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1. UVOD
Na podlagi zadnjega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013 (Uradni
list RS, št. 20/12 in 13/13) mora župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu
poročati občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji v
obdobju od 1.1.2013 do 30.06.2013.
Poročilo vsebuje podatke o realizaciji prejemkov, izdatkov v obdobju januar – junij tekočega
leta in oceno realizacije do konca leta. Poročilo vsebuje tudi druge podatke o izvrševanju
proračuna, kot so podatki o vključevanju novih obveznosti v proračun, prenos namenskih
sredstev iz proračuna preteklega leta, podatke o prerazporejanju proračunskih sredstev, o
spremembah neposrednih proračunskih uporabnikov, uporabi sredstev proračunske rezerve,
splošne proračunske rezervacije, poročilo o realizaciji odhodkov po neposrednih uporabnikih
in predlog potrebnih ukrepov.
Proračun Občine Žalec za leto 2013 je bil sprejet 28. februarja 2012, rebalans proračuna pa
31. januarja 2013.
2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU ALI
PRIMANJKLJAJU
2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
2.1.1. PRIHODKI
Proračunski prihodki, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar –
junij 2013 realizirani v višini 7.525.056,38 €, kar predstavlja 39,6 % načrtovanih celoletnih
prihodkov proračuna leta 2013.
2.1.1.1. Davčni prihodki
Davčni prihodki, kateri so v skupni realizaciji udeleženi s 86-odstotnim deležem, so
realizirani v višini 6.480.214,16 € oziroma 50,7 % načrtovanih sredstev. V primerjavi z
enakim obdobjem lanskega leta so večji za 4,2 %.
Dohodnina
Prihodek občine iz dohodnine se nakazuje enkrat tedensko v predvideni dinamiki. V prvem
polletju nam ga je Ministrstvo za finance nakazalo v višini 5.498.922,00 €, kar predstavlja
50,0 % predvidenih prihodkov iz tega vira.
Davki na premoženje
Davke na premoženje je občina v prvem polletju leta 2013 realizirala v višini 736.056,78 €,
kar predstavlja 56,5 % načrtovanih prihodkov iz tega vira. Med davki na premoženje največji
delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil v prvem polletju 2013
realiziran v skupni višini 526.283,77 € (od pravnih oseb 302.550,71 €, od fizičnih oseb
219.247,58 € in zamudne obresti 4.485,48 €).
Davek na dediščine in darila je realiziran v višini 108.921,66 €, kar je za 260 % več kot v
enakem obdobju lani oziroma v višini 187,8 % predvidenih prihodkov v veljavnem proračunu
za leto 2013.
V sklopu davkov na premoženje predstavljajo pomemben vir tudi davki na promet
nepremičnin. V obdobju januar – junij 2013 so bili vplačani v višini 91.620,43 €, kar
predstavlja 41,7 % načrtovanega davka. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so
manjši za 22 %.
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Domači davki na blago in storitve
Domači davki na blago in storitve so bili v obdobju januar – junij 2013 realizirani v višini
246.700,22 €. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2012 pa so se povečali za 4 %. Največji
delež med temi davki predstavljajo drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki so bili v
obravnavanem obdobju realizirani v višini 214.845,89 €. Največja vrednost se nanaša na
pobrano okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini
166.837,05 €, sledi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v
višini 28.703,68 €.
2.1.1.2. Nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki zajemajo prihodke od udeležbe na dobičku, prihodke od premoženja,
upravne takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in
storitev ter druge nedavčne prihodke.
Nedavčni prihodki so bili v prvi polovici leta 2013 realizirani v višini 873.284,50 €, kar
predstavlja 45,5 % načrtovanih nedavčnih prihodkov. V primerjavi z enakim obdobjem leta
2012 pa so večji za 6,7 %.
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend so bili vplačani v občinski proračun v začetku
meseca julija, in sicer s strani podjetja Sipro d.o.o. 4.841,81 € in Zavarovalnice Triglav d.d.
48,00 €.
Iz naslova obresti od sredstev na vpogled smo prejeli 2.380,23 €, od tega pripada ožjim delom
občine 264,24 €. Prosta likvidna sredstva smo vezali pri bankah kot depozit, za kar smo v
prvem polletju prejeli obresti v višini 19.716,65 €.
Prihodki od premoženja so bili v prvem polletju letošnjega leta vplačani v višini 568.419,23
€, kar predstavlja 40,0 % iz tega vira načrtovanih prihodkov.
Največji delež zavzemajo prihodki od najemnin za stanovanja, ki so bile v prvem polletju
zbrani v višini 291.147,69 €, kar predstavlja 46,2 % načrtovanih prihodkov. Prihodki so nižji
zaradi sklenitve pogodbe s podjetjem Montana d.o.o., ki je vstopila v najemno razmerja kot
najemodajalec dne 19.02.2013.
Drugi najpomembnejši prihodki iz tega vira so prihodki od najemnin za nepremičnine in
opremo gospodarske javne infrastrukture, s katero se omogoča izvajanje dejavnosti
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode v okviru
JKP d.o.o.. Do 30.06.2013 je bilo v občinski proračun vplačanih 107.145,29 €, kar predstavlja
samo 26,3 % iz tega vira načrtovanih prihodkov. Razlog tako nizki realizaciji je v temu, da se
za leto 2013 niso več plačevale subvencije k ceni odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode, zato tudi JKP d.o.o. ni imelo vira za plačilo najemnine za GJI odvajanja in čiščenja
odpadne vode.
Prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture, s katero se omogoča izvajanje
dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v okviru Družbe za ravnanje z
odpadki, Simbio d.o.o., so bili doseženi v znesku 39.756,11 € in se nanašajo na dokončno
plačilo najemnine za leto 2011 in delno plačilo najemnine za 2012. Po Pogodbi o poslovnem
najemu infrastrukture najemodajalka zaračuna najemnino tekočega leta enkrat letno v mesecu
decembru, rok za plačilo najemnine je 31.12. naslednje leto (razen vlaganj v infrastrukturo, ki
se med letom kompenzira in razlike davka na dodano vrednost od zaračunanih najemnin ter
vlaganji v infrastrukturo).
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Prihodki od najemnin objektov in opreme za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke
in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč so bili realizirani v skupni višini 7.540,80 €,
