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UVOD
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in
Občine Žalec (v nadaljevanju: inšpektorat), je ustanovljen kot skupna medobčinska uprava z
Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec«, sprejetem v letu 2010,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38/10. Inšpektorat deluje kot skupna medobčinska
uprava štirih občin od 1.7.2010 dalje.
Po določilu 26. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Ur.l. RS, št. 123/06) so občinam,
ki skupno organizirajo opravljanje posameznih nalog, v tekočem letu zagotovljena sredstva
iz državnega proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega
proračuna za financiranje. Ta zakon je, poleg interesa občin po učinkovitem izvajanju nalog
nadzora, ključna spodbuda občinam, da se je skupna uprava občin organizirala.
Inšpektorat je ustanovljen in organiziran kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje
nalog na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na krajevno pristojnem
območju štirih občin ustanoviteljic, to je Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore
in Občine Žalec.
Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na stvarno
pristojnih področjih, ki jih urejajo materialni predpisi občin ustanoviteljic in zakoni na
državni ravni, ki predpisujejo, določajo področja občinskega nadzora. V okviru inšpektorata
delujeta dve službi: Služba za občinsko redarstvo in Služba za inšpekcijski nadzor. Delo obeh
je tesno povezano, tako na področju nadzor samega, kot tudi v izvajanju nalog
prekrškovnega organa v prekrškovnih postopkih.
Prihodki za delo inšpektorata in druga materialna sredstva se zagotavljajo iz državnega
proračuna, proračuna občine ustanoviteljic, izrečenih glob in sodnih taks iz dela
inšpektorata. Dogovorjen delež izvajanja nalog in financiranja skupne uprave za Občino
Žalec znaša 15 odstotkov, kar je za leto 2015 finančno pomenilo skupaj 108.300 evrov. Za
leto 2015 se za Občino Žalec planira sofinanciranje države v ocenjeni višini 50.000 evrov. V
okviru inšpektorata bo do marca 2016 pripravljena dokumentacija za povračilo stroškov –
sofinanciranje iz državnega proračuna, katera bo obravnavana v okviru službe ministrstva,
pristojnega za lokalno samoupravo. Prihodek inšpektorata iz naslova glob in taks v letu 2015
je znašal 52.464,33 evrov, sredstva proračuna Občine Žalec kot prispevek za delovanje
skupne uprave v letu 2015 so znašala okvirno 6.000 evrov. Finančni načrt skupne uprave za
leto 2015 je bil sprejet in vključen v proračunih občin ustanoviteljic.
Na področju inšpekcijskega nadzorstva se izvajajo naloge preverjanja upoštevanja
uveljavljenih področnih predpisov v pristojnosti izvajanja lokalnih skupnosti, s področja
komunalnih odpadkov, oskrbe s pitno vodo, komunalnih odpadnih vod, občinskih cest, javnih
zelenih in drugih površin ter ostalih pristojnosti, določenih z zakoni, podzakonskimi akti in
odloki občin. Glavnina nalog inšpekcijskega nadzora v letu 2015 se je nanašala na izvajanje
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer odvajanja in čiščenja
odpadnih komunalnih vod na območjih z zaključeno izgradnjo javnega kanalizacijskega
sistema in rabe javnih površin na območju obnovljenega starega mestnega jedra Žalec,
sledila so področja oskrbe s pitno vodo, ravnanja s komunalnimi odpadki ter varstva
občinskih cest. V okviru inšpekcijskega nadzora so vodeni upravni inšpekcijski in prekrškovni
postopki po uradni dolžnosti, na osnovi zakona o inšpekcijskem nadzoru, zakona o splošnem
upravnem postopku in zakona o prekrških, ob upoštevanju materialnih področnih predpisov.
Vzporedno inšpektorji izvajamo tudi naloge vodenja prekrškovnih postopkov po vloženih
ugovorih, zahtevah za sodno varstvo in drugih vlogah, podanih na osnovi izdanih plačilnih
nalogov občinskih redarjev.

Na področju redarskega nadzorstva so bile izvajane naloge evidentiranja prekrškov in
vodenja prekrškovnih postopkov na prvi stopnji, na osnovi zakona o občinskem redarstvu,
zakona o prekrških, zakona o splošnem upravnem postopku in področnih predpisov, s
področja varstva cestnega prometa, upoštevanja predpisanega prometnega reda, varstva
javnega reda in miru ter ostalih področij, določenih z zakoni in odloki občin. Naloge
občinskih redarjev na terenu obsegajo evidentiranje opaženih nepravilnosti, evidentiranje
prekrškov, zavarovanje dokazov o prekršku in izrekanje sankcij kršiteljem za storjene
prekrške.
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v
katero krajevno pristojnost naloga spada. Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne
osebe inšpektorata se izdajajo v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Občinski programi varnosti občin soustanoviteljic so strateški in izhodiščni dokument za
delovanje inšpektorata, kateri je pripravljen v okviru posebnih projektnih skupin v občinskih
upravah, ob sodelovanju zunanjih sodelavcev s področja varnosti (policija). V njem so
določena izhodišča, želeni cilji, ukrepi in nosilci izvajanja nalog, izhodišča za izdelavo ocene
varnostnih razmer v lokalnih skupnostih, izhodišča za organizacijo in delovanje redarske ter
inšpekcijske službe.
Inšpektorat pri svojem delu sledi cilju prijazne uprave, ki občanom nudi informacije o
normativni ureditvi področij, za katere v okviru danih pristojnosti nadziramo in skrbimo za
njihovo predpisano izvajanje. S tem občinam pomagamo zagotavljati upoštevanje njihovega
predpisanega reda, njihovih strateških ciljev, kar je eno temeljnih vprašanj in naloga, s
katero se ukvarjamo kot podsistem državne in lokalne uprave.
1. SLUŽBA ZA OBČINSKO REDARSTVO
Služba za občinsko redarstvo si je tudi v letu 2015 kot najpomembnejšo nalogo izpostavila
umirjanje hitrosti vozil v cestnem prometu in s tem povezane več ali manj stalne meritve
hitrosti. Meritve hitrosti smo izvajali s samodejnimi merilnimi napravami, na osnovi Zakona o
pravilih cestnega prometa, ki daje občinskim redarjem pristojnost opravljanja nadzora
hitrosti vozil.
Občinski redarji so kršiteljem za storjene prekrške izrekali opozorila, globe in kazenske
točke. Meritve hitrosti smi izvajale predvsem na cestah v strnjenih naseljih, kjer je zaradi
večje prisotnosti pešcev, kolesarjev in ostalih najšibkejših udeležencev v prometu, v vsakem
trenutku mogoče pričakovati nevarno situacijo. Akcije nadzora nad prehitrimi vozniki smo
načrtovali v sodelovanju s policijo ter pri tem vseskozi sledili osnovnemu cilju izboljšati
prometno varnost in zmanjšati število prometnih nesreč.
V letu 2015 je bilo v Občini Žalec ugotovljenih 273 prekoračitev hitrosti in sicer je bilo:
 izdanih 135 ukrepov voznikom, ki so v naselju prekoračili hitrost do 10 km/h,
 izdanih 116 plačilnih nalogov in izrečene kazenske točke ter globa voznikom, ki so v
naselju prekoračili hitrost nad 10 km/h do vključno 20 km/h,
 izdanih 19 plačilnih nalogov in izrečene kazenske točke ter globa voznikom, ki so v
naselju prekoračili hitrost nad 20 km/h do vključno 30 km/h.
 izdan 3 plačilni nalog in izrečene kazenske točke ter globa voznikom, ki so v naselju
prekoračili hitrost nad 30 km/h do vključno 50 km/h.
Aktivno smo sodelovali s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na sejah sveta
in na določenih terenskih ogledih. Služba je prav tako aktivno sodelovala v iskanju rešitev
za izboljšanje stanja na terenu, predvsem v smislu javljanja opaženih dotrajanih prometnih
označb, prometnih znakov in sodelovanja pri postavitvi oz. spremembi prometne

signalizacije ter vseh opaženih stanj, ki bi lahko vplivale na varnost cestnega prometa.
Terensko delo je bilo načrtovano tudi v sodelovanju s Policijsko postajo Žalec, kjer smo kot
v preteklih letih večkrat mesečno načrtovali skupno delo policista in občinskega redarja.
Občinski redarji so preko celega leta izvajali nadzor nad napačno parkiranimi vozili in
izrekali globe kršiteljem, ki so parkirali v nasprotju z veljavno cestno prometno zakonodajo.
Ukrepalo se je v 298 primerih predvsem zoper tiste voznike, ki so vozilo parkirali tako, da
so onemogočali drugim udeležencem v prometu uporabo določenih njim namenjenih površin
(pločnikov, kolesarskih stez, invalidskih parkirnih mest ipd.) ali so ovirali in ogrožali potek
prometa (parkiranje na intervencijskih poteh, v nasprotju z znaki za prepoved ustavitve in
parkiranja, parkiranje ob neprekinjenih ločilnih črtah, parkiranje na cesti ipd.).
Najpogosteje zaznane kršitve ob izvajanju nadzora nad napačno parkiranimi vozili so:
 na cestah, kjer je s prometno signalizacijo in veljavno zakonodajo parkiranje
prepovedano (94),
 na invalidskih parkirnih prostorih (79),
 na pločnikih in prehodih za pešce (29).
Pri terenskem delu je bil poseben poudarek na prisotnosti občinskih redarjev tudi v mestnem
jedru zaradi nadzora nad parkiranjem v conah kratkotrajnega parkiranja v skladu z Odlokom
o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec, kjer je za uporabo parkirnega
mesta potrebno označiti čas prihoda, po poteku dveh ur pa vozilo odpeljati. Občinski redarji
so na podlagi tega odloka, zoper voznike ukrepati z izdajo obvestil o prekrških in posledično
plačilnih nalogov. Ob zaznavi nespoštovanja obveznosti označitve časa pričetka parkiranja
oz. ne odstranitve parkiranega vozila po poteku dveh ur, so občinski redarji v letu 2015
kršiteljem izdali 1596 obvestil o prekršku.
Izvajal se je tudi nadzor zaradi vožnje v napačno smer, predvsem na mestih, kjer je bila v
letu 2012 in 2013 spremenjena prometna ureditev. Na teh mestih smo tudi v letu 2015
izvajali nadzor in kršiteljem, ki niso upoštevali prometne signalizacije izrekali globe.
Preko celega leta so prekrškovnim organom podajali vse vložene ugovore in zahteve za
sodno varstvo, ki so jih kršitelji podali na vročene plačilne naloge, podajali predloge za
izterjavo v primerih, ko kršitelji globe po vročitvi plačilnega naloga niso plačali in pošiljali
zahtevke za vpis kazenskih točk v cestnem prometu v kazensko evidenco v primerih, ko je
bila izmerjena hitrost vožnje takšna, da so se kršitelju s plačilnim nalogom, kazenski točke
izrekle.
Tabela 1: Pregled opravljenih zadev občinskega redarstva v letu 2015 v Občini Žalec
Leto

2015

Skupno število zadev

2433

Število izrečenih ukrepov (prekoračitev hitrosti)

273

Število izrečenih ukrepov (vožnja v napačno smer)

14

Število izrečenih ukrepov (napačno parkiranje in ostalo)

298

Število izrečenih ukrepov z globo (območje kratkotrajnega
parkiranja)

1596

Število predlogov za izterjavo na FURS

111

Število posredovanih predlogov za vpis kazenskih točk v evidenco
kazenskih točk

87

Število posredovanih zahtev in ugovorov prekrškovnim organom

41

Poizvedbe o voznikih pri organizacijah

13

2. SLUŽBA ZA INŠPEKCIJSKI NADZOR
Naloge inšpekcijskega nadzora so bile porazdeljene med vsa pristojna področja delovanja, s
ciljem uravnoteženega nadzora za vsa področja in poudarkom na reševanju aktualnih odprtih
vprašanj. Glavnina nadzora v letu 2015 je bila usmerjeno vodena na področje odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih vod na območja občine, kjer je bila infrastruktura javne
kanalizacije zgrajena in predana v uporabo v letu 2012-2015 in je priključitev, uporaba
obvezna za vse objekte, ki izpolnjujejo pogoje za priključitev (območje obravnave:
zaključena Drešinja vas, Arja vas, nadaljevano Petrovče in Šempeter ter dodano v obravnavo
drugi del Šempeter, Griže, Migojnice, Liboje in del Vrbje).
Drugo večje usmerjeno področje nadzora so bile javne površine obnovljenega starega
mestnega jedra Žalec, ki obsega celoten Šlandrov trg od Celjske ceste na vzhodu in del
Savinjske ceste do križišča z Aškerčevo ulico v dolžini 525 m in so bile oddane v uporabo
izvajalcem dejavnosti v lokalih, poslovnih prostorih na tem območju. V okviru obnove javnih
površin starega mestnega jedra Žalec je bil določen nov red uporabe teh površin,
standardizirana oprema javnih površin, ki je bila s tem v zvezi predmet inšpekcijskega
nadzora.
Ostale naloge inšpekcijskega nadzora so bile nadalje enakomerno porazdeljene in vodene na
osnovi ugotovljenih nepravilnosti, obstoja suma nepravilnosti in na osnovi prejetih prijav na
področja ravnanja s komunalnimi odpadki, oskrbe s pitno vodo, varstva javnih občinskih cest
in drugih javnih površin.
Nadaljevano je bilo dobro sodelovanje z drugimi upravnimi organi, na lokalni in državni
ravni, inšpekcijskimi organi ter službami, delujočimi na področju obveznih in izbirnih
gospodarskih lokalnih javnih služb, ki spadajo v pristojno področje nadzora občinske
inšpekcije.
2.1. Inšpekcijski nadzor
V letu 2015 je bil na območju Občine Žalec v okviru nalog inšpekcijskega nadzora
obravnavano skupaj 178 zadev, od tega 85 s področja odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih vod, 32 s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, 30 s področja vzdrževanja,
varstva občinskih cest in prometa, 7 s področja oskrbe s pitno vodo, 24 s področja rabe
javnih površin.
Inšpekcijski nadzor je bil v 143 zadevah izveden in zaključen. V teku izvajanja ukrepov v
letu 2016 je bilo preneseno 35 inšpekcijskih postopkov, od tega 5 na področju ravnanja s
komunalnimi odpadki, 21 s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, 5 s
področja varstva občinskih cest, 4 s področja oskrbe s pitno vodo. V 5 zadevah so
inšpekcijski postopki v fazi upravne izvršbe (predpisana je denarna kazen po ZUP, zaradi
neizvajanja obveznosti priključitve na javno kanalizacijo).
V nepravilnostih na področju odlaganja komunalnih odpadkov na javnih površinah (ob EKO
otokih, na območju pokopališč) in plakatiranja so bile ugotovljenim kršiteljem predpisane
globe, to je, ko so kršitelji s svojim ravnanjem storili prekršek, katerega posledice je bilo
potrebno brez odlašanja odpraviti in je bila izkazana verjetnost ponovitve prekrška v
prihodnje.

Pregled izvedenih inšpekcijskih nadzorov v letu 2015:
1. na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod je bilo obravnavano skupaj
85 zadev, od tega je bilo:
- izrečenih 10 ukrepov inšpekcije za odpravo nepravilnosti na območjih občine, kjer
javna kanalizacija še ni zgrajena. Zavezancem je bila določena obveznost sanacije
obstoječih greznic oz. njihova nadomestitev z malo čistilno napravo. 9 sanacij je
zaključenih, 1 je ostala v teku realizacije,
- nadalje je bilo obravnavanih 75 zadev na območju občine, kjer je gradnja javne
kanalizacije zaključena, pa lastniki objektov priključitve na javno kanalizacijo niso
izvedli v predvidenem roku. V letu 2015 je bilo tako v postopkih inšpekcije
priključenih na javno kanalizacijo skupaj 45 objektov (2 v Arji vasi, 8 v Drešinji vasi,
10 v Petrovčah, 3 v Migojnicah, 3 v Grižah, 3 v Libojah in 16 v Šempetru). 20
inšpekcijskih postopkov je še v teku, od tega jih je 5 v fazi upravne izvršbe s
prisilitvijo (predpisana je denarna kazen po ZUP, zaradi neizvajanja obveznosti
priključitve na javno kanalizacijo). Za 10 objektov iz seznama JKP Žalec d.o.o. je
ugotovljeno, da ne izpolnjujejo pogojev za priključitev na javno kanalizacijo – so
dolgotrajno nenaseljeni, oziroma nimajo dostopno priključno mesto javne
kanalizacije,
2. drugo večje usmerjeno področje nadzora so bile javne površine obnovljenega starega
mestnega jedra Žalec, ki obsega celoten Šlandrov trg od Celjske ceste na vzhodu in del
Savinjske ceste do križišča z Aškerčevo ulico, v dolžini 525 m in so bile oddane v uporabo
izvajalcem dejavnosti v lokalih, poslovnih prostorih na tem delu mesta Žalec. V okviru
obnove javnih površin starega mestnega jedra Žalec je bil določen nov red uporabe
javnih površin in postavljen nov standard opreme teh javnih površin. Na področju rabe
javnih površin je bilo tako skupaj uvedenih 24 inšpekcijskih postopkov, od tega 23 na
območju obnovljenega starega mestnega jedra Žalec, eden pa v Dobriši vasi, zaradi
ugotovljene nedovoljene rabe teh površin. Vse nepravilnosti so bile odpravljene,
3. na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je bilo uvedeno skupaj 32 inšpekcijskih
postopkov, od tega 20 postopkov zoper lastnike stanovanjskih objektov, ali nosilce
izvajanja dejavnosti na območju občine Žalec, katerih objekti so bili po uradnih podatkih
naseljeni, v uporabi, niso pa uporabljali storitve odvoza odpadkov pri izvajalcu javne
službe, to je Simbio d.o.o. V inšpekcijskih postopkih je bilo nadalje ugotovljeno, da sta
dva preverjana objekta dejansko nenaseljena in sta bila postopka ustavljena, 16
objektov je bilo vključenih v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, za dva objekta pa
je vključevanje še v teku.
Poleg tega je bilo obravnavano še 12 primerov nedovoljenega odlaganja odpadkov v
okolje, od katerih je 9 zaključenih s sanacijo odlagališča po povzročiteljih oz. lastnikih,
uporabnikih zemljišč, ali pa so bili uvedeni prekrškovni postopki in sanacija stanja
izvedena po izvajalcu čiščenja javnih površin (pokopališča in EKO otoki), trije pa so
ostali v teku v letu 2016,
4. na področju občinskih cest je bilo izvedeno skupaj 30 preveritev in izrečenih 26
inšpekcijskih ukrepov za odpravo nepravilnosti na področju varstva in vzdrževanja
kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest, odprtih za javni promet:
na področju rednega vzdrževanja in prometne signalizacije na občinskih cestah so
bili izrečeni 3 ukrepi za odpravo pomanjkljivosti (dva predloga za dopolnitev
prometne signalizacije, eden v mestu Žalec – priključki JP na Kidričevo in Bevkovo
ulico, drugi začasno za zavarovanje nevarnega mesta na JP v naselju Zalog ter za
redno vzdrževanje poškodovane prom.sign.),
posameznim zavezancem je bilo v letu 2015 izrečeno 23 ukrepov na podlagi
ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju del in posegov v varovalnem pasu
kategoriziranih občinskih cest (odstranjevanje ovir v preglednem polju cestnih

križišč, priključkih na javne ceste, odstranjevanje vegetacije in drugih ovir, na
vozišču in cestnem svetu, odstranjevanje ovir za zagotavljanje vidljivosti prometne
signalizacije, odprava nepravilnosti v odvajanju meteornih vod iz objektov ob cesti,
odprava nepravilnosti na cestnih priključkih). V teku je ostalo 5 inšpekcijskih
postopkov, ostalih 18 postopkov je bilo zaključeno z odpravo nepravilnosti,
5. na področju oskrbe s pitno vodo so bili nadaljevani inšpekcijski postopki za obvezno
priključitev naseljenih objektov iz območja oskrbe javnega vodovoda Podkraj –
Stebovnik, Pongrac in Zabukovica. Postopki so bili izvajani na osnovi Odloka o oskrbi s
pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec,
uveljavljenem v letu 2012. S tem odlokom je oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov
dovoljena le za čas, dokler občina ne zgradi in vzpostavi pogojev za priključevanje
objektov na javni vodovod. Na osnovi te obveznosti sta bila na javni vodovod priključena
še zadnja dva stanovanjska objekta, ki sta imela izpolnjene pogoje za priključitev, za en
objekt pa priključitev ni bila mogoča (nedostopno priključno mesto). V letu 2016 so
ostali v teku 4 postopki (trije v Pongracu in eden v Zabukovici).
Služba za inšpekcijski nadzor je vseskozi delovala tudi preventivno in izvajala svetovalno
funkcijo za občane na svojem pristojnem področju. Inšpekcijski nadzor je potekal v Občini
Žalec v letu 2015 tekoče, brez večjih posebnosti, usklajeno s prioritetami strokovnih služb
občinske uprave, krajevnih skupnosti, drugih javnih institucij in izvajalcev obveznih
gospodarskih javnih služb.
2.2. Vodenje prekrškovnih postopkov v okviru nalog inšpekcije
Na podlagi zakona o prekrških so inšpektorji tudi prekrškovni organi in izvajajo naloge
vodenja prekrškovnih postopkov za redarsko službo. V t.i. hitrih postopkih so bili
obravnavani ugovori, zahteve za sodno varstvo na izdane plačilne naloge občinskih redarjev
in inšpektorjev, obravnavane vloge kršiteljev v prekrškovnem postopku pred obravnavo odločanjem na rednem sodišču za prekrške, izvajani nalogi za plačila sodnih taks, njihove
oprostitve, obravnavane vloge za obročna plačila glob in sodnih taks, obračuni odvetniških
stroškov zastopanja v prekrškovnih postopkih. Predlogi za nadaljevanje postopkov na
rednem sodišču za prekrške so bili podani v nadaljevanju postopkov za prekrške po ZP-1, po
opravi in izrabi vseh instrumentov v okviru pristojnosti za odločanje in ko je nastala ocena
neutemeljenosti podane zahteve za sodno varstvo v katerikoli stopnji prekrškovnega
postopka (utemeljenost prekrška, odmera sodne takse, odmera odvetniških stroškov
zastopanja, po zakonu o odvetniški tarifi). V prekrškovnih postopkih pred in po odločitvah
sodišča je bilo v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015 izdano 270 različnih dokumentov.
3. ANALIZA FINANCIRANJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE ZA OBČINO ŽALEC
V nadaljevanju se prilaga še grafični prikaz financiranja skupne občinske uprave za Občino
Žalec, v katerem so prikazani prihodki iz naslova glob in sodnih taks, prihodki zaradi
sofinanciranja Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in sofinanciranje
Občine Žalec. Prikaz obsega podatke od 1.7.2010, ko se je Občina Žalec pridružila skupni
občinski upravi za izvajanje redarskega in inšpekcijskega nadzora v Celju, pa do zaključka
leta 2015.
Iz podatkov je razvidno, da je doseženo pretežno uravnoteženo število ukrepov s strani obeh
služb uprave. V letu 2015 je dosežen porast prihodka iz naslova glob in taks (indeks rasti
2015/14 je 1,27), zaradi česar je delež sofinanciranja Občine Žalec na letni ravni znižan na
predvidenih 6.000 evrov. Stroški delovanja skupne uprave so ostali v zadnjih treh letih
nominalno primerljivi, v rahlo korist povečevanja prihodkov iz rednega 50% sofinanciranja

skupne uprave po državi. Podatki izkazujejo izrazito ekonomsko in strokovno učinkovitost
takšnega povezanega izvajanja enovitih nalog iz lokalne pristojnosti na skupni upravi več
občin, tudi v nadalje.
Tabela: Prihodki skupne uprave za Občino Žalec od 1.7.2010 do 31.12.2015
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