovanega
vozišča in odvodnjavanja v neurju leta 2005 in preplastitev celotnega saniranega odseka.
Izvajalec del je bil VOC Celje d.d. Izvršene so bile tudi sanacije propustov in dela
poškodovanega vozišča LC 490081, poškodovanega zaradi neurja v letu 2005. Izvajalec del je
bil Krajnc VNG s.p. Dela so že realizirana.
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
23010 Sanacija plazov
V proračunu so bila planirana sredstva v višini 3.100.000 SIT za sanacije ostalih plazov.
Sredstva niso bila izkoriščena, ker so se sanacije predvidenih sofinanciranj financirale iz
prenesenih sredstev rezerve občine iz leta 2005.
23011 Požari
Na podlagi sklepa župana daje Občina Žalec finančno pomoč tudi za odpravo posledic
požarov, ki niso povzročeni zaradi naravne sile. Za dodelitev višine finančne pomoči
upravičencem se smiselno uporabljajo določila 3. člena Pravilnika o merilih za dodelitev
finančnih sredstev iz proračunske rezerve (UL RS, št. 104/05). V letu 2006 je bilo za pomoč
po požaru porabljenih 900.000,00 SIT.
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KRAJEVN E S KUPNOS TI
Obrazložitve porabe sredstev krajevnih skupnosti po proračunskih postavkah obsegajo
tako porabo sredstev, zagotovljenih iz občinskega proračuna kot porabo lastnih sredstev
krajevnih skupnosti.
5001 KRAJEVN A S KUPNOS T GALICIJA
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04060 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Galicija
Sredstva so bila namensko porabljena kot sofinanciranje nakupa moštvenega vozila PGD
Velika Pirešica ter sofinanciranje najema šotora ob prevzemu vozila PGD Velika Pirešica in
dnevu državnosti v Zavrhu. Koristila so se posebna sredstva donacije podjetja CM Celje, d.d.
04070 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Galicija
Ob praznovanju krajevnega praznika so sredstva bila porabljena za pokritje tiskarskih in
poštnih storitev, plačila priznanj in plaket, nastop KUD iz Šmartnega v Rožni dolini kot tudi
vse stroške pogostitve udeležencev slavnostne seje.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06030 Delovanje Krajevne skupnosti Galicija
Za stroške delovanja krajevnih skupnosti in M S Žalec so se sredstva glede na lanski obseg
povečala za 2,3 % (brez najemnin za pisarne). Večja postavka je nagrada predsednika sveta
ter drug splošni material in storitve (žalni aranžmaji za pokojnike).
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno)
Za letno vzdrževanje se namenja 21 % več sredstev kot v letu 2005, in sicer za 6% zaradi
porasta cen in 15% zaradi dviga kvalitete vzdrževanja.
13020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (zimsko)
Za zimsko vzdrževanje se namenja 6 % več sredstev kot v letu 2005, glede na rast cen goriv.
Glede na bistveno povečano število dni sneženja in dejanskih potreb po pluženju je bila
poraba bistveno večja od planirane. Vsa dokumentacija v zvezi z izvedbo del je arhivirana na
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KS oz. M S Žalec oz. je priloga računom. Glede na izkušnje smo zagotovili tudi 20 %
dodatnih sredstev za nabavo peska oz. posod za pesek ter morebitne intervencije v zimi.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13330 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Za investicije v KS oz. M S se sredstva namenjajo glede na velikost, namen pa določi KS oz.
M S na podlagi programov dela. Sredstva so bila namenjena sanaciji in ureditvi asfaltnih
površin pri cerkvi v Galiciji ob izvedbi nove maše novomašnika iz KS Galicija.
13340 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov – koriščenje koncesnine za
rudarsko pravico
Nosilcema rudarske pravice na območju KS Galicija, to je podjetju CM C Celje d.d. in
M ontani d.o.o., je vsako leto odmerjena koncesijska dajatev na podlagi 2., 3., 4. in 5. člena
Uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Ur.l.RS, 43/00, 41/02, 52/03 in
67/04). Plačilo za izvajanje rudarske pravice pripada državi in občini, na področju katere se
pridobivalni prostor nahaja, v razmerju 50:50 – 14. člen Zakona o rudarstvu (prečiščeno
besedilo, Ur.l. RS, št. 98/04). Planirana sredstva za KS Galicija za leto 2006 so znašala
17.500.000,00 SIT. Namenjena so bila za razvoj in sanacijo komunalne infrastrukture ter
sanacijo zemljišč, degradiranih z rudarskimi deli. Program rabe in koriščenja sredstev je
samostojno pripravila KS: redno in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture in trgov ter
izgradnja pločnika Podgora. Sredstva v letu 2006 so bila porabljena v višini 20.198.251,00
SIT, in sicer so vključevala še neizkoriščena sredstva koncesnine iz leta 2005 v višini 11,1
M IO SIT, preostanek pa iz leta 2006. Neizkoriščenih sredstev koncesnine iz l. 2006 je
5.976.696,79 SIT. Sredstva so bila porabljena za posamezne sanacije na javnih in NK poteh,
kot so sanacije JP Podgora, JP Kunigunda, sanacija NK proti Gradišču, nasutje JP Zakelšek,
snacija posedka JP Ašenberger z izkopi, nasutjem, utrjevanjem in asfaltiranjem, nasutje
bankin na javnih in NK poteh, čiščenje jarkov, rezanje bankin…
Zaradi gradnje oz. širitve mostu čez potok Pirešica in širitve lokalne ceste Gorca je bilo
potrebno prestaviti gospodarsko poslopje. Sredstva so bila porabljena za pridobitev
tehnološkega projekta, geodetskega posnetka in pridobitev projektnih pogojev. V izdelavi je
projekt gospodarskega poslopja.
13344 Pločnik Podgora – koriščenje koncesnine za rudarsko pravico
S sredstvi koncesije se je po predhodno pridobljenem projektu izvedla izgradnja pločnika
Podgora ob LC Pernovo – Lopata. Sredstva so bila porabljena za plačilo začasne situacije.
Končna situacija zapade v plačilo v letu 2007. Ob izgradnji je bila ugotovljena nujnost
sanacije oz. preplastitve lokalne ceste na tem območju ter ureditev odvodnjavanja ceste, kar
bo potrebno urediti v letu 2007.
13029004 Cestna razsvetljava
13510 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Tako na tokovini kot na tekočem vzdrževanju je ostal del neporabljenih sredstev, ki je ostal v
proračunu občine Žalec.
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13511 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva so bila porabljena za pridobitev geodetskih posnetkov in projektne dokumentacije
javne razsvetljave od Velike Pirešice do sedeža KS v Galiciji in je razdeljena na 4 faze. Za
plačilo so se koristila sredstva koncesije.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
04039004 Praznično urejanje naselij
16060 Praznična okrasitev naselij
Sredstva so bila namenjena za nakup svetlečih cevi za okrasitev doma PGD Zavrh ter delno za
potrebe okrasitve POŠ Trje.
18 KULTURA, Š PORT IN NEVLADN E ORGANIZACIJE
1805 Š port in prostočasne dejavnosti
18059001 Programi športa
18119 Upravljanje in vzdrževanje telovadnice Trje
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje telovadnice Trje. Večje postavke so plačilo
ogrevanja telovadnice, katerega plačuje samo KS, čiščenje telovadnice, stroški porabe vode in
komunalnih storitev.
19 IZOBRAŽEVANJE
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
19039 Ureditev podstrešja na POŠ Trje
Sredstva so bila porabljena za plačilo idejnega projekta ureditve podstrešja na POŠ Trje,
kateri zajema ureditev dveh učilnic, sanitarij ter kabinet za pedagoge in kasnejšo ureditev
pisarne krajevne skupnosti s posebnih vhodom.
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19074 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
Krajevna skupnost regresira prevoz učencev v šolo na Dobrni, kamor so učenci pričeli
zahajati še pred izgradnjo POŠ Trje.
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23 INTERVENCIJS KI PROGRAMI IN OBVEZNOS TI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč
23018 Pomoč pri odpravi posledic požara
Sredstva so se namensko porabila za odpravo posledic požara na stanovanjski hiši Trupi
M arjana v Hramšah.
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5002 KRAJEVN A S KUPNOS T GOTOVLJE
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04071 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Gotovlje
Ob praznovanju krajevnega praznika so bila finančna sredstva porabljena za pokritje poštnih
storitev, plačila priznanj in plaket kot tudi vse stroške pogostitve udeležencev priklopa javne
razsvetljave in slavnostne seje.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06031 Delovanje Krajevne skupnosti Gotovlje
Sredstva so bila porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti. Večje postavke so plačilo
elektrike in plina za ogrevanje,saj krajevna skupnost plačuje električno energijo in ogrevanje
za cel objekt in PGD Gotovlje.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno)
Sredstva s te postavke so bila porabljena za vzdrževanje JP in nekategoriziranih cest ter
dobavo nasipnega materiala na podlagi vlog krajanov. Sanirana je bila JP v Gotoveljskem
Zalogu ter jaška v Gotovljah.
13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (zimsko)
Zaradi snežene zime, ki je povzročila dodatne stroške pri pluženju snega, so bila porabljena
višja finančna sredstva od planiranih.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13331 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Planirana sredstva niso bila porabljena, zato predlagamo, da se v proračunu prenesejo.
13029004 Cestna razsvetljava
13511 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva so bila porabljena za plačilo elektrike javne razsvetljave in menjave žarnic.
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13521 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva so bila namenjena za dve novogradnji, in sicer dokončanje izgradnje IV. faze JR
Gotovlje in izgradnje JR ob pešpoti križišče Žalec – Gotovlje ter obnovitev projektne
dokumentacije. Del sredstev je zagotovila Krajevna skupnost Gotovlje.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE D EDIŠ ČINE
1502 Zmanšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15010 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
Izgradnja kanalizacijskega sistema v Gotovljah se zaključuje. Na posebnem računu se zbirajo
sredstva sofinanciranja izgradnje kanalizacije, katera se na podlagi situacije nakazujejo na
JKP Žalec d.o.o.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
04039004 Praznično urejanje naselij
16061 Praznična okrasitev naselij
Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo okraskov (snežink) na drogove javne
razsvetljave.

202

5003 KRAJEVN A S KUPNOS T GRIŽE
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04062 Pokroviteljstva krajevne skupnosti Griže
Sredstva smo namenili posameznim društvom, porabljena pa so bila tudi v namen prireditev v
samem kraju.
04072 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Griže
Za ta namen so bila sredstva porabljena za stroške oglaševalskih storitev (plakati, vabila), za
poštne storitve, pogostitev ob krajevnem prazniku, srečanje starejših krajanov, ob otvoritvi
javne razsvetljave v Zabukovici…
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06032 Delovanje Krajevne skupnosti Griže
Sredstva so bila porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti. V tem delu so postavke, ki
so namenjene za sejnine članov sveta, plačila nagrade predsedniku sveta KS Griže, postavka
najemnine in zakupnine za poslovne prostore (še vedno »rak-rana« KS Griže).
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno)
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje JP in nekategoriziranih cest ter dobavo nasipnega
materiala na podlagi vlog krajanov. Sredstva so bila porabljena izključno za ta namen.
Dodatno se je namenilo 200.000,00 SIT za najnujnejšo sanacijo cest po jesenskem neurju.
13022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (zimsko)
Zaradi snežene zime, ki je povzročila dodatne stroške pri pluženju snega, so bila porabljena
višja finančna sredstva od planiranih (posledica hude zime).
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13332 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Sredstva so bila porabljena za plačilo elektrike javne razsvetljave in menjave žarnic.
Dodatno so se dodelila sredstva v višini 1,5 mio SIT za rekonstrukcijo ceste v Bezovnik
(sofinanciranje občini Prebold).
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13029004 Cestna razsvetljava
13512 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva so bila porabljena za plačilo elektrike javne razsvetljave in menjave žarnic.
13522 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva so bila porabljena za novogradnjo javne razsvetljave v Zabukovici, pri M inervi,
zraven pa je vključena projektna dokumentacija.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
04039004 Praznično urejanje naselij
16062 Praznična okrasitev naselij
Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo okraskov (snežink) na drogovih javne
razsvetljave ter okrasitev doma krajanov. Sredstva, ki smo jih dobili iz proračuna, so bila
porabljena izključno za ta namen.
23 INTERVENCIJS KI PROGRAMI IN OBVEZNOS TI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč
23019 Pomoč pri odpravi posledic požara
Vračilo sredstev v sklad rezerve občine za stanovanjsko hišo Kresnik iz leta 2002.
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5004 KRAJEVN A S KUPNOS T LEVEC
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04072 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Levec
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje prireditev, namenjenih krajanom, in sicer
Društvu upokojencev Levec, PGD Levec, Športnemu klubu Levec in Turistično kulturnemu
društvu Levec. Sredstva se zagotavljajo iz lastnih prihodkov (160.000,00 SIT).
04073 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Levec
Sredstva niso bila porabljena, ker K S Levec ne praznuje svojega praznika.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06033 Delovanje Krajevne skupnosti Levec
Poraba sredstev je bila manjša, ker K S deluje z minimalnimi fiksnimi stroški, zato se sredstva
razporejajo za pokritje stroškov na drugih postavkah. Večja postavka je nabava kurilnega olja,
ki zajema skoraj petino sredstev za delovanje K S Levec.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno)
Zaradi povečanega obsega del so se stroški krili iz sredstev redne dejavnosti in lastnih
prihodkov (40.000,00 SIT).
13023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (zimsko)
Višja poraba sredstev je nastala zaradi snežene zime, ki je povzročila dodatne stroške (kril jih
je občinski proračun).
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13333 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Za investicije v KS oz. M S se sredstva namenjajo glede na velikost, namen pa določi KS oz.
M S na podlagi programov dela.
13029004 Cestna razsvetljava
13513 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Večji stroški so nastali na račun tokovine (kril jih je občinski proračun).
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13523 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Za izgradnjo javne razsvetljave v Levcu ob cesti na letališče so bila porabljena vsa
investicijska sredstva in vsa razpoložljiva sredstva KS Levec, še vedno pa izvajalcu
dolgujemo 4.173,00 € (1.000.000,00 SIT).
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
04039004 Praznično urejanje naselij
16063 Praznična okrasitev naselij
Novoletna ureditev kraja je bila izvedena v skladu z razpoložljivimi sredstvi in je zajemala
okrasitev objekta, v katerem je sedež KS Levec.
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5005 KRAJEVN A S KUPNOS T LIBOJE
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04064 Pokroviteljstva KS Liboje
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje prireditev, namenjenim krajanom, nekaj
sredstev pa je bilo namenjenih tudi za posamezna društva.
04074 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Liboje
Ob praznovanju krajevnega praznika so bila finančna sredstva porabljena za pokritje poštnih
storitev, plačila priznanj in plaket kot tudi vse stroške pogostitve udeležencev pohoda po
krajevni skupnosti, pogostitev starejših krajanov, ki je že tradicionalna v KS Liboje.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06034 Delovanje Krajevne skupnosti Liboje
Sredstva so bila porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti. Večje postavke so plačilo
sejnin in nagrade predsedniku, plačila po pogodbah, zavarovanje objektov.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno)
Sredstva te postavke so bila porabljena za vzdrževanje JP in nekategoriziranih cest ter dobavo
nasipnega materiala na podlagi vlog krajanov. Sredstva so bila prekoračena, ker je bilo
ugotovljeno, da so iz proračuna ravno za to postavko premajhna.
Dodatno se je namenilo 708.300,00 SIT za sanacije cest po pomladanskem in jesenskem
deževju.
13024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (zimsko)
Za zimsko vzdrževanje je bilo namenjenih 6 % več sredstev kot v letu 2005, glede na rast cen
goriv.
Glede na zelo povečano število dni sneženja in dejanskih potreb po pluženju je bila poraba
bistveno večja od planirane. Vsa dokumentacija v zvezi z izvedbo del je arhivirana na KS oz.
oz. je priloga računom. Glede na izkušnje smo zagotovili tudi 20 % dodatnih sredstev za
nabavo peska oz. posod za pesek ter morebitne intervencije v novembru.
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13334 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Sredstva so bila porabljena za obnovo javnih poti, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kar
je razvidno iz vseh računov.
13341 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov - koriščenje koncesnine za
rudarsko pravico
Sredstva so bila prenesena v iz gradnjo avtobusnega postajališča.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13459 Gradnja in investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč - koriščenje koncesnine za
rudarsko pravico
Nosilcu rudarske pravice na območju KS Liboje, to je podjetju INGRAD GRAM AT d.d., je
vsako leto odmerjena koncesijska dajatev na podlagi 2.,3.,4. in 5. člena Uredbe o načinu
določanja plačila za rudarsko pravico (Ur.l.RS, 43/00, 41/02, 52/03 in 67/04). Plačilo za
izvajanje rudarske pravice pripada državi in občini, na področju katere se pridobivalni prostor
nahaja, v razmerju 50:50 – 14. člen Zakona o rudarstvu (prečiščeno besedilo, Ur.l. RS, št.
98/04). Planirana sredstva za KS Liboje so znašala 3.000.000,00 SIT, za razvoj in sanacijo
komunalne infrastrukture ter sanacijo zemljišč, degradiranih z rudarskimi deli. Program rabe
in koriščenja sredstev je pripravila KS Liboje samostojno in za l. 2006 obsega: gradnja
avtobusne postaje pri OŠ Liboje z opornim zidom. Višina porabljenih sredstev je usklajena z
dejansko pripadajočo koncesnino podjetja Ingrad Gramat za leto 2006, ki je 3.676.028,80 SIT.
13464 Gradnja in investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč
Sredstva so bila namenjena za postavitev nove avtobusne postaje v Libojah.
13029004 Cestna razsvetljava
13514 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva so bila porabljena za plačilo elektrike za javno razsvetljavo in menjave žarnic.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba s pitno vodo
16039 Investicije v vodovodne sisteme
Sredstva so bila v celoti nakazana iz proračuna, namenjena pa so bila dokončanju iz gradnje
vodovoda na Brnici.
16039004 Praznično urejanje naselij
16064 Praznična okrasitev naselij
Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo okraskov (snežink) na drogovih javne
razsvetljave ter postavitev in odstranitev svetil. Sredstva so iz proračuna.
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18 KULTURA, Š PORT IN NEVLADN E ORGANIZACIJE
1603 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje knjižnice v Libojah
Sredstva so namenjena za upravljanje, tekoče vzdrževanje, porabo električne energije in
porabo goriv za krajevno knjižnice v Libojah, ki se nahaja v isti stavbi kot prostori KS.
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5006 KRAJEVN A S KUPNOS T PETROVČ E
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04065 Pokroviteljstvo Krajevne skupnosti Petrovče
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje prireditev, namenjenih krajanom (postavitve
mlajev, nogometni turnir, srečanje starejših krajanov, martinovanje…), in sicer PGD Drešinja
vas, Nogometnemu klubu Petrovče, Turističnemu društvu Petrovče, Odboru RK
Petrovče…Sredstva se zagotavljajo iz lastnih prihodkov in sredstev za delovanje KS Petrovče
(310.000,00 SIT).
04075 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Petrovče
Sredstva niso bila porabljena, ker K S Petrovče nima svojega praznika.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06035 Delovanje Krajevne skupnosti Petrovče
Poraba sredstev je bila manjša, ker poskuša krajevna skupnost na tem področju prihraniti
določen del sredstev, ki se namenijo za delovanje društvom in za pokritje stroškov na drugih
postavkah.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13015 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno)
Sredstva te postavke ne zagotavljajo dovolj kvalitetnega vzdrževanja JP in nekategoriziranih
cest, zato KS vsako leto nameni nekaj sredstev tudi iz sredstev za njeno delovanje (70.000,00
SIT).
13025 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (zimsko)
Za zimsko vzdrževanje je bilo namenjenih 6 % več sredstev kot v letu 2005, glede na rast cen
goriv. Višja poraba sredstev je nastala zaradi snežene zime, ki je povzročila dodatne stroške.
Glede na bistveno povečano število dni sneženja in dejanskih potreb po pluženju je bila
poraba bistveno večja od planirane. Vsa dokumentacija v zvezi z izvedbo del je arhivirana na
KS oz. je priloga računom. Glede na izkušnje smo zagotovili tudi 20 % dodatnih sredstev za
nabavo peska oz. posod za pesek ter morebitne intervencije v novembru.
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13335 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Sredstva so bila namenjena iz gradnji krajšega odseka pločnika v Arji vasi in ureditvi lažjega
in varnejšega dostopa za pešce na pločnik ob LC Petrovče – Liboje.
13342 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov - koriščenje koncesnine za
rudarsko pravico
Nosilcu rudarske pravice na območju KS Petrovče, to je podjetju Montana d.o.o., je vsako
leto odmerjena koncesijska dajatev na podlagi 2.,3.,4. in 5. člena Uredbe o načinu določanja
plačila za rudarsko pravico (Ur.l.RS, 43/00, 41/02, 52/03 in 67/04). Plačilo za izvajanje
rudarske pravice pripada državi in občini, na področju katere se pridobivalni prostor nahaja, v
razmerju 50:50 – 14. člen Zakona o rudarstvu (prečiščeno besedilo, Ur.l. RS, št. 98/04).
Planirana sredstva za KS Petrovče so znašala 360.000,00 SIT, za razvoj in sanacijo
komunalne infrastrukture ter sanacijo zemljišč, degradiranih z rudarskimi deli. Program rabe
in koriščenja sredstev pripravi KS samostojno in za l. 2006 obsega redno in investicijsko
vzdrževanje javnih poti in trgov. Porabljena višina sredstev je usklajena z dejansko odmerjeno
koncesnino podjetja M ontana za leto 2006, ki znaša 353.983,12 SIT. Sredstva se vsako leto
namenjajo ureditvi komunalne infrastrukture in izboljšanju življenjskih pogojev v mali
Pirešici in Zaloški Gorici.
13029004 Cestna razsvetljava
13515 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Stroški niso bistveno presegli planiranih sredstev.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
04039004 Praznično urejanje naselij
16065 Praznična okrasitev naselij
Novoletna ureditev kraja je zajemala z golj obnovitev, dopolnitev in priklop obstoječih
razsvetljav po zaselkih.
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5007 KRAJEVN A S KUPNOS T PONIKVA
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04076 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Ponikva
Ob praznovanju krajevnega praznika so bila finančna sredstva porabljena za pokritje poštnih
storitev, plačila priznanj in plaket kot tudi vse stroške pogostitve udeležencev slavnostne seje.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06036 Delovanje Krajevne skupnosti Ponikva
Sredstva so bila porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti. Večje postavke so plačilo
elektrike, plačilo najema dvorane v zadružnem domu, nakup kurilnega olja za ogrevanje ter
reprezentance, saj krajevna skupnost pokriva stroške srečanja starejših krajanov, novoletne
obdaritve bolnih krajanov in otrok vrtca in POŠ Ponikva.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno)
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje JP in nekategoriziranih cest ter dobavo nasipnega
materiala na podlagi vlog krajanov. Opravljeno je bilo mulčenje drevja ob javnih poteh ter
rezanje bankin.
13026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (zimsko)
Glede na bistveno povečano število dni sneženja in dejanskih potreb po pluženju je bila
poraba bistveno večja od planirane. Vsa dokumentacija v zvezi z izvedbo del je arhivirana na
KS oz. je priloga računom. Glede na izkušnje smo zagotovili tudi 20 % dodatnih sredstev za
nabavo peska oz. posod za pesek ter morebitne intervencije v novembru.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13336 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Sredstva so bila namenjena sanaciji odvodnjavanja in širitvi javne poti v Podkraju in nakupu
tipske avtobusne postaje.
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13029004 Cestna razsvetljava
13516 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva so bila porabljena za plačilo elektrike javne razsvetljave in za menjavo žarnic.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
04039004 Praznično urejanje naselij
16066 Praznična okrasitev naselij
Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo novoletnih okraskov.
Dejansko je bilo porabljeno 42.000,00 SIT, ostalo se prenaša v redno dejavnost za plačilo
stroškov povečane električne priključne moči.
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5008 KRAJEVN A S KUPNOS T Š EMPETER
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04067 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Šempeter
Denarna sredstva za pomoč društvom so bila namenjena planinskemu društvu za izvedbo
programa, in KUD Grifon kot pomoč pri izvedbi 2. mednarodnega folklornega festivala ter
športnemu društvu Partizan za izvedbo mednarodnega turnirja v odbojki. KS je prispevala
delež za zapornico pred Osnovno šolo, kar je povečalo znesek za pokroviteljstva za 50 %.
04077 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Šempeter
Stroški, namenjeni za prireditve ob prazniku KS, presegajo plan kar za 170 %. Ob pogostitvi
za srečanje starejših krajanov nad 70 let je bilo kar 340 vabljenih. Udeležili so se 6. srečanja
Šempetrov v Novi Gorici. 29. junija so praznovali krajevni praznik, za katerega je bilo
potrebno tiskanje vabil, plakatov, diplom, majic za tekmo in umetniški steber za prejemnike
grbov. Pogostili so tudi čebelarsko društvo ob njihovi obletnici ter pevsko društvo ob
materinskem dnevu. ob kulturnem prazniku v mesecu februarju so plačali ogrevanje dvorane
v KZ.
Ob prazniku KS so izvedli koncert, poravnali stroške za vodenje prireditve ter nabavili 10
zastav. Višja poraba sredstev je nastala zaradi večjega števila prireditev, ki jih KS ni mogla
zanemariti ali jim preprosto ne nameniti sredstev.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06037 Delovanje Krajevne skupnosti Šempeter
Delovanje K S ne presega planiranih sredstev, dosega komaj 71 % planiranih, saj so skozi celo
leto poskušali porabiti čim manj sredstev, ki so jih potem prenesli na drugo postavko in
porabili namensko. čeprav sredstva za delovanje niso bila v celoti porabljena, jih bodo
planirali v celoti v nespremenjenem obsegu tudi za prihodnje leto in jih celo povečali
(pogodbe o delu – čistilka, nabava novega fotokopirnega stroja, vzdrževanje poslovnih
objektov – pokritje strehe…). Višja poraba sredstev je nastala pri prevoznih stroških –
zaključni izlet članov sveta v Prekmurje (namesto sejnin), kar za 113 % presega postavka
drugi operativni odhodki – pogodbeno delo, povečana je postavka poštnina za 30 % zaradi
obvestil krajanom o dokončanju del - kanalizacija, obvestila za OLN severni del naselja,
srečanja krajanov nad 70 let, pošiljanje zapisnikov in vabil za sejo sveta.
Izdatki za reprezentanco so bili malce povečani zaradi gostinskih uslug za člane sveta ob
sejah, namesto sejnin, ter nakup cvetja in daril za starejše krajane.
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13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13017 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno)
Za letno vzdrževanje je bilo namenjenih 21 % več sredstev kot v letu 2005, in sicer za 6%
zaradi porasta cen in 15% zaradi dviga kvalitete vzdrževanja. Postavka je bistveno
prekoračena zaradi izkopa in položitve cevi za kanalizacijo v Grušovljah, za katero so bila
posebej namenjena sredstva s strani občine, in sicer kar za 170 %.
Urejale so se bankine ob cestah in makadamske poti, opravljeni so bili prevozi za gramoz.
Nekaj sredstev je bilo namenjenih za vzdrževanje avtobusnih postajališč. Vgrajena je bila
cestna rešetka v Šolski ulici, nabavljeno prometno ogledalo, uredila se je cesta v Grčah,
parkirišče pred KZ, izvedlo čiščenje jarkov, ureditev ceste Veligovšek – Hleb in asfaltiranje
ceste v M artjakih.
13027 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (zimsko)
Za zimsko vzdrževanje je bilo namenjenih 6 % več sredstev kot v letu 2005 zaradi rasti cene
goriv.
Glede na bistveno povečano število dni sneženja in dejanskih potreb po pluženju je bila
poraba bistveno večja od planirane. Vsa dokumentacija v zvezi z izvedbo del je arhivirana na
KS oz. je priloga računom. Zaradi obsežnega sneženja in dolgotrajne zime in izredno mrzlih
dni je nastala višja poraba sredstev. Dodatni stroški so znašali kar 50 %.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13337 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Za investicije v KS oz. M S se sredstva namenjajo glede na velikost, namen pa določi KS oz.
M S na podlagi programov dela.
Sredstva se povečujejo za 3,0 mio SIT zaradi iz gradnje meteorne kanalizacije v Z g.
Grušovljah.
13029004 Cestna razsvetljava
13517 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva, ki so bila planirana za električno energijo in tekoče vzdrževanje, so bila porabljena
v celoti in niso presegla plana.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
04039004 Praznično urejanje naselij
16067 Praznična okrasitev naselij
Za praznično okrasitev naselij so bila sredstva porabljena v okviru planiranih sredstev. Želijo
pa, da se za okrasitev nameni več sredstev, da bi lahko okrasili tudi druge zaselke z območja
KS Šempeter.
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5009 KRAJEVN A S KUPNOS T VRBJE
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04078 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Vrbje
Ob praznovanju krajevnega praznika so bila finančna sredstva porabljena za pokritje poštnih
storitev, plačila priznanj in plaket, kot tudi vse stroške pogostitve udeležencev ter stroški
srečanja starejših krajanov in slavnostno sejo.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06038 Delovanje Krajevne skupnosti Vrbje
Sredstva so bila porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti. Večje postavke so plačilo
elektrike in plina za ogrevanje, saj krajevna skupnost Vrbje plačuje električno energijo in
ogrevanje za cel objekt, zraven pa je vključeno plačevanje odvoza smeti, zavarovalna premija
za objekt. Večja postavka je tudi nagrada predsedniku.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13018 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno)
Sredstva s te postavke so bila porabljena za vdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest
ter dobavo nasipnega materiala na podlagi vlog krajanov.
13028 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (zimsko)
Glede na bistveno povečano število dni sneženja in dejanskih potreb po pluženju je bila
poraba bistveno večja od planirane. Vsa dokumentacija v zvezi z izvedbo del je arhivirana na
KS oz. je priloga računom.
13029004 Cestna razsvetljava
13518 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva so bila porabljena za plačilo elektrike javne razsvetljave in menjave žarnic v krajevni
skupnosti Vrbje.
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16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
04039004 Praznično urejanje naselij
16068 Praznična okrasitev naselij
Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo okraskov (snežink) na drogovih javne
razsvetljave in plačilo za postavite in odstranitev okraskov.
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5010 MES TNA S KUPNOS T ŽALEC
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04669 Pokroviteljstvo Mestne skupnosti Žalec
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje prireditev, namenjenih krajanom, nekaj tudi
izven M S Žalec, zato je prišlo do prekoračitve sredstev, ki so se zagotavljala iz lastnih
prihodkov. Pokroviteljstva so med drugim prejeli medobčinsko združenje invalidov,
mladinski klub Kasaze – Liboje, Nogometni klub Žalec, Univerza za tretje življenjsko
obdobje, Društvo izgnancev, PGD Ložnica, KUD Žalec, Turistično društvo Griže,
Lokostrelski klub Sokol, PGD Žalec, Atletski klub Žalec, Turistično športno društvo Liboje,
Savinjska konjenica Žalec, Društvo upokojencev Žalec…
04079 Prireditve ob praznikih v Mestni skupnosti Žalec
Obseg prireditev ob praznovanju je vsako leto večji in traja ves mesec september. prav zaradi
tega so bila sredstva bistveno prekoračena. zajemajo pa pokritje tako oglaševalskih
založniških, tiskarskih, poštnih storitev, plačila avtorskih honorarjev, plačilo pokalov,
priznanj, plaket kot tudi vse stroške pogostitev. Sredstva so se zagotovila iz lastnih prihodkov
in sredstev za delovanje M S Žalec.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04059 Upravljanje in vzdrževanje Hmeljarske 3
Vzdrževanje objekta je čisto breme M S Žalec, saj se za uporabo prostorov, ki jih uporabljajo
izključno razna društva, ne zaračunava najemnina. Sredstva za plačilo stroškov se zagotovijo
iz sredstev za delovanje M S Žalec.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0602 S ofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06039 Delovanje Mestni skupnosti Žalec
Višina sredstev za delovanje M S Žalec je na srečo dovolj visoka, da se pokrijejo vsi stroški
delovanja, nekaj sredstev pa se porabi za pokritje stroškov na drugih postavkah. Večje
postavke so sejnine, plačila po pogodbah o delu, drugi splošni material in storitve, izdatki za
reprezentanco ter nagrada predsedniku.
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13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13019 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno)
Razpoložljiva sredstva ne zagotavljajo dovolj kvalitetnega vzdrževanja javnih poti in
nekategoriziranih cest, zato povečan obseg del krije M S Žalec iz lastnih sredstev
(1.850.000,00 SIT).
13029 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (zimsko)
Glede na bistveno povečano število dni sneženja in dejanskih potreb po pluženju je bila
poraba bistveno večja od planirane. Vsa dokumentacija v zvezi z izvedbo del je arhivirana na.
M S Žalec oz. je priloga računom.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13339 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Sredstva so bila namenjena sanaciji asfaltnih površin pri tržnici v Žalcu.
13343 Gradnja in investicijski vzdrževanje javnih poti ter trgov - koriščenje koncesnine za
rudarsko pravico
Nosilcu rudarske pravice z nakladalno rampo za transport pridobljenih rudnin na območju M S
Žalec, to je podjetju M ontana d.o.o., je vsako leto odmerjena koncesijska dajatev na podlagi
2.,3.,4. in 5. člena Uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Ur.l.RS, 43/00,
41/02, 52/03 in 67/04). Plačilo za izvajanje rudarske pravice pripada državi in občini, na
področju katere se pridobivalni prostor nahaja, v razmerju 50:50 – 14. člen Zakona o
rudarstvu (prečiščeno besedilo, Ur.l. RS, št. 98/04). Planirana sredstva za M S Žalec so znašala
140.000,00 SIT, za razvoj in sanacijo komunalne infrastrukture ter sanacijo zemljišč,
degradiranih z rudarskimi deli. Program rabe in koriščenja sredstev pripravi M S samostojno
in za l. 2006 obsega redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov. Porabljena višina
sredstev je usklajena z dejansko odmerjeno koncesnino podjetja M ontana za leto 2006, ki
znaša 141.593,24 SIT. Sredstva se vsako leto namenijo za redno vzdrževanje JP in
nekategoriziranih cest.
13350 Obnove JP po izgradnji plina v MS Žalec
Sredstva so namenjena obnovi ulic po izgradnji plinovoda. Planirana sredstva niso bila
porabljena, ker preplastitve ulic po plinifikaciji ureja neposredno občina Žalec pogodbeno z
M estnimi plinovodi.
13029004 Cestna razsvetljava
13519 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva niso bila porabljena v celoti.
13529 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva so bila namenjena za dve novogradnji, in sicer v Hausenbichlerjevi ulici in razširitev
od Cankarjeve ulice do Šlandrovega trga. Prav tako je bilo potrebno priključiti javno
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razsvetljavo v Vrečerjevi ulici in plačati vse stroške nadzora in izdelave PID projektov.
manjkajoča sredstva je zagotovila M S iz lastnih sredstev 600.000,00 SIT.
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16069 Praznična okrasitev naselij
Sredstva so iz leta v leto večja, saj je potrebno zagotavljati določen standard, ki ga zahteva
samo mesto. Del sredstev se zagotovi iz proračuna občine Žalec, del pa zagotovi M estna
skupnost iz lastnih prihodkov.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16070 Javne sanitarije
Sredstva se namenjajo za zagotavljanje določenega standarda javnih sanitarij na avtobusni
postaji v Žalcu in niso bistveno presegla planiranih.
16071 Plakatiranje
Sredstva za plakatiranje so odvisna od števila plakatiranj, zato jih je težko predvideti. Večja
poraba je nastala predvsem zaradi brezplačnega plakatiranja društvom kljub fiksnim
stroškom, ki nastanejo ob vsakem plakatiranju.
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III.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA N AČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
Načrt investicijskih izdatkov občine za leto 2006, opredeljen v načrtu razvojnih programov, s
katerim se odraža razvojna politika občine za obdobje 2006-2009, je po sprejetju proračuna za
leto 2006 znašal 902.184.000 SIT. V načrt razvojnih programov so vključena tudi sredstva
proračunskega stanovanjskega sklada v višini 92.500.000 SIT in sredstva rezervnega sklada v
višini 33.940.000 SIT. Ob upoštevanju tega je načrt investicijskih izdatkov občine za leto
2006 znašal 1.028.624.000 SIT.
Zaradi prerazporeditev pravic porabe in zaradi vključitve namenskih sredstev, je znašal
veljavni proračun za investicijske odhodke in investicijske transfere 1.018.300.000 SIT.
Realizirana sredstva znašajo 947.544.928,57 SIT oziroma 93% veljavnega letnega načrta
investicijskih sredstev.
Od načrtovanih investicijskih izdatkov proračunskega stanovanjskega sklada je bilo za nakup
stanovanja, vračilo lastnih vlaganj ter za izdelavo idejne rešitve parkirišč za objekte
Kidričeva: 2-7 v letu 2006 porabljenih 14.877.810,20 tolarjev.
Od načrtovanih investicijskih izdatkov rezervnega sklada je bilo za obnovo LC 490081,
490022 Griže – Zabukovica – M atke porabljenih 29.313.001,64 SIT.
Ob upoštevanju izdatkov proračunskega stanovanjskega sklada in rezervnega sklada so bila
sredstva realizirana v višini 991.735.740,41 SIT oziroma 87 % letnega načrta investicijskih
sredstev.
Po posameznih področjih je bila realizacija sledeča:
Področje porabe
04 Skupne administrativne službe in splošne
javne storitve
06 Lokalna samouprava
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
08 Notranje zadeve in varnost
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
12 Pridobivanje in distribucija energetskih
surovin
13 Promet, prometna infrastruktura in
komunikacije
14 Gospodarstvo
15 Varovanje okolja in naravne dediščine
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
19 Izobraževanje
20 Socialna varnost
23 Intervencijski programi in ukrepi
Skupaj
Proračunski stanovanjski sklad
Rezervni sklad
Skupaj

Veljavni proračun
42.900.000,00

Realizacija
31.668.492,85

Indeks
74

18.220.000,00
21.859.000,00
0,00
1.500.000,00
400.000,00

11.333.545,33
21.688.574,77
480.600,00
2.600.000,00
640.000,00

62
99
0
173
160

227.757.000,00

296.103.482,88

130

37.193.000,00
288.430.000,00
114.865.000,00

13.191.964,40
172.176.128,34
135.464.918,65

35
60
118

40.561.000,00
215.450.000,00
6.065.000,00
3.100.000,00
1.018.300.000,00
92.500.000,00
33.940.000,00
1.144.740.000,00

62.589.039,98
192.643.181,37
6.065.000,00
900.000,00
947.544.928,57
14.877.810,20
29.313.001,64
991.735.740,41

154
89
100
29
93
16
86
87

Razlogi nižje oziroma višje realizacije so obrazloženi v poglavju III.2. Obrazložitev
posebnega dela proračuna.
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III.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE S TANJA NA DAN 31.12.2006
1. Denarna sredstva
Po posameznih računih imamo sledeča stanja denarnih sredstev:
- zakladniški podračun EZR
- blagajna
- podračun proračuna

384.958.075,39 SIT
0,00 SIT
287.974.547,68 SIT

2. Terjatve za predujme za nepremičnine

7.681.210,00 SIT

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

Količina Vrednost v SIT
150
147.766,50 (knjigovodska
vrednost)
150
66.000,00 (enotni borzni tečaj)
1.630
724.844,70 (enotni borzni tečaj)
217
213.452,05 (enotni borzni tečaj)
6
66.835,02 (knjigovodska
vrednost)
188,8407
914.594,58 (potrdilo o stanju
invest. kuponov)
2.133.492,85

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

49.146.587,55 SIT
2.526.195,32 SIT
8.727.606,23 SIT
224.700,00 SIT
60.625.089,10 SIT

4. Dolgoročna dana posojila in depoziti
Stanje dolgoročno danih depozitov pri Deželni banki Slovenije d.d. Ljubljana znaša
2.059.280,90 SIT.
Stanje dolgoročno danih depozitov pri Banki Celje d.d. Podružnici Hmezad znaša
22.711.074,55 SIT.
5. Dolgoročne terjatve iz poslovanja
- Kupnine iz naslova privatizacije stanovanj po stanovanjskem zakonu
- RA Savinja Žalec – Odbor za razvoj obrti in podjetništva (dani
depoziti za namene ugodnih posojil malim in srednjim podjetnikom)
- Občina Polzela (Glasbena šola Žalec)
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40.000.887,00 SIT
64.304.910,48 SIT
12.900.788,00 SIT

- Občina Prebold (Glasbena šola Žalec)
- Občina Braslovče (Glasbena šola Žalec)
- M estna občina Celje (vlaganja v izgradnjo RCERO)
- Dolgoročne terjatve za priključitev na kanalizacijski sistem
Skupaj

11.002.217,00 SIT
12.036.938,00 SIT
37.365.539,60 SIT
29.101.750,00 SIT
206.713.030,08 SIT

6. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje
Sredstva, dana v upravljanje, se izkazujejo kot terjatev v vrednosti, enaki čisti vrednosti
sredstev, danih v upravljanje. Prejeti zneski plačil so namenjeni za nakup ali gradnjo osnovnih
sredstev, za nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove. Uskladitev se opravi na podlagi
podatkov pravnih oseb, ki upravljajo sredstva. Urejena je s pravilnikom o načinu in rokih
usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu.
Terjatev za sredstva, dana v upravljanje neposrednemu uporabniku proračuna, znaša
95.141.056,11 SIT in se nanaša na telovadnico POŠ Trje, katero smo v letu 2004 dali v
upravljanje Krajevni skupnosti Galicija.
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna, znašajo skupaj
3.935.882.844,41 SIT. V letu 2006 so se sredstva, katera so v lasti Občine Žalec in dana v
upravljanje posrednim uporabnikom občinskega proračuna, povečala zaradi med letom
pridobljenih novih sredstev za 390.888.360,19 SIT. Sredstva so se pridobila iz proračuna
Občine Žalec, iz M inistrstva za šolstvo in šport (3.312.117,65 SIT), M inistrstva za kulturo
(214.290,00 SIT), donatorskih sredstev Krajevne skupnosti Griže za sofinanciranje
računalnika (214.290,00 SIT), iz naslova prodaje odra v višini 598.300,80 SIT ter lastnih
sredstev posrednih uporabnikov (JZ Žalske lekarne 1.972.121,41 SIT in JZ Regijsko višje in
visokošolsko središče Celje 9.540,33 SIT).
M ed največje prejemnike sredstev, ki so bila dana v upravljanje, gotovi sodi JZ Glasbena šola
»Risto Savin« Žalec. V letu 2006 smo jim prenesli v upravljanje novo zgrajeni objekt v
skupni vrednosti 323.679.304,78 SIT. Novi deleži ustanoviteljskih pravic in obveznosti občin
Žalec, Polzela, Braslovče, Prebold, Vransko in Tabor še niso dorečeni, zato izkazuje Občina
Žalec kot investitor v zaključnem računu terjatev za sredstva dana v upravljanje do JZ
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec v celoti. Ko bo podpisan nov dogovor o lastniških deležih
občin SSD, bo narejen ustrezen popravek v poslovnih knjigah.
Zaradi amortizacije, obračunane za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena
osnovna sredstva in rušenja zgradbe na Ponikvi ter stare glasbene šole, so se sredstva
zmanjšala za 266.085.538,92 SIT (brez upoštevanja JZ Zdravstvenega doma »Dr. Jožeta
Potrate« Žalec).
Nerealno (podcenjeno) so izkazane terjatve za sredstva, dana v upravljanje JZ Zdravstvenemu
domu »Dr. Jožeta Potrate« Žalec. Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec je namreč s
1.1.2006 izločil iz svoje evidence nepremično in premično premoženje na lokaciji
Zdravstvene postaje Polzela in jih predal brez soglasja občin ustanoviteljic v upravljanje
Občini Polzela. Za ta korak so se odločili zaradi prehoda kompletne dejavnosti v Zdravstveni
postaji Polzela v zasebništvo. Ker Zdravstveni dom na tej lokaciji ne opravlja nikakršne
dejavnosti več, so smatrali, da je nesmiselno, da bi še nadalje upravljali navedeno premoženje
in ga izločili. Zaradi izločitve Zdravstvene postaje Polzela je močno porušeno razmerje

223

lastniških deležev občin ustanoviteljic. Zato je potrebno nujno pristopiti k spremembi Odloka
o ustanovitvi JZ Zdravstvenega doma »Dr. Jožeta Potrate« Žalec. Ker je to dolgotrajni
postopek, saj morajo o tem odločati vsi občinski sveti občin ustanoviteljic in zaradi sestave
konsolidirane premoženjske bilance občine, je bil sprejet kompromis kot začasna rešitev, da
se v zaključnem računu za leto 2006 upoštevajo enaki deleži kot v letu 2005. Na podlagi
prejetih podatkov s strani upravljavca so se nam sredstva, dana v upravljanje, zmanjšala za
45.916.818,75 SIT. V letu 2007 pa bo potrebno določiti nove lastniške deleže, pri čemer bodo
morale biti upoštevane vse do sedaj že izvršene spremembe.
Stanje sredstev, danih v upravljanje posrednim uporabnikom občinskega proračuna, znaša:
- I. Osnovna šola Žalec
- II. Osnovna šola Žalec
- Osnovna šola Griže
- Osnovna šola Petrovče
- Osnovna šola Šempeter
- Glasbena šola Žalec
- UPI Ljudska univerza Žalec
- Vrtci občine Žalec
- Zdravstveni dom Žalec
- JZ Žalske lekarne
- Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
- M edobčinska matična knjižnica Žalec
- Regijsko višje in visokošolsko središče Celje
Skupaj

672.286.639,55 SIT
138.313.955,19 SIT
214.247.362,98 SIT
706.334.453,93 SIT
462.750.028,35 SIT
330.423.397,00 SIT
13.069.726,01 SIT
630.229.256,19 SIT
136.430.655,86 SIT
121.470.439,15 SIT
504.960.413,61 SIT
5.326.571,80 SIT
39.944,79 SIT
3.935.882.844,41 SIT

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim podjetjem, znašajo 2.650.989.186,25 SIT, in
sicer pri:
- Javnemu komunalnemu podjetju Žalec, d.o.o.
- Javnim napravam, javnemu podjetju d.o.o., Celje

2.520.701.349,88 SIT
130.287.836,37 SIT

Sredstva, ki smo jih v letu 2006 dali v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Žalec, so
znašala skupaj 206.408.225,53 SIT, nanašajo pa se na izgradnjo vodovodnega in
kanalizacijskega sistema, obnovo mrliških vežic, gradnjo žarnih grobov in nakup opreme za
izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. je v letu 2006 na področju gospodarskih javnih služb
oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, izkazalo negativen poslovni rezultat, ki
ga je zmanjšalo z doseženim pozitivnim rezultatom na področju tržnih dejavnosti. Preostanek
negativnega rezultata gospodarskih javnih služb v znesku 92.179.901,03 SIT so pokrili z
oblikovanjem prihodkov v breme dolgoročnih obveznosti do občin za sredstva v upravljanju.
V skladu s slovenskimi računovodskimi standardi lahko javna podjetja, v kolikor cene storitev
ne pokrivajo vseh stroškov obračunane amortizacije sredstev v upravljanju, občine pa za to ne
zagotavljajo dotacije za pokritje vseh stroškov, stroške nepokrite amortizacije nadomestijo
oziroma pokrijejo z oblikovanjem prihodkov v breme dolgoročnih obveznosti do občin za
sredstva v upravljanju. Stroški nepokrite amortizacije so za Občino Žalec znašali
45.168.151,51 SIT, kar zmanjšuje stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje. Na
zmanjšanje sredstev pa so vplivale tudi revalorizacijske obresti za dolgoročno najeti kredit za
kanalizacijo Vrbje v znesku 1.166.593,50 tolarjev.

224

V zaključnem računu ne izkazujemo terjatev oziroma obveznost iz podbilance stanja sredstev
v upravljanju pri JKP d.o.o. Žalec na dan 31.12.2006, kajti s temi podatki JKP d.o.o. Žalec do
oddaje zaključnega računa proračuna še ni razpolagalo. Rok za izdelavo njihovih letnih
poročil je 31.3.2007. Izkazana razlika v podbilanci sredstev v upravljanju konec leta
predstavlja vsebinsko saldiran znesek finančnih odnosov med podbilanco podjetja in sredstev
v upravljanju v zvezi z izvajanjem investicijskih naložb.
Do javnega podjetja Javne naprave d.o.o. Celje izkazujemo terjatev za sredstva, dana v
upravljanje, v višini sredstev, ki so bila nakazana v obliki dotacije za izvajanje odobrenih
investicij.
7. Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
Neodpisana vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je sledeča:
- neopredmetena dolgoročna sredstva
1.781.979,00 SIT
- zemljišča
226.828.706,79 SIT
- stanovanja in poslovni prostori
2.713.079.442,19 SIT
- infrastrukturni objekti
514.934.955,85 SIT
- drugi gradbeni objekti – zaklonišče
54.733.149,40 SIT
- kulturni spomeniki
254.188.848,64 SIT
- počitniška hišica v Barbarigi
3.678.958,40 SIT
- športni objekti
27.873.118,29 SIT
- drugi gradbeni objekti
11.195.973,66 SIT
- nepremičnine, ki se pridobivajo
240.360.136,65 SIT
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
52.775.243,40 SIT
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
2.163.049,20 SIT
Skupaj
4.103.593.561,47 SIT
Na področju stanovanj smo v letu 2006 odkupili eno stanovanja. Občina Žalec razpolaga
skupaj s 581 enotami stanovanj.
Infrastrukturni objekti so se povečali za vrednost prenove lokalnih cest in javnih poti v znesku
88.405.996,88 SIT (obnova LC 490022 Griže - Zabukovica, obnova javne poti 992021 Vrtna
ulica, gradnja pločnika in razširitev Aškerčeve ulice, sanacija LC 490421 Gotovlje – Eles,
obnova JP 992959-Pokopališka cesta, obnova Ipavčeve ulice po kanalizaciji, obnova JP
Soseska – Podvin, preplastitev javne poti Kolonija v Grižah, obnova pločnika ob Zlatem
križu, sanacija plazu na LC 490463 v Hramšah, preplastitev parkirišča pri stanovanjskih
blokih Rimska c. 81, 85, 87 v Šempetru).
Pomembnejše nepremičnine, ki so v pridobivanju, so se v letu 2006 povečale za nove naložbe,
in sicer:
- LC 450161 Socka – Podkraj za 82.809.657,44 SIT,
- cesta Aero – Šempeter R2 447 za 240.000,00 SIT,
- cesta Juteks na Ložnici za 433.680,00 SIT,
- LC 490361 (Šolska in Savinjska ulica v Šempetru) za 2.332.800,00 SIT,
- POŠ Ponikva za 27.034.292,96 SIT,
- parkirišče pod Smrekami v Šempetru za 9.122.744,40 SIT,
- javna razsvetljava parkirišča Pod smrekami v Šempetru za 1.535.142,91 SIT,
- LC 490081 LC Zabukovica – M atke za 63.914.632,82 SIT,
- parkirišče na območju starega balinišča v Žalcu za 1.953.720,00 SIT,
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-

JP 992011, JP 992023 Sončna ulica 1.200.000,00 SIT,
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec za 10.874.156,40 SIT.

8. Stavbna zemljišča namenjena prodaji:
- nezazidano stavbno zemljišče na parc. št. 170/5, 171/5 in 171/6 k.o.
Gotovlje

18.786.543,35 SIT

9. Ostale zaloge namenjene prodaji:
- prodaja stavbnega zemljišča za poplačilo dolga iz naslova plačevanja
domske oskrbe

17.069.193,00 SIT

10. Kratkoročne terjatve
Na dan 31.12.2006 smo imeli neplačanih terjatev za 181.353.755,76 SIT, od tega so znašale:
- terjatve do kupcev
- terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države
- terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine
- terjatve do ZZZS
- terjatve iz financiranja
- terjatve do državnih in drugih institucij - refundacije
- terjatve iz naslova zapadlih kupnin od prodanih stanovanj
- terjatve iz naslova najemnin za stanovanja
- terjatve iz naslova najemnin za poslovne prostore in garažo
(izkazane preko upravljavca poslovnih prostorov)
- ostale kratkoročne terjatve
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (JN Celje, JKP Žalec)
- terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- terjatve za komunalne takse
- terjatve za prispevek za priključitev na vodovodni in kanalizacijski
sistem
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke – komunalni
prispevki

2.112.282,39 SIT
34.742.671,09 SIT
925.570,00 SIT
115.921,67 SIT
265.439,72 SIT
556.153,09 SIT
9.928.851,00 SIT
73.228.131,92 SIT
2.471.878,40 SIT
16.832.911,85 SIT
1.973.812,75 SIT
17.537.331,23 SIT
2.327.965,15 SIT
2.614.260,00 SIT
15.720.575,50 SIT

Preko odvetnikov oz. sodišča izterjujemo dve neplačani terjatvi, in sicer:
- občana za neplačani komunalni prispevek
- Občino Prebold zaradi povrnitve deleža zaradi sodne izvršbe Kulturnega
društva Vransko – restavratorska dela cerkve Sv. M ohorja in Fortunata

311.824,50 SIT
925.570,00 SIT

Terjatve iz naslova najemnin za stanovanja in kupnin od prodanih stanovanj vodi in izterjuje v
sodelovanju s strokovno službo občine upravnik stanovanj. Dolg neizterjanih najemnin se iz
leta v leto povečuje. Strokovna služba občine pri izterjavi vseskozi sodeluje z upravnikom
tako, da mesečno spremlja stanje dolga ter skupaj z najemniki, pri katerih dolg narašča,
pripravi načrt poplačila zaostalih obveznosti. Izterjava dolga se izvaja na vseh ravneh, z
opomini, razgovori, podpisi izjav o obročnem načinu plačila in v končni fazi s sodno
izterjavo. V postopku izterjave se tudi ugotovi, ali so najemniki izkoristili vse možnosti za
izboljšanje situacije, zlasti upravičenost do znižanih najemnin, ki jim, upoštevajoč njihov
socialni položaj, pripadajo. Nadalje se jih tudi napoti na ustrezne službe, kjer jim v primeru
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socialne ogroženosti pomagajo pri poplačilu vsaj dela dolga (Center za socialno delo, Karitas,
Rdeči križ, občasno tudi Občina z enkratno denarno pomočjo).
Po sklepu odbora za stanovanjske zadeve, upravnik proti vsakemu najemniku, ki šest mesecev
ne poravna najemnine ali stroškov, povezanih z uporabo stanovanja, vloži tožbo za izterjavo
dolga in hkrati tudi za izselitev iz stanovanja zaradi krivdnega razloga neplačevanja (103. člen
stanovanjskega zakona). V letu 2006 se najemnikom, pri katerih se pričakuje zaključek
postopka za izdajo zamudne sodbe, ni ponudila možnost preselitve v manjše in cenejše
stanovanje. Razlog so nekateri primeri, ko je bila izvedena preselitev, najemnik pa kljub temu
ni poplačal dolga, dolg je nastajal celo v nadomestnem stanovanju, zato je potrebno ponovno
izvesti postopek za izselitev. Na predlog dveh najemnic, pri katerih je nastajal dolg, smo
omogočili zamenjavo za manjše in s tem cenejše stanovanje.
Proti 62 najemnikom je bila vložena tožba za izterjavo dolga najemnine in obratovalnih
stroškov, proti 4 najemnikom pa tudi tožba za odpoved najemne pogodbe in posledično
izselitev iz stanovanja. Tako je po stanju na dan 31.12.2006 nezaključenih 134 tožbenih
postopkov za izterjavo najemnin in obratovalnih stroškov.
Izdane so bile 4 zamudne sodbe, v teku je postopek za vložitev izvršbe.Upravniku je bilo
naloženo, da se potem, ko sodišče že izda zamudno sodbo, ugotovi, ali je najemnik, s katerim
je bil sklenjen dogovor o obročnem plačevanju dolga, izpolnjeval obveznosti. V primeru, da
najemnik izpolnjuje obveznosti in se dolg zmanjšuje, se ne predlaga takojšnja izvršba, sicer pa
se na izvršbi vztraja vse do izselitve najemnika in predaje stanovanja.
Izvršba za najemnika, ki je bila določena za datum 23.2.2006, je bila preklicana (dana v
mirovanje) zaradi ugotovitve, da je bil v času nastajanja dolga brez zaposlitve in ni bil
sposoben poravnati zapadlih obveznosti. Tekoče obveznosti poravnava, poravnava pa tudi
dolg po sklenjenem dogovoru.
Del dolga v višini 13.919.931,10 SIT se nanaša na bivše najemnike, katere smo že uspeli
izseliti iz stanovanj, vendar izterjava še ni zaključena. Gre za 18 najemnikov, ki v bodoče ne
bodo več soustvarjali dolga.
Predvidevanja so, da se bo trend naraščanja dolga nadaljeval, kljub večjemu angažiranju
strokovne službe občine in upravnika stanovanj na področju izterjave. Večina najemnikov ima
povprečne dohodke, zato so izključeni iz kroga upravičencev do znižane najemnine, polna
najemnina skupaj z visokimi obratovalnimi stroški pa predstavlja prevelik zalogaj za njihov
družinski proračun.
Od skupno zapadlih kupnin od prodanih stanovanj z obročnim načinom plačila se 90%
izkazanih terjatev v vrednosti 8.957.404,00 SIT nanaša na dolg štirih kupcev, proti katerim
teče postopek za razveljavitev kupoprodajnih pogodb (zaključka postopka ni mogoče
predvideti, kajti ti postopki so zaradi možnosti pritožb dolgotrajni).
11. Kratkoročne obveznosti
Po stanju na dan 31.12.2006 smo imeli neplačanih obveznosti za 229.076.647,79 SIT, od tega
so znašale:
- obveznosti do zaposlenih
- obveznosti do dobaviteljev v državi
- obveznosti do dobaviteljev v tujini

13.433.552,28 SIT
74.015.378,22 SIT
6.501,43 SIT
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- kratkoročne obveznosti za dajatve
- obveznosti za davek na dodano vrednost
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
- obveznosti do zavezancev za davčne prihodke – preplačila
komunalnih taks
- obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države
- obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine
- kratkoročne obveznosti iz financiranja

7.573.769,72 SIT
3.656,43 SIT
42.845.051,48 SIT
1.406.497,08 SIT
412.661,46 SIT
7.332.797,09 SIT
12.265.640,43 SIT
69.700.115,98 SIT
81.026,19 SIT

Naštete kratkoročne obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2007. Izjema so
Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec v višini 11.308.285,79 SIT,
neporavnanih obveznosti za pokrivanje materialnih stroškov TIC-a v
(1.119.647,28 SIT), materialnih stroškov ZKŠT Žalec (7.282.983,37 SIT)
stroškov Doma II. slovenskega tabora Žalec (2.905.655,14 SIT).
12. Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

obveznosti do
ki izhajajo iz
Savinovi hiši
in materialnih

120.651.828,67 SIT

Izkazane dolgoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na dolgoročno prejete blagovne
kredite, in sicer:
- 116.933.953,34 SIT se nanaša na izgradnjo nove Glasbene šole »Risto Savin« Žalec z
zapadlostjo v letu 2007 73.182.620,80 SIT in v letu 2008 43.751.332,54 SIT;
- 3.717.875,33 SIT se nanaša na preureditev vhoda v poslovni stavbi Pečnikova 1, Žalec z
zapadlostjo v letu 2007 2.205.646,56 SIT in v letu 2008 1.512.228,77 SIT.
13. Dolgoročne obveznosti za prejeto lastno udeležbo za pridobitev
stanovanja v najem

1.441.549,62 SIT

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem mora upravičenec do
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem plačati 10% lastno udeležbo od vrednosti
stanovanja. Lastna udeležba se upravičencu vrne po desetih letih od datuma vplačila lastne
udeležbe z 2% obrestno mero. Od leta 2005 dalje imamo vplačani dve lastni udeležbi.
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Priloga 1
POROČILO O PORABI S REDS TEV PRORAČ UNS KE REZERVE ZA LETO 2006

A. PREJEMKI
1. Prenos iz leta 2005
2. Izločena sredstva v sklad rezerv v letu 2006 – občinska sredstva
3. Izločena sredstva v sklad rezerv v letu 2006 – republiška sredstva
4. Vrnjena neporabljena sredstva KS Griže
SKUPAJ

29.734.122,89
33.940.000,00
36.148.000,00
1.495.750,00
101.317.872,89

B. IZDATKI
Za p.
št.

Prejemnik pomoči/Izvajalec del

Namen

1. Sanacija plazov
Oder Mihael, Zavrh pri Galiciji 11, Žalec Finančna pomoč pri sanaciji plazu na
dostopni poti k stanovanjski hiši
Pudgar Rudolf, Hramše 21/a
Finančna pomoč pri sanaciji plazu pod
stanovanjsko stavbo
Skupaj

Zne sek v SIT

500.000,00
1.186.104,00
1.686.104,00

2. Neurje – avgust 2005
a) Zagotovite v delovanja komunalne
infrastrukture te r pre prečite v
nadaljnjega plazenja tal
Nivo Celje, d.d.

Sanacija plazu Knap (18.396.556,58 SIT ),
udori na LC Zabukovica – Matke
(20.991.401,42 SIT ), sof. obnove mostu
Dvanajščak (1.005.678,00 SIT), izvedba
sanacije udorov Liboje – Zabukovica ob
potoku Bistrica (6.806.725,21 SIT )

47.200.361,21

»Geosvet« Samo Marinc s.p., Celje

Izdelava geoloških poročil za plazove v
Pongracu pri objektih: Nemivšek,
Mejavšek, Repas, Krajner, Britovšek;
za plazove v Hramšah pri objektu Lešnik;
za plaz v Pirešici za objekt Krivec; za plaz
pod pešpotjo v Libojah in za plaz pod
cesto v Podgori; za odsek ceste v Brnici;
geološki nadzor nad izvedbo sanacije
plazu: Knap, Pudgar, Štarkl, Britna sela

3.439.920,00

Savinjaprojekt GIZ Žalec

Nadzor nad izvajanjem sanacije udorov ob
LC Liboje – Zabukovica ob potoku
Bistrica

115.531,43

Paritet d.o.o. Celje

Nadzor nad izvajanjem intervencijskih
del sanacij po neurju

54.000,00

Krajnc VNG, s.p. Žalec

Sanacija plazu na JP 990771 Oblak –
Britna sela
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8.081.045,28

Emil Grobelnik, s.p., Pernovo 17/a

Sanacija plazu Štarkl (3.477.600,00 SIT )
in sanacija plazu pod pešpotjo v Libojah
(6.030.548,18 SIT)

Viljem Kozovinc, Breg pri Polzeli 68/a

Nadzor pri izvajanju sanacije udorov na
LC 490080 Zabukovica – Matke ob potoku
Artišnici po neurju

Skupaj

9.508.148,18

308.522,00

68.707.528,10
60.240,00

b) Delno pokritje individualne škode ,
nastale na objektih po neurju –
obveznost iz leta 2005 (10% ocenjene
škode )
c) O bnove lokalnih cest
Krajnc VNG, s.p. Žalec

Obnova LC 490081 Zabukovica - Matke

5.925.415,20

VOC d. d. Celje

Obnova LC 490022 Griže - Zabukovica

23.387.586,44

Skupaj

29.313.001,64

Skupaj (a+b+c)

98.080.769,74

SKUPAJ (1+2)

99.766.873,74

C. STANJE SREDSTEV PRO RAČUNSKE REZERVE (A. – B.)
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1.550.999,15

TABELA I
zap.
st.

naloga

1.

Strategija pr ostors kega r az voja obči ne

2.
3.

Prostors ki red obči ne
LN severnega dela nas elja Šempeter

4.

LN območj a Vrbj e ob Str ugi

5.

LN Zarja Petrovče

6.

LN stanovanjs ke s oses ke Žal ec-zahod

7.
8.

9.

ključne aktivnosti

-

Izvedba z emljiš kokatasters ke nove izmere v k.o. Petrovč e
LN TPC Žalec
LN območj a starega Juteksa
-

prva pros tors ka konferenc a z a PRO
(prva prostorska konferenc a za SPRO, že s eptembra 2005)
program priprave SPRO in PRO
strokovne podlage (4 SP)
strokovne podlage za tr anzitni promet – v izdelavi
pridobitev s mernic
dopolnitev vloge za MOP v z vezi s CPVO
projektna naloga z a pripravo SPRO in PRO – v izdelavi
zajeto v nalogi 1
program priprave OLN
postopek izbire izdelovalc a OLN
pridobitev s mernic
dopolnitev geodets kega načrta
izdelava strokovnih rešitev za 2. prostors ko konferenc o
2. pros tors ka konferenca (druga PK)
uskl aditev strokovnih r ešitev s pripombami - sestanki
dodatne variante
javna razgrnitev
sprejem stališča do pripomb
uskl aditev predloga OLN s pripombami
pridobitev mnenj – v teku
elaborat elektrifi kacije območj a
javna razgrnitev OLN
sprejem stališča do pripomb
poročilo o meritvah zunanjega zraka z vonji
elaborat elektrifikacije območja
pridobitev mnenj – v teku
hi drogeološ ko poročilo - v iz delavi
strokovne podlage: 3 variante urbanistično arhitektons ke
ureditve območja Žal ec zahod
predstavitev gradi va strokovni javnosti i n pr va PK
program priprave OLN
pregled pripomb in odgovorov na pripombe – v izdel avi
modificirana varianta kot podl aga za raz pis – v izdel avi
izvedba nove iz mere
prevzem in pregled elaborata na OGU – geodets ki pisarni
program priprave OLN
strokovne rešitve za drugo PK
druga PK
predlog OLN za JR – v izdelavi
projektna dokumentacija za dvojno kr ožišče – v izdelavi
ni bilo akti vnos ti

SKUPAJ

231

čas izvajanja oz.
zaključek aktiv.
mes ec
junij

Priloga 2

finančna sredstva
vir: PRORAČUN OBČINE ŽALEC
zaokroženo na sto tisoč
planirano: 25.000.000,00
realizirano: 20.200.000,00

junij
julij-december
december
december

januar
februar
maj
maj
september
oktober
oktob.-dec em.
novem. – decem.
marec
junij
avgus t
september
marec
junij
julij
september

marec

zajeto v nalogi 1
planirano: 7.000.000,00
realizirano: 1.100.000,00

planirano:1.500.000,00
realizirano: 1.500.000,00

planirano: 200.000,00
realizirano: 600.000,00

planirano: 10.000.000,00
realizirano: 10.900.000,00

maj
september

januar
januar
september
september

planirano: 500.000,00
realizirano: 500.000,00
planirano: 1.000.000,00
realizirano: 000.000,00

planirano:
2.000.000,00
realizirano:
000.000,00
planirano: 47.200.000,00
realizirano: 34.800.000,00

TABELA II
zap.
st.

naloga

1.

DLN za gradnj o državne c este med
avtoc esto A1 Šentilj-Koper in mejo z
Republiko Avstrijo (tretj a raz voj na os)

2.

DLN za gradnj o državne c este med
avtoc esto A1Maribor-Ljubljana i n avtoces to
A2 Lj ubljana-Obrežj e pri Novem mestu

3

DLN za zagotavljanj e poplavne varnosti v
Sp. Savinjs ki dolini

4

DLN za prenosni plinovod M2/1 Rogaška
Slatina – Trojane

5.
6.

Spremembe in dopolnitve UN star ega
mestnega j edra Ž alec
ZN Liboje - s ever

7.

OLN Šempeter ob Strugi

8.

OLN kamnoloma Liboj e

ključne aktivnosti

-

sodel ovanj e na pr vi PK
smernice za načrtovanj e
posredovanje podatkov MOP-u za izdelavo prometne študije
strokovne podlage – v iz delavi
dopolnitev smernic za načrtovanje in posred.občins ki h SP
priprava s mernic i n posredovanje občins ki h strokovnih
podl ag

-

sodel ovanj e na dr ugi PK
stališče OŽ do variante 2
sklep Vlade RS o naj ustrez nejši variantni rešitvi
stališče OŽ do iz brane variante
strokovne podlage in lokacijski načrt – v izdelavi
stališče OŽ do predl agane trase
strokovne podlage in lokacijski načrt – v izdelavi

-

enake aktivnos ti kot pri nal ogi št. 8 v tabeli I

-

javna razgrnitev predloga ZN
izdelan pregled pripomb in odgovorov na pripombe
obravnava odgovorov na odboru oz. OS – priprava gradi va
prva PK
program priprave OLN
pridobitev s mernic
strokovna rešitev za drugo PK – v izdelavi
pisna i nfor macija o vsebini in faz ah postopka za pripravo in
sprejem OLN
odloč ba MOP v z vezi z obveznostjo izvedbe c elovite pres oje
vpli vov na okolje
prejem gradiva z a organizacij o pr ve PK
strokovne podlage prometne ureditve j užno od regional ne
ceste v Šempetru – izdelano povabilo k oddaji ponudbe
sestanek v z vezi z urejanj em križišča pri SPAR-u
prva PK- marec 2005, program priprave-maj 2005
v letu 2006 ni bilo akti vnosti
izdelan osnutek programa priprave-april 2005
stališče investitorja do osnutka PP – v pripravi
v letu 2006 ni bilo akti vnosti
program priprave-junij 2005
v letu 2006 ni bilo akti vnosti
izdelana pr ojektna naloga-december 2004
v letu 2006 ni bilo akti vnosti

-

9.

Spremembe in dopolnitve ZN za območje
oskr bnih dej avnos ti v Šempetru

10.

OLN LIKO Liboje

11.

OLN za golf igrišče Žalec-Krčevi na
(prva faz a)

12.

Sprem.in dopolnitve ZN Levec – R.S.L.

13.

LN za letališče Levec

-
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čas izvajanja oz.
zaključek aktiv.
mes ec
februar
junij
september

Priloga 3

finančna sredstva
vir: FIZIČNA ALI PRAVNA OSEB A
Ministrstvo z a okolje in prostor,
Direktorat za prostor
DARS d.d., Celje

december
oktober

februar
maj
julij
julij
marec

enako kot pri nalogi št. 8
april-maj
november
december
maj
avgus t
oktober
marec

Ministrstvo z a okolje in prostor,
Direktorat za prostor
Ministrstvo z a promet,
Direkcija Republi ke Slovenije z a c este
Ministrstvo z a okolje in prostor,
Urad za okolje

Ministrstvo z a okolje in prostor,
Urad za prostors ki raz voj
Geoplin, d.o.o. Ljubljana
PLUTON GRADNJE d.o.o. Šempeter
Sofinaciranje: Obči na Ž alec
Cimperman Ivana,
Polzela 87
Alojz in Marija Oberžan,
Tovarniš ka c esta 33, Šempeter

INGRAD GRAMAT d.d.,
Medlog 7, C elje

junij
oktober
september

Fizična oseba
Sofinanciranj e: Občina Žalec

december
LIKO d.d. Li boje
GOLFTEAM d.o.o,. Žalec

R.S.L. Levec d.o.o.
Mestna obči na Celje