kar predstavlja 39,7 % iz tega vira načrtovanih prihodkov.
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so bili v prvem polletju
leta 2013 vplačani v občinski proračun v višini 47.794,51 €, oziroma 39,8 % načrtovanih
sredstev. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta so manjši za 8 %.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v letošnjem letu še ni izdalo ustreznih odločb
nosilcem rudarske pravice glede plačila rudarske koncesnine za izkoriščenje mineralnih
surovin za leto 2012.
Prihodki od najemnin, ki pripadajo ožjim delom občine, znašajo 3.433,98 €.
Takse in pristojbine
V upravnih postopkih so zavezanci v prvem polletju 2013 vplačali 4.607,70 € upravnih taks,
kar predstavlja 57,6 % realizacijo glede na načrtovan znesek v proračunu.
Globe in druge denarne kazni
Prihodki iz naslova glob za prekrške so bili doseženi 100,5 %, to je v višini 30.155,33 €.
Sredstva so namenjena za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je bilo od predvidenih 8.000 € realizirano
samo v višini 1.003,70 €.
Prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki
Iz naslova plačevanja položnic, vplačanih v sistemu Blagajna za občane, smo od naročnikov
teh storitev pridobili 10.461,19 €, kar predstavlja 55,1 % iz tega vira načrtovanih prihodkov.
Drugi nedavčni prihodki so bili v šestih mesecih realizirani v višini 230.469,77 € oziroma
57,4 % iz tega vira načrtovanih prihodkov. Največji delež v teh davkih predstavljajo prihodki
od komunalnih prispevkov, kateri so bili do konca junija vplačani v višini 129.165,06 €, kar
pomeni 51,7 % zneska, predvidenega v proračunu.
V zapuščinski zadevi po pokojni občanki, za katero je Občina plačevala domsko oskrbo, smo
prejeli 5.744,35 €.
Javno komunalno podjetje d.o.o. je nakazalo polovico obveznosti iz podbilance sredstev v
upravljanju na dan 31.12.2009, ki zapade v plačilo v letu 2013.
Z Mestnimi plinovodi d.o.o. Koper v letu 2013 še ni prišlo do dogovora za hkratno izvedbo
sanacije občinskih cest po izvedeni kanalizaciji in obnovi vodovoda ter izgradnji
plinovodnega omrežja, zato tudi k sofinanciranju izvedbe sanacije občinskih cest niso
pristopili.
V zvezi s financiranjem družinskega pomočnika smo v prvem polletju 2013 prejeli prispevke
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za pomoč in postrežbo in
prispevke invalidnih oseb v skupnem znesku 8.481,21 €.
2.1.1.3. Kapitalski prihodki
V sklopu kapitalskih prihodkov imamo načrtovane prejemke iz naslova prodaje in menjave
zemljišč v znesku 310.000 € in prodaje stanovanjske stavbe na naslovu Velika Pirešica 36/d v
znesku 80.000 €.
V prvem polletju letošnjega leta nam je uspelo prodati kmetijsko zemljišče parc.št. 1499/4
k.o. Levec v znesku 2.451,16 €, gozd parc. št. 471 k.o. Zabukovica v znesku 1.489,59 €, gozd
parc. št. 331/3 k.o. Ponikva v znesku 3.685,81 €, stavbno zemljišče parc. št. 66/6 k.o.
Zabukovica v znesku 4.259,50 € brez DDV, stavbna zemljišča parc. št.: 2105/2, 2115/19,
2115/20, 2115/21, 2115/23, 2115/24, vse k.o. Zalog, v skupnem znesku 1.950,00 € brez
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DDV in delno plačilo za nepremičnino parc. št. 377/11 k.o. Petrovče v znesku 3.933,73 € brez
DDV.
Realizirani sta bili dve pogodbi o menjavi nepremičnin. Z menjavo smo prodali parc. št.
2130/11 k.o. Zabukovica v znesku 1.348,75 € in stavbno zemljišče parc. št. 154/8, k.o.
Petrovče v znesku 26.382,84 € brez DDV.
2.1.1.4. Transferni prihodki
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Iz državnega proračuna smo v prvih šestih mesecih leta 2013 prejeli samo 126.056,34 € za
sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, in sicer:
1. iz Ministrstva za obrambo 17.688 € požarne takse,
2. iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo 82.111,04 € za sofinanciranje
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine
Štore in Občine Žalec, in sicer drugi del nakazila za leto 2011 v višini 36.152,44 € in
za leto 2012 45.958,60 €. Ministrstvo sofinancira 50% odhodkov za financiranje
skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave.
3. Na javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov smo
uspeli samo z enim projektom: Obnova parketa v telovadnici OŠ Petrovče, za kar
bomo upravičeni do nepovratnih sredstev v višini 11.969,00 €.
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 6.293,70 € se nanašajo na sofinanciranje
dokončanja čistilne naprave Kasaze s strani občin udeleženk v projektu »Povodje Savinje«.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske
politike smo v prvi polovici letošnjega leta prejeli 21.714,60 € za projekt LAS: Podeželska
tržnica v Žalcu. Drugi del odobrenih sredstev za prestavitev kmetije iz vaškega jedra Petrovč
v višini 112.000 € in za projekt LAS: Tematski potep po SSD v znesku 37.265 € pričakujemo
v drugi polovici leta.
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov smo v
sprejetem proračunu načrtovali 1.439.742 € za financiranje prenove starega mestnega jedra v
Žalcu (šesti javni razpis za razvoj regij). Zaradi dolgotrajnosti postopka javnega naročanja
izbire izvajalca (vpogled v ponudbo, zahteva za dodatno obrazložitev) smo z deli pričeli še-le
v mesecu maju 2013, zato tudi v prvem polletju še nismo bili upravičeni do sofinancerskih
sredstev.
Na podlagi Končnega poročila o izvedbi kontrole na kraju samem za operacijo «Sekundarna
kanalizacija in obnova vodovoda v občini Žalec, naselje Šempeter, II. faza« smo morali
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo vrniti neupravičeno nakazana sredstva za
storitve izdelave investicijske dokumentacije v višini 1.751,00 €.
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada imamo v
sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 904.061 € za financiranje dokončanja
izgradnje kanalizacije (328.834 €), čistilne naprave Kasaze (562.757 €), stroškov nadzora
(5.972 €) in komuniciranja z javnostjo (6.498 €) v okviru projekta »Celostno urejanje
odvajanja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«. Nadalje
so bila predvidena kohezijska sredstva iz Javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti« v višini 468.360 € za leto 2013.
V prvem polletju 2013 iz tega naslova nismo prejeli še nobenih sredstev. Po sklenitvi
pogodbe z izvajalcem Plima d.o.o. za dokončanje izgradnje primarne kanalizacije v mesecu
4

februarju 2013 smo pozvali Ministrstvo za kmetijstvo in okolje k podpisu sofinancerske
pogodbe. Pogodbe Ministrstvo za kmetijstvo in okolje še ni podpisalo, ker še ni rešeno
vprašanje glede črpanja zadržanih sredstev po 12. začasni situaciji, izdane s strani
predhodnega izvajalca Vegrada d.d.
Pogodbo o sofinanciranju čistilne naprave Kasaze imamo z Ministrstvom za kmetijstvo in
okolje podpisano. V letu 2012 smo iz tega naslova že prejeli sredstva za situacijo št. 1 in 2.
Zataknilo pa se je pri 2. zahtevku za situacijo št. 3 in 4, katerega so nam zavrnili z
obrazložitvijo, da moramo izločiti stroške za nabavo delovnega traktorja, ki je predhodno bil
potrjen kot upravičen strošek. Pogajanja glede upravičenosti tega stroška so potekala dalj
časa, saj ne bi želeli izgubiti sofinancerska sredstva, ki nam pripadajo. Zadevo smo pozitivno
rešili v mesecu juliju 2013 in izstavili bomo zahtevek za celotno obdobje do meseca julija.
Na javnem razpisu »Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic
v lasti lokalnih skupnosti« smo uspeli s prijavo operacije:
- Energetska sanacija objektov I. in II. OŠ Žalec, po kateri smo upravičeni do
nepovratnih sredstev v višini 787.583,42 € v letih 2014 in 2015;
- Energetska sanacija prizidka OŠ Petrovče, po kateri smo upravičeni do nepovratnih
sredstev v višini 122.995,66 € v letih 2014 in 2015;
- Energetska sanacija VVZ Žalec, enote Šempeter, Petrovče in Levec, po kateri smo
upravičeni do nepovratnih sredstev v višini 394.823,52 € v letih 2013, 2014 in 2015.

2.1.2. ODHODKI
Odhodki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju
januar – junij 2013 realizirani v višini 7.620.373,56 €, kar predstavlja 37,8 % načrtovanih
celotnih odhodkov proračuna za leto 2013.
Tekoči odhodki
V sklopu tekočih odhodkov so vključene pravice porabe in njihova realizacija za plače in
druge izdatke zaposlenim v občinski upravi, za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih
storitev za operativno delovanje organov občine, občinske uprave in ožjih delov občine
(materialne stroške), kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog, za plačilo obresti od
najetih kreditov ter izločanje sredstev v rezervni sklad Občine Žalec in proračunski
stanovanjski sklad. Tekoči odhodki so bili v prvem polletju letošnjega leta realizirani v višini
2.085.511,85 €, kar predstavlja 44,0 % predvidenih tekočih odhodkov. V primerjavi z enakim
obdobjem leta 2012 so manjši za 9 %.
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. Tekoči transferi so bili v šestih mesecih
letošnjega leta realizirani v višini 3.750.680,85 €, kar predstavlja 49,9 % predvidenih tekočih
transferov.
Investicijski odhodki
Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev neposrednih proračunskih uporabnikov je bilo
porabljenih 1.665.058,40 €, kar predstavlja samo 22,0 % predvidenih investicijskih odhodkov.
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Investicijski transferi
V okviru te skupine odhodkov proračuna so zajeti izdatki za kritje stroškov investicijske
dejavnosti javnim zavodom, nepridobitnim organizacijam in ustanovam, posameznikom in
zasebnikom. Investicijski transferi so bili v šestih mesecih letošnjega leta realizirani v višini
119.122,46 €, kar predstavlja 36,3 % predvidenih investicijskih transferov.
2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
2.2.1. Prejemki
V izkazu finančnih terjatev in naložb za obdobje januar – junij 2013 občina izkazuje vplačane
prejemke iz kupnin od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 3.964,70 €, kar
predstavlja 41,3 % načrtovanih prejemkov.
2.3. RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.
2.3.1. Zadolževanje
Občina Žalec se v letu 2013 ne bo dolgoročno zadolžila. Svoje obveznosti izpolnjuje redno in
zato tudi ni potrebe po kratkoročnem likvidnostnem zadolževanju.
2.3.2. Odplačila dolga
Za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov je bilo v prvem polletju 2013 porabljenih
511.094,45 €, kar znaša 50,0 % predvidenega zneska v sprejetem proračunu.
SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
Ob upoštevanju:
1. proračunskega primanjkljaja iz bilance prihodkov in odhodkov v znesku 95.317,18 €,
2. prejetih kupnin po stanovanjskem zakonu iz računa finančnih terjatev in naložb v
znesku 3.964,70 € in
3. odplačil glavnic dolgoročno najetih kreditov v znesku 511.094,45 €
so se sredstva na računih za obdobje januar – junij 2013 zmanjšala za 602.446,93 €.
Po stanju na dan 31.12.2012 je občina izkazovala stanje sredstev na računih v višini
2.685.394,73 €.
3. OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA DO KONCA LETA 2013
Na osnovi realizacije proračuna za obdobje januar – junij 2013 ocenjujemo, da prihodki ne
bodo do konca leta realizirani v načrtovani višini. Vprašljiva je realizacija kapitalskih
prihodkov, na realnejšo raven pa bo potrebno znižati tudi transferne prihodke iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Zaradi zamika začetka izvajanja projekta
Prenova starega mestnega jedra v Žalcu in zaradi drugačne uspele prijave operacij na javnem
razpisu »Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti
lokalnih skupnosti« bo potrebno znižati tako transferne prihodke kot investicijske odhodke.
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4. VKLJUČEVANJE NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN
V proračunu za leto 2013 so bile odprte naslednje nove proračunske postavke:
1. pri proračunskem uporabniku Občinska uprava – urad za premoženjske, pravne in
splošne zadeve se je odprla nova proračunska postavka »16123 Sanacija separacijskih
jam v Pongracu«;
2. pri proračunskem uporabniku Občinska uprava – urad za javne finance se je odprla
nova proračunska postavka »15015 Subvencioniranje stroškov kredita plačnikom
komunalnega prispevka za obvezno priključitev na kanalizacijski sistem«;
3. pri proračunskem uporabniku Občinska uprava – urad za gospodarske javne službe se
je odprla nova proračunska postavka »16085 Nadstrešnica za EUJP«.
5. PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA
Vrste namenskih prihodkov določa Zakon o javnih financah in Odlok o proračunu Občine
Žalec za leto 2013. V skladu s 44. členom Zakona o javnih financah se namenska sredstva, ki
niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun tekočega leta.
Ob koncu leta 2012 smo imeli za 1.389.977,39 € neporabljenih namenskih sredstev. Večji del
teh sredstev, z izjemo požarne takse (13.571,13 € bo upoštevano pri drugem rebalansu
proračuna), so bili vključeni v proračun za leto 2013. V zadnjem sprejetem proračunu je
načrtovano, da bodo ob koncu leta 2013 še vedno ostala na računu sredstva unovčenih
garancij za povodje Savinje v višini 184.980 €, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov 6.358 € in zadržana sredstva CMC Celje d.d. v stečaju zaradi
predhodnih odredb zaradi zavarovanja terjatev upnikov v višini 137.329,65 €.
6. PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET
Po stanju na dan 31.12.2012 smo imeli neplačanih obveznosti za 2.664.332,84 €. V prvi
polovici leta 2013 so bile poravnane vse obveznosti, razen tiste, za katere še niso bili
izpolnjeni pogoji, da bi lahko bile plačane. Gre za zadržana sredstva pri izgradnji primarne
kanalizacije in nadgradnje čistilne naprave Kasaze v okviru projekta povodje Savinje,
zadržana sredstva pri gradnji OŠ Griže s telovadnico in vrtcem zaradi predhodnih odredb
zaradi zavarovanja terjatev upnikov, vračila obveznosti iz naslova vračila vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje in prejete varščine za resnost ponudbe pri odkupih zemljišč.
7. PRERAZPOREJANAJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
V skladu z 38. členom ZJF in drugim odstavkom 5. člena Odloka o proračunu občine Žalec za
leto 2013 lahko na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan
odloča
o
prerazporeditvah
pravic
porabe
v
posebnem
delu
proračuna
– finančnih načrtih organov občine in občinske uprave - med podprogrami v okviru glavnih
programov do višine 20% sredstev, namenjenih glavnemu programu. V prvem polletju 2013
ni bilo izdanih nobenih sklepov o prerazporeditvi sredstev.
8. SPREMEMBE NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM
Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.
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9. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. V skladu z drugim
odstavkom 9. člena Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013 se v proračunsko rezervo
izloča 50.000 €. Ker je rezervni sklad razpolagal z neporabljenimi sredstvi iz leta 2012 v
višini 36.413,60 €, med letom ni bilo potrebo po dodatni izločitvi teh sredstev.
Sredstva proračunske rezerve so bila v prvi polovici leta 2013 porabljena v skupni višini
7.164,00 € za sledeče namene:
- za geološko geomehansko poročilo za plaz nad stanovanjskem objektu Liboje 87 v
višini 600,00 €,
- za geološko geomehansko poročilo za plaz pod objektom v Podkraju v višini 2.538,00 €
- za geološko geomehansko poročilo za plaz pod objektom v Zabukovici 3.186,00 €,
- dvema občanoma je bila dana finančna pomoč za odpravo posledic snegoloma na
gospodarskem poslopju, in sicer vsakemu po 420,00 €.
10. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na podlagi 8. člena Odloka o proračunu
Občine Žalec za leto 2013 odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo na ustrezne proračunske
postavke oziroma se odpre nova proračunska postavka, če gre za namene, za katere v
proračunu sredstva še niso bila planirana.
V sprejetem proračunu za leto 2013 so bila oblikovana v višini 94.108,00 €. Sredstva v višini
87.941,00 € so bila dodeljena za sledeče namene:
4001 – Občinska uprava – urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve:
Zap. št.

Podprogram

1. 16069001 Urejanje
občinskih zemljišč

Proračunska postavka

Podkonto

16123 Sanacija separacijskih 402099 Drugi splošni
jam v Pongracu
material in storitve

Znesek

3.336 €

4002 – Občinska uprava – urad za javne finance:
Zap. št.

Podprogram

2. 15029002 Ravnanje z
odpadno vodo

Proračunska postavka

Podkonto

15015 Subvencioniranje
stroškov kredita plačnikom
komunalnega prispevka za
obvezno priključitev na
kanalizacijski sistem

411999 Drugi transferi
posameznikom in
gospodinjstvom
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Znesek

20.000 €

4003 – Občinska uprava – urad za negospodarske javne službe:
Zap. št.

Podprogram

Proračunska postavka

3. 18029001 Nepremična 18002 Vzdrževanje
kulturna dediščina
kulturnih spomenikov –
Obrambni stolp
19021 Odškodninska zadeva
4. 19039001 Osnovno
šolstvo
Uroš Čeh

5. 19039001 Osnovno
šolstvo
6. 19039001 Osnovno
šolstvo
7. 19039001 Osnovno
šolstvo

19031 Investicije in
investicijsko vzdrževanje
II. OŠ Žalec
19031 Investicije in
investicijsko vzdrževanje
OŠ Petrovče
19031 Investicije in
investicijsko vzdrževanje
OŠ Šempeter

Podkonto

402503 Tekoče
vzdrževanje drugih
objektov
413302 Tekoči
transferi v javne
zavode – za izdatke za
blago in storitve
432300 Investicijski
transferi javnim
zavodom
420899 Plačila drugih
storitev in
dokumentacije
432300 Investicijski
transferi javnim
zavodom

Skupaj (3 – 7)

Znesek

780 €
6.032 €

5.101 €
2.520 €
2.750 €
17.183 €

4004 – Občinska uprava – urad za gospodarske javne službe:
Zap. št.

Podprogram

8. 15069001
Informacijski sistem
varstva okolja in
narave
9. 16039005 Druge
komunalne dejavnosti

Proračunska postavka

Podkonto

15050 Meritve
onesnaženosti tal in vodnih
virov

402099 Drugi splošni
material in storitve

15.060 €

16085 Nadstrešnica za EUJP 420899 Plačila drugih
storitev in
dokumentacije

960 €

Znesek

16.020 €

Skupaj (8 - 9)

5001 Krajevna skupnost Galicija:
Zap. št.

Podprogram

Proračunska postavka

Podkonto

10. 13029001 Upravljanje 13020 Upravljanje in tekoče 402503 Tekoče
in tekoče vzdrževanje vzdrževanje javnih poti ter
vzdrževanje drugih
občinskih cest
trgov in cestne infrastrukture objektov
(zimsko)

Znesek

2.611 €

5003 Krajevna skupnost Griže:
Zap. št.

Podprogram

Proračunska postavka

Podkonto

11. 13029001 Upravljanje 13022 Upravljanje in tekoče 402503 Tekoče
in tekoče vzdrževanje vzdrževanje javnih poti ter
vzdrževanje drugih
občinskih cest
trgov in cestne infrastrukture objektov
(zimsko)
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Znesek

14.048 €

5005 Krajevna skupnost Liboje:
Zap. št.

Podprogram

Proračunska postavka

Podkonto

12. 13029001 Upravljanje 13024 Upravljanje in tekoče 402503 Tekoče
in tekoče vzdrževanje vzdrževanje javnih poti ter
vzdrževanje drugih
občinskih cest
trgov in cestne infrastrukture objektov
(zimsko)

Znesek

10.337 €

5007 Krajevna skupnost Ponikva:
Zap. št.

Podprogram

Proračunska postavka

Podkonto

13. 13029001 Upravljanje 13026 Upravljanje in tekoče 402503 Tekoče
in tekoče vzdrževanje vzdrževanje javnih poti ter
vzdrževanje drugih
občinskih cest
trgov in cestne infrastrukture objektov
(zimsko)

Znesek

2.635 €

5008 Krajevna skupnost Šempeter:
Zap. št.

Podprogram

Proračunska postavka

Podkonto

14. 13029001 Upravljanje 13027 Upravljanje in tekoče 402503 Tekoče
in tekoče vzdrževanje vzdrževanje javnih poti ter
vzdrževanje drugih
občinskih cest
trgov in cestne infrastrukture objektov
(zimsko)

Znesek

1.771 €

Obrazložitev:
Ad1) Sredstva v višini 3.336 € so bila namenjena nujno potrebni sanaciji separacijskih jam v
Pongracu, ker so se le-te bile do vrha napolnjene z vodo (deževnico) in so kot takšne bile
nevarne, saj se v neposredni bližini nahajajo stanovanjski blok, vrtec ter stanovanjske hiše.
Opravljena so bila naslednja nujna dela: strojna izpraznitev vode iz separacijskih jam, strojno
čiščenje poraščenega terena okoli jam, strojno rušenje betonske armirane škarpe, izkop za
odvodnjavanje ter ureditev odvodnjavanja s PVC cevjo, vključno z materialom in prevozom.
Ad2) Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 31. januarja 2013 sprejel Sklep št. 42007-0042/2011, po katerem je Občina Žalec v letu 2013 na podlagi odločbe o odmeri
komunalnega prispevka, izdane po uradni dolžnosti, omogočila fizičnim osebam – plačnikom
komunalnega prispevka za obvezno priključitev obstoječega objekta na novo komunalno
opremo, najem kredita za plačilo tega prispevka pri najugodnejši izbrani banki. Hkrati se je
Občina zavezala, da bo, ob odobritvi kredita, koristniku kredita poravnala obresti in stroške
zavarovanja namenskega kredita.
Ad3) Zaradi dotrajanosti stopnišča, ki omogoča dostop v muzej v obrambnem stolpu, je bilo
potrebno za obnovo stopniščne ograje in dotrajanih stopnic iz sredstev splošne proračunske
rezervacije zagotoviti sredstva v višini 780,00 EUR. Z obnovo stopnišča bo omogočen varen
dostop obiskovalcem v objekt kulturno/turističnega pomena.
Ad4) I. OŠ Žalec je v pravdni zadevi Uroš Čeh iz lastnih sredstev na račun redne dejavnosti in
materialnih stroškov poravnala izvršilne stroške na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Žalcu, opr. št. 0002 I 324/2010 z dne 1.12.2010 v višini 20.105,79 €. Glede na to, da ta
znesek izhaja iz sodbe, je bilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport s strani
Občine Žalec in I. OŠ Žalec večkrat zaprošeno, da znesek poravna v deležu 70 %, kot je to
storilo tudi za celoten znesek izvršbe, vključno s sodnimi stroški in obrestmi. 24. 4. 2013 smo
po elektronskem sporočilu prejeli obvestilo, da bo ministrstvo šoli zaradi težje finančne
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situacije nakazalo svoj del sredstev tudi za izvršilne stroške, in sicer v višini 70 %, to je
14.074,05 €. Razliko do 20.105,79 €, to je 6.031,74 € oziroma 30 %, je dolžna poravnati
Občina Žalec. Ker sredstva v višini 6.032,00 € na proračunski postavki 19021 Odškodninska
zadeva Uroš Čeh v letu 2013 za ta namen niso bila predvidena, je bilo potrebno sredstva
zagotoviti iz splošne proračunske rezervacije.
Ad5) II. OŠ Žalec je na vse občine soustanoviteljice podala predlog za financiranje postavitve
ograje ob južni strani šole v dolžini približno 62 m, z vrati za prehod peščev in vrati za
prevozna sredstva, električno napeljavo do vrat in druga potrebna gradbena dela ob tem. Na
podlagi zbiranja ponudb je II. OŠ Žalec izbrala ponudbo podjetja Remont d.d. v višini
9.506,52 EUR. Na 11. sestanku županov Spodnje Savinjske doline, ki je bil 27. 2. 2013 na
Polzeli, so župani sprejeli sklep, da »župani podajo soglasje k predlogu II. OŠ Žalec
(postavitev ograje), pri čemer vsaka občina krije stroške postavitve ograje glede na število
vključenih otrok. II. OŠ Žalec pripravi dogovor o sofinanciranju, kateremu se predloži
zapisnik o izbiri in sklep o izbiri izvajalca ter ga predloži občinam v podpis.«
Iz Občine Žalec je v II. OŠ Žalec vključenih 22 otrok (od skupno 41 iz občin
soustanoviteljic), kar predstavlja 53,66 % delež investicije oziroma 5.101,00 €. Predmetna
investicija v proračunu Občine Žalec ni bila predvidena, zato je potrebno zagotoviti sredstva
iz splošne proračunske rezervacije.
Ad6) S strani ravnateljice Osnovne šole Petrovče ga. Irene Kolar in krajanov KS Galicije je
bila podana pobuda, da se na območju POŠ Trje preveri, ali je možno zagotoviti ustrezne
prostorske pogoje za 9-letno osnovno šolo in vrtčevsko dejavnost glede na demografijo (189
otrok) in visoke stroške prevoza na centralno šolo. Z 9-letno OŠ Trje otroci ne rabijo
avtobusnega prevoza, ob tem pa se istočasno sprostijo prostorske kapacitete na centralni
Osnovni šoli v Petrovčah. Za odločanje o investicijskih vlaganjih rekonstrukcije obstoječih
objektov na POŠ Trju je bilo potrebno izdelati idejno zasnovo za ureditev 9-letne osnovne
šole in 5-oddelčnega vrtca.
Ad7) Za obnovo stavbnega pohištva OŠ Šempeter je v proračunu Občine Žalec za leto 2013
predvidenih 8.250,00 EUR. Vrednost menjave oken po pridobljeni ponudbi znaša 15.400
EUR. Del teh sredstev v višini 3.500,00 EUR bo zagotovila OŠ Šempeter iz lastnih sredstev.
Manjkajoča sredstva v višini 2.750,00 EUR je bilo potrebno zagotoviti iz sredstev splošne
proračunske rezervacije.
Ad8) Zaradi številnih pritožb krajanov v okolici družbe OMCO Feniks Slovenija d.o.o. je bila
sprejeta odločitev, da se pristopi k izdelavi študije: »Onesnaženost tal in prahov ter
obremenitev s hrupom na vplivnem območju industrijskega obrata Feniks d.o.o. v Občini
Žalec«, ki bo podala neodvisno oceno vplivov na okolje in ukrepe za reševanje. Naročnik
storitve je Občina Žalec, OMCO Feniks d.o.o. pa se je zavezal, da bo sofinanciral nalogo v
višini 50%, to je 7.530,00 EUR.
Ad9) Zaradi izvedbe projekta »Kogeneracija«, po predlogu podjetja Sipro d.o.o., je potrebno
preseliti del Enote za urejanje javnih površin pri JKP Žalec d.o.o.. Preselitev je možna le s
postavitvijo ustrezne nadstrešnice za del strojev in opreme. Za postavitev nadstrešnice je
potrebno izdelati idejni projekt in pridobiti ponudbe. Za izdelavo idejnega projekta se je
namenilo 960 €.
Ad10) Krajevna skupnost Galicija opravlja zimsko službo na 37,145 kilometrih cest, od tega
jih je 23,521 kilometrov (63%) višinskih. Ker je v zimi 2012/13 prišlo do prekoračitve porabe
sredstev, namenjenih zimski službi, za 6.873,00 €, so se Krajevni skupnosti Galicija dodatno
zagotovila sredstva v višini 60% stroškov, ki so nastali na višinskih cestah.
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Ad11) Krajevna skupnost Griže opravlja zimsko službo na 54,053 kilometrih cest, od tega jih
je 46,030 kilometrov (85%) višinskih. Ker je v zimi 2012/2013 prišlo do prekoračitve porabe
sredstev, namenjenih zimski službi, za 27.494,34 €, so se Krajevni skupnosti Griže dodatno
zagotovila sredstva v višini 60% stroškov, ki so nastali na višinskih cestah.
Ad12) Krajevna skupnost Liboje opravlja zimsko službo na 33,142 kilometrih cest, od tega
jih je 22,631 kilometrov (68%) višinskih. Ker je v zimi 2012/13 prišlo do prekoračitve porabe
sredstev, namenjenih zimski službi, za 25.230,29 €, so se Krajevni skupnosti Liboje dodatno
zagotovila sredstva v višini 60% stroškov, ki so nastali na višinskih cestah.
Ad13) Krajevna skupnost Ponikva opravlja zimsko službo na 30,176 kilometrih cest, od tega
jih je 17,092 kilometrov (57%) višinskih. Ker je v zimi 2012/13 prišlo do prekoračitve porabe
sredstev, namenjenih zimski službi, za 7.753,96 €, so se Krajevni skupnosti Ponikva dodatno
zagotovila sredstva v višini 60% stroškov, ki so nastali na višinskih cestah.
Ad14) Krajevna skupnost Šempeter opravlja zimsko službo na 29,106 kilometrih cest, od tega
jih je 13,975 kilometrov (48%) višinskih. Ker je v zimi 2012/13 prišlo do prekoračitve porabe
sredstev, namenjenih zimski službi, za 6.146,99 €, so se Krajevni skupnosti Šempeter dodatno
zagotovila sredstva v višini 60% stroškov, ki so nastali na višinskih cestah.
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11. POROČILO
O
REALIZACIJI
PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

ODHODKOV

PO

NEPOSREDNIH

1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001 Stroški svetnikov
Občinski svet Občine Žalec je imel v prvem polletju 2013 štiri seje občinskega sveta, in sicer
tri redne seje: dne 31. 1. 2013, 21. 3. 2013, 25. 4. 2013 in eno korespondenčno sejo dne 26. 6.
2013.
Sejnine članom občinskega sveta ter sejnine udeležencem odborov so se izplačevale na
podlagi Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS št.
55/10, 52/12). Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega
sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme preseči 7,5 % plače župana
brez upoštevanja dodatka za delovno dobo. V prvem polletju so bile izplačane sejnine v
skupni višini 26.286,91 €, kar predstavlja 40,4 % predvidenih sredstev za te namene.
01002 Stroški sej občinskega sveta
V sorazmerju s številom sklicanih sej občinskega sveta ter delovnih teles občinskega sveta je
bila tudi poraba stroškov oglaševalskih storitev snemanje sej občinskega sveta in stroškov za
reprezentanco. V prvih šestih mesecih so bila porabljena sredstva v višini 1.075,13 €.
01003 Stroški odborov in komisij (stroški občanov – članov odborov OS)
Člani odborov občinskega sveta se imenujejo izmed članov občinskega sveta in izmed drugih
občanov. Občani, ki so člani odborov, se imenujejo izmed strokovnjakov s posameznega
področja dela. V odbore občinskega sveta je bilo na seji dne 25. novembra 2010 imenovanih
21 občanov. Seje odborov in komisij občinskega sveta so bile sklicane glede na obravnavano
tematiko na seji občinskega sveta. Za izplačilo sejnin za občane, ki so člani odborov, so bila
porabljena sredstva v višini 2.726,53 €, kar znaša 28,7 % načrtovanih sredstev.
01004 Občinska volilna komisija
Občinska volilna komisija ni bila sklicana, ker za to ni bilo potrebe, stroški v proračunu pa so
namenjeni za sejnine predsednika in članov občinske volilne komisije.
01005 Stroški svetniških skupin
Sredstva za delovanje svetniških skupin so bila porabljena v skladu s Pravilnikom o sredstvih
za delo svetniških klubov.
01006 Financiranje političnih strank
Stroški financiranja političnih strank so bila porabljena v skladu s sklepom o financiranju
političnih strank.
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2000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01021 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov
Podžupani opravljajo funkcijo podžupana neprofesionalno, za kar prejemajo nagrado v višini
50 % plače za 39. plačni razred. Za plačila za opravljanje funkcije podžupanov so bila
porabljena sredstva v višini 19.301,19 €, kar predstavlja 48,6 % načrtovanih sredstev.
01022 Materialni stroški za funkcionarje
Župan in podžupani so za pogostitve in sprejeme porabili 3.589,55 €. Kotizacija za študijski
obisk v Nemčiji na temo »Občine in mobilnost mladih«, katere se je udeležil član občinskega
sveta, je znašala 180,00 €. Skupaj je bilo porabljenih 49,0 % načrtovanih sredstev.
01023 Odnosi z javnostmi
Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tiskovnih
konferenc, sporočil za javnost, objavo informacij v medijih ipd. V prvih šestih mesecih
letošnjega leta je bilo za te namene porabljenih 14.080,23 €, kar predstavlja 44,0 %
načrtovanih sredstev.
01024 Plača, povračila, nadomestila in drugi prejemki župana
Pravna podlaga za izračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije župana je v 10. členu
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ureja sistem plač za funkcionarje in Odloku o
plačah funkcionarjev. Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter Odlokom o plačah
funkcionarjev je za opravljanje funkcije profesionalnega župana Občine Žalec določen 53-ti
plačni razred. Sredstva za plačo župana so bila porabljena v višini 26.350,80 €, kar predstavlja
49,2 % sprejetega proračuna za ta namen.
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 ima na podlagi podpisanih sporazumov in dogovorov o sodelovanju partnerskih
mest in institucij 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.
Porabljena sredstva v višini 259,77 € se nanašajo na povračila stroškov prevoza Društvu
slovenskih vinogradnikov, ki so se v imenu Občine Žalec udeležili slovesnosti ob občinskem
prazniku v Aleksandrovcu.
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04030 Objava občinskih predpisov
Občina Žalec je na podlagi določil Statuta Občine Žalec objavila svoje predpise v Uradnem
listu Republike Slovenije, s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Iz te postavke poravnavamo
stroške objave predpisov, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Žalec ter aktov, ki jih na
podlagi Statuta občine Žalec objavlja Župan občine Žalec (objave s področja prostorskega
planiranja). V prvem polletju letošnjega leta smo imeli teh stroškov za 4.296,68 € oziroma
61,4 % načrtovanih sredstev.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04040 Pokroviteljstva občine
Občina Žalec je pokrovitelj pri prireditvah društev, javnih zavodov in drugih izvajalcev.
Sredstva se delijo med letom glede na potrebe koristnikov teh sredstev in se izplačujejo v
denarni obliki ali v obliki direktnega plačila blaga oz. opravljene storitve. V prvih šestih
mesecih letošnjega leta je bilo porabljeno 7.478,86 €, kar predstavlja 29,9 % načrtovanih
sredstev.
04041 Prireditve ob občinskem prazniku
Sredstva bodo porabljena za izvedbo prireditev v počastitev občinskega praznika v mesecu
avgustu in septembru.
04042 Prireditve ob državnih praznikih
Sredstva v višini 7.183,42 € so bila porabljena za izvedbo proslave v počastitev Prešernovega
dneva in Dneva upora proti okupatorjem in 190,00 € za pogostitev ob obisku ob državnem
prazniku Rudolfa Maistra novembra 2012.
04043 Ostale prireditve
Sredstva v višini 2.228,06 € so bila porabljena za financiranje oz. sofinanciranje sledečih
prireditev: pohod od Starega piskra do spomenika talcem pod Gozdnikom, plačilo ozvočenja
za 8. dobrodelni koncert »Srce, sonce, morje«, pogostitev nastopajočih na »1001 Polka in
valček«, za izvedbo okrogle mize – »Brez vode nas ni«, za srečanje gospodarstvenikov ipd.
04044 Novoletni sprejemi
V mesecu decembru 2012 je župan povabil direktorje gospodarskih družb, javnih zavodov in
drugih organizacij, ravnatelje ter člane občinskega sveta in njegovih delovnih teles na
predstavo Denisa Avdića. Nadalje so bili organizirani še novoletni sprejemi za duhovnike,
novinarje, lovce in upokojence občinske uprave. Za novoletne sprejeme je bilo porabljenih
7.450,39 €, kar predstavlja 60,6 % načrtovanih sredstev.
04045 Protokolarna darila
Za protokolarna darila je bilo porabljenih 6.071,14 € oziroma 31,9 % za te namene
načrtovanih sredstev.
04046 Protokol poročnih obredov
Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec so bila za izvajanje protokolarnih opravil za
obdobje januar – marec nakazana sredstva v višini 214,56 €.
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne
ravni
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06010 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti
Občina Žalec je članica Skupnosti občin Slovenije. Za plačilo polletne članarine je bilo
porabljenih 1.614,08 €.
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06020 Povezovanje lokalnih skupnosti
Za plačilo članarine v gibanju Entente Florale Slovenije so bila porabljena sredstva v višini
477,57 €.
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3000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02010 Dejavnost nadzornega odbora
Predsednik in člani Nadzornega odbora občine opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno in
za to prejemajo nagrado za nadzor ter sejnino za udeležbo na sejah nadzornega odbora v
skladu s sprejetim Pravilnikom o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter povračilih
stroškov (Uradni list RS št. 55/10, 52/12).
Nadzorni odbor občine je svoje delo oziroma nadzore opravljal po sprejetem Programu dela
nadzornega odbora za leto 2012 in 2013. Izplačila nagrad za izvedene nadzore v letu 2012 se
niso izvedla v letu 2012, ker je pogoj za izplačilo nagrade obravnava poročila na seji
Občinskega sveta, Občinski svet pa v mesecu decembru 2012 ni imel seje. Nadzorni odbor je
v letu 2012 dodatno in prednostno na pobudo občinskega sveta opravil še dodatne nadzore
uporabnikov proračunskih sredstev, ki jih je uvrstil v program in za katere so predsednik in
člani prejeli nagrade in sejnine.
Za dejavnost nadzornega odbora je bilo v prvih šestih mesecih letošnjega leta porabljenih
64,8% sredstev predvidenih za te namene, in sicer za izplačilo sejnin 291,09 € ter za
opravljene nadzore 7.277,11 €.
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4001 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA PREMOŽENJSKE, PRAVNE IN SPLOŠNE
ZADEVE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
04010 Tekoče vzdrževanje informacijske infrastrukturne opreme
Sredstva v višini 6.176,20 € so bila porabljena za vzdrževanje strojne računalniške in
sistemske programske opreme (občinska uprava: 2 strežnika z virtualizacijo, 38 računalnikov,
7 prenosnikov; 3 računalniki na e-točki Ponikva, 2 računalnika v Bergmanovi vili),
računalniških povezav v občinski upravi in Bergmanovi vili (žično in brezžično računalniško
omrežje, mrežna računalniška oprema, internetne povezave, povezave do omrežja državnih
organov - HKOM), vzdrževanju periferne računalniške opreme ter druge opreme delovnih
mest (miške, tipkovnice, napajalniki in podobno).
04011 Investicije in investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukturne opreme
V sprejemni pisarni smo nabavili nov skener, ki omogoča obojestransko skeniranje v enem
hodu. Z nakupom dodatne dostopne točke smo razširili dostopnost brezžičnega omrežja
znotraj stavbe, predvsem v mali sejni sobi.
04029002 Elektronske storitve
04020 Tekoče vzdrževanje informacijske programske opreme
Sredstva so bila namenjena pogodbenemu vzdrževanju namenskih in pisarniških aplikacij za
potrebe delovanja občinske uprave ter nudenja e-storitev strankam.
04021 Investicije in investicijsko vzdrževanje informacijske programske opreme
Plačali smo prvi obrok nakupa pisarniške programske opreme (Microsoft licenčni sporazum
EA087/2012). Izvedli smo prehod preostalih aplikacij GRAD z DBF na SQL verzijo ter
povezavo s sistemom ODOS. Povezava GRAD – ODOS za elektronsko potrjevanje nakazil je
v teku.
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04031 Spletne strani občine
Sredstva v višini 2.803,08 € so porabljena za vzdrževanje spletnih strani Občine Žalec (izvedli
smo tudi implementacijo opozoril o piškotkih, skladno s spremembo Zakona o elektronskih
komunikacijah) ter aktivacijo spletne domene zelenozlato.si.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04050 Izvršbe in drugi sodni postopki
Na podlagi sodne poravnave smo družbi IEPRI d.o.o. plačali 3.600,00 € odškodnine za
opravljene svetovalne storitve in Okrožnemu sodišču Celje polovico stroškov za opravljeno
mediacijo - 111,60 €.
Po sklepu Državne revizijske komisije smo morali povrniti stroške revizijskega postopka v
postopku javnega naročanja za gradnjo OŠ Griže s telovadnico in vrtcem v višini 10.984,00 €.
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Nadalje smo morali povrniti pravdne stroške v sodnem postopku zaradi plačila
institucionalnega varstva po sodbi opr. št. I Ps 2996/2010 (zadeva Petriček) v znesku 2.004,26
€, plačilo stroškov postopka zaradi umika tožb napram Ministrstvu za šolstvo in šport, opr. št.
VIII Pg 74/2003 in VII Pg 201/2006, v skupnem znesku 1.446,77 €
04051 Pravno zastopanje občine
Iz te postavke smo plačali storitve odvetnikov v znesku 4.030,36 €, in sicer storitve odvetnika
Roka Finka za zastopanja v zadevi Brlec Katarine in ostalih ter v zadevi Petriček in storitve
odvetnika Savineka pri pripravi pogodbe Montana.
04052 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
Stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov so v prvem polletju letošnjega leta
znašali 12.308,01 €, kar predstavlja 48,4 % načrtovanih sredstev.
04053 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
V sprejetem proračunu je bil predviden nakup objekta na naslovu Ulica talcev 3, Žalec (bivša
Korona) za 50.000 € in zagotovljena so bila sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela na tem
objektu v višini 10.000 €. Nakup se ni realiziral zaradi previsoke cene, dosežene na javnem
zbiranju ponudb.
04055 Zavarovanje premoženja občine (upravne, poslovne stavbe, JZ)
Sredstva v višini 423,66 € so bila porabljena za nakup zelene karte, zavarovanje računalnikov
OŠ Griže ter zavarovanje civilne odgovornosti za poslovne prostore, ki so v upravljanju pri
Sipru. Računi za plačilo zavarovalnih premij za objekte in opremo ter motorna vozila, katerih
lastnica je Občina Žalec in z njimi upravlja tako občinska uprava kot javni zavodi, bodo
realizirani v 2. polovici leta 2013.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06050 Plače, povračila, nadomestila in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi
V obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 je bila dosežena skupna realizacija sredstev za plače in
prispevke delodajalca ter druge prejemke zaposlenih v občinski upravi v višini 528.270,86 €,
kar predstavlja 49,9 % načrtovanih sredstev za te namene.
Z namenom sporazumnega sprejetja dodatnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ zaradi
gospodarske in finančne krize, so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada
Republike Slovenije podpisali Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do
31. decembra 2014 (Uradni list RS, št. 46/13). Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni s
sprejetjem Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 46/13) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/13). Določena je
bila nova plačna lestvica, po kateri so bile linearno znižane vrednosti plačnih razredov
(osnovnih plač) za 0,5% in nato še progresivno zmanjšan razpon med plačnimi razredi.
Nadalje javni uslužbenci niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti.
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pa se lahko izplačuje v omejenem
obsegu, kot je to določal že 161. člen ZUJF. V prvem polletju 2013 se je delovna uspešnost iz
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naslova povečanega obsega dela izplačevala na račun prihrankov nezasedenega delovnega
mesta vodje urada za prostor in gospodarstvo.
Javni uslužbenci, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred, pridobijo pravico do
plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. aprilom 2014.
S 1. junijem 2013 je bil ukinjen tudi povečan dodatek za delovno dobo za javne uslužbenke v
višini 0,10 % osnovne plače za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe.
Regres za letni dopust za leto 2013 je bil izplačan v skladu s 176. členom ZUJF. Tistim
javnim uslužbencem, ki jim v letu 2012 ni bil izplačan regres za letni dopust v višini 692,00 €
oziroma sorazmerni del regresa za letni dopust do višine 692,00 €, se jim je izplačala razlika
med že izplačanim regresom in regresom v višini 692,00 € oziroma do višine sorazmernega
dela regresa z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Izplačani sta bili 2 jubilejni nagradi, in sicer za 20 in 30 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju.
06060 Materialni stroški občinske uprave
Za materialne stroške, ki so potrebni za delovanje občinske uprave, so bila sredstva v prvem
polletju 2013 porabljena v višini 94.988,79 €, kar predstavlja 48,6 % načrtovanih sredstev.
06070 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)
Za upravljanje in vzdrževanje počitniškega apartmaja v Barbarigi smo do 30.6.2013 porabili
221,78 €.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Za tekoče vzdrževanje upravne stavbe so bila porabljena sredstva v višini 1.442,37 € (redni
mesečni pregledi dvigala ter pregled in testiranje dvigala), kar predstavlja 20,6 % načrtovanih
sredstev.
06081 Tekoče vzdrževanje opreme
Za vzdrževanje opreme (pregled gasilnih aparatov, servis plinske peči, popravilo daljincev,
popravilo multifunkcijske naprave za tikanje, skeniranje in fotokopiranje, za nakup žarnice za
projektor in podobno so bila porabljena sredstva v višini 2.581,29 €.
06090 Nakup opreme
V prvem polletju leta 2013 so bili nabavljeni mobilni telefoni v vrednosti 1.836,00 €,
obešalnik v vrednosti 38,36 € in laserski kazalnik s stenskim nosilcem v vrednosti 56,02 €.
06093 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov
Planirana sredstva v višini 255.161 € so bila namenjena obnovi stavbnega pohištva in
sofinanciranju energetske sanacije občinske stavbe, ki jo je Občina Žalec v letu 2012 prijavila
na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih
skupnosti (Ur.l. RS št. 71/12, 82/12). Projekt na razpisu ni bil odobren.
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16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16120 Odškodnine za uporabo zemljišč
Za namen plačila odškodnin zaradi uporabe nepremičnin v lasti drugih fizičnih oziroma
pravnih oseb ter za povračila škode, ki nastane zaradi te uporabe, so bila porabljena sredstva v
višini 1.533,33 €. Sredstva so se porabila za plačilo odškodnine za vrednost lesa, ki ga je
Strojna skupnost Ponikva uporabila pri izgradnji gospodarskega objekta na parc. št. 432/3 k.o.
Ponikva in za plačilo odškodnine za odstranitev lesenega pomožnega objekta zaradi izgradnje
nadomestnega mostu čez Bistrico v Kasazah.
16121 Najemnine zemljišč
Realizirana sredstva v višini 443,00 € se nanašajo na plačilo najemnine za zemljišče za
potrebe zeliščnega vrta pri Obrambnem stolpu za leto 2012 in plačilo zakupnine za zemljišče
ob INFO središču krajinskega parka ribnik Vrbje za leto 2013.
16122 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)
Na tej proračunski postavki se v okviru urejanja zemljišč zagotavljajo sredstva za geodetske
storitve, za stroške cenitev zemljišč, za stroške pogodb, plačilo davka na promet nepremičnin
in drugih dajatev na področju odmernih odločb DURS, plačila služnosti, sodne stroške,
storitve odvetnikov, izvedencev, tolmačev in notarjev. V prvih šestih mesecih letošnjega leta
je bilo za te namene porabljenih 35.971,24 €, kar predstavlja 64,2 % načrtovanih sredstev.
16123 Sanacija separacijskih jam v Pongracu
Račun za sanacijo separacijskih jam v Pongracu v višini 3.336,00 € je bil plačan v začetku
meseca julija 2013.
16069002 Nakup zemljišč
16130 Nakup kmetijskih zemljišč
Za nakup kmetijskih zemljišč je bilo do 30.06.2013 porabljenih le 9,3 % planiranih sredstev.
Sredstva so se porabila za nakup kmetijskih zemljišč, po katerih potekajo lokalne ceste
oziroma javne poti, za nakup zemljišč za rekonstrukcijo občinskih javnih cest in za odkupe
zemljišč, na katerih so objekti komunalne infrastrukture (vodna zajetja, črpališča).
16132 Nakup stavbnih zemljišč
Za nakup stavbnih zemljišč je bilo do 30.06.2013 porabljenih le 12,0 % planiranih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za nakupe in menjave zemljišč, na podlagi katerih občina pridobi
lastninsko pravico na javni infrastrukturi.
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4002 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA JAVNE FINANCE
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02001 Stroški plačilnega prometa
Na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za
javna plačila smo Banki Sloveniji v prvem polletju 2013 plačali za opravljen plačilni promet
470,65 €.
Ministrstvo za finance je 4.3.2013 odločilo, da Uprava RS za javna plačila storitve
razporejanja javno finančnih prihodkov (JFP) opravlja brezplačno od januarja 2013 dalje.
Stroški razporejanja JFP za mesec november in december 2012 so znašali 1.142,59 €.
Realizirana nadomestila Banke Celje d.d. za polog in dvig gotovine so znašala 39,07 €.
02002 Plačila za pobiranje občinskih dajatev
Javno komunalno podjetje d.o.o. izračunava, zaračunava in izterjuje okoljsko dajatev zaradi
odvajanja komunalne odpadne vode, katera je prihodek občine. Za te storitve smo v prvem
polletju 2013 plačali 751,43 €.
02003 Blagajna za občane
Občina Žalec je preko Delavske hranilnice d.d. Ljubljana organizirala delovanje blagajne za
občane Občine Žalec, katerim nudi storitve plačevanja plačilnih nalogov brez provizije. Kot
nadomestilo stroškov obdelanih plačilnih nalogov, katerim ni bila obračunana provizija, nam
Delavska hranilnica d.d. zaračuna bančno provizijo. V prvem polletju 2013 smo za te storitve
porabili 11.826,50 €, kar predstavlja 53,8 % načrtovanih sredstev.
15 VAROVANAJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15015 Subvencioniranje stroškov kredita plačnikom komunalnega prispevka za obvezno
priključitev na kanalizacijski sistem
Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 31. januarja 2013 sprejel Sklep št. 420-070042/2011, po katerem bo Občina Žalec v letu 2013 na podlagi odločbe o odmeri
komunalnega prispevka, izdane po uradni dolžnosti, omogočila fizičnim osebam – plačnikom
komunalnega prispevka za obvezno priključitev obstoječega objekta na novo komunalno
opremo, najem kredita za plačilo tega prispevka pri najugodnejši izbrani banki. Hkrati se je
Občina zavezala, da bo, ob odobritvi kredita, koristniku kredita poravnala obresti in stroške
zavarovanja namenskega kredita. V veljavnem proračunu imamo za ta namen načrtovana
sredstva v višini 20.000 €. Stroški zaračunanih obresti in zavarovanja namenskega kredita so
skupaj z obračunano dohodnino znašali v prvem polletju 733,97 € (za 5 primerov odobritve
kredita).
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje
22002 Odplačilo obresti od kreditov, najetih na domačem trgu kapitala
Realizacija plačil obresti pri dolgoročnih posojilih je bila v prvih šestih mesecih 121.212,91 €,
kar je 33,8 % predvidenih sredstev proračuna za leto 2013. Realizacija je nižja, ker dejansko
plačane obresti niso bile skladne z amortizacijskimi načrti, ki so osnova za pripravo proračuna
za področje servisiranje dolga. Na nižjo realizacijo pa vpliva tudi dejstvo, da so obračunane
obresti BKS banke za mesec maj zapadle v plačilo še-le v mesecu juliju.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
23020 Tekoča proračunska rezerva
Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila na podlagi zadnjega sprejetega proračuna
Občine Žalec za leto 2013 oblikovana v višini 94.108 €. V prvem polletju so bila izkoriščena
v višini 87.941 €. Nerazporejene so še ostala sredstva v višini 6.167 €.
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4003 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04001 Občinske nagrade (Inovator leta)
Sredstva v višini 6.800,00 € so bila porabljena za izvedbo javnega razpisa in podelitev nagrad
»Inovator leta«. Na gradu Komenda na Polzeli je bil v juniju s slavnostno podelitvijo nagrad
in priznanj zaključen razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2012«, kjer je šest občin
Spodnje Savinjske doline in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec s strokovno pomočjo
Razvojne agencije Savinja podelilo priznanja petim najboljšim inovacijam v preteklem letu.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10004 Javna dela na področju predšolske vzgoje
Sredstva v višini 2.263,66 € so se porabila za sofinanciranje javnih del v JZ Vrtci Občine
Žalec za december 2012 ter za sofinanciranje javnih del v JZ Vrtci Občine Žalec od januarja
do maja 2013 za dve zaposlitvi V. stopnje - vezano na javni razpis za izbor programov javnih
del v RS za leto 2013: Pomoč otrokom oz. mladostnikom in študentom s posebnimi
potrebami, po pogodbi št. 11071-165/2012-0100-3-0969, čas trajanja javnega dela od 14. 1.
2013 do 31. 12. 2013.
10005 Javna dela na področju osnovnošolskega izobraževanja
Sredstva v višini 3.318,91 € so se porabila za sofinanciranje javnih del, ki so se izvajala po
osnovnih šolah v Občini Žalec in Glasbeni šoli Risto Savin Žalec v letu 2012 (plačilo za delo
v mesecu decembru 2012), na II. OŠ Žalec pa potekajo tudi v letu 2013 na osnovi javnega
razpisa za izbor programov javnih del v RS za leto 2013 in sicer:
- II. OŠ Žalec, javno delo informiranje (1 oseba z II. stopnjo izobrazbe), po pogodbi št.
11071-282/2012-0100-3-0969, čas trajanja javnega dela od 14. 1. 2013 do 31. 12.
2013 in javno delo učna pomoč (1 oseba s V. stopnjo izobrazbe), po pogodbi št.
11071-283/2012-0100-3-0696, čas trajanja javnega dela od 14.1.2013 do 31.12.2013
(realizacija javnih del za II. OŠ Žalec 2.081,88 €);
- OŠ Šempeter, javno delo učna pomoč, po pogodbi št. 563-181/2011-0100-4-0969 za
mesec december 2012 (realizacija javnih del za OŠ Šempeter 243,62 €).
- I. OŠ Žalec, javno delo pomoč otrokom oz. mladostnikom s posebnimi potrebami, po
pogodbi št. 563-175/2011-0100-3-0969 za mesec december 2012 (realizacija javnih
del za I. OŠ Žalec 517,68 €).
- OŠ Petrovče, javno delo pomoč otrokom oz. mladostnikom s posebnimi potrebami, po
pogodbi št. 563-179/2011-0100-3-0969 za mesec december 2012 (realizacija javnih
del za OŠ Petrovče 265,78 €).
- Glasbena šola Risto Savin Žalec, javno delo informiranje, po pogodbi št. 1107112/2012-0100-3-0969 za mesec december 2012 (realizacija javnih del za Glasbeno
šolo Risto Savin Žalec do 30.6.2013: 209,95 €).
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10006 Javna dela na področju socialnega varstva
Zaposleni preko programa javnih del za leto 2013 opravljajo delo na področju socialnega
varstva v Domu Nine Pokorn Grmovje in sicer po Pogodbi št. 11071-241/2012-0100-3-0969,
ter financiranje zaposlenih v letu 2012 (december) v enoti VDC Žalec, Zavodu Vir ter
Društvu paraplegikov, za kar so bila porabljena sredstva v višini 2.935,30 €.
10008 Javna dela na področju kulture
Sredstva v višini 1.131,32 € so se porabila za sofinanciranje programa javnega dela v
Medobčinski splošni knjižnici Žalec za december 2012 in javna dela v letu 2013 na osnovi
pogodbe št. 11071-160/2012-0100-3-0969.
10009 Javna dela Karitas
Za financiranje programa javnih del za leto 2012 (december), za opravljeno delo Pomoč pri
izvajanju humanitarnih dejavnosti so bila porabljena sredstva v višini 155,04 €.
10010 Javna dela na področju izobraževanja odraslih
Sredstva v višini 340,00 € so se porabila za sofinanciranje javnih del – informiranje, razvojni
program ter pomoč na področju IKT (izobraževanje odraslih) na UPI Ljudska univerza Žalec,
na osnovi javnega razpisa za izbor programov javnih del v RS za leto 2012 in sicer javno delo
informiranje, po pogodbi št. 563-118/2011-0100-3-0969 za mesec november in december
2012; javno delo pomoč na področju IKT po pogodbi št. 563-116/2011-0100-3-0969 za
mesec november in december 2012; javno delo razvojni program po pogodbi št. 563145/2011-0100-3-0969 za mesec november in december 2012.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnosti zdravstvenih domov
17001 Financiranje logopeda
Realizacija storitve logopeda se izvaja na podlagi Pogodbe št. 1-DIR/2012-901, o izvajanju in
sofinanciranju stroškov dela logopeda za potrebe učencev osnovnih šol in za predšolske
otroke drugega starostnega obdobja v vrtcu iz Občine Žalec, za kar so bila porabljena sredstva
v višini 1.940,74 €.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17010 Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog – LAS
Financiranje terenskega dela s kombijem z odvisniki o prepovedanih drog se bo izvajalo na
podlagi Pogodbe št. 411-02-0126/2013. V pripravi je izdelava plakatov in zloženk,
namenjenih za promocijo boja proti drogam in preventivne programe.
1707 Drugi programi na področju zdravju
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
Realizacija plačil prispevka za zdravstveno varstvo občanov se izvaja v skladu z predpisano
zakonodajo. Za plačilo prispevkov za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe je bilo
porabljenih 94.224,73 €.
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17079002 Mrliško ogledna služba
17030 Plačilo storitev mrliško ogledne službe
Glede na število upravičencev je bilo za plačilo storitev mrliško pregledne službe porabljenih
9.069,35 €.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec Novo Celje
Predvidena sredstva se bodo porabila za nujna vzdrževalna dela.
18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Obrambni stolp
Predvidena sredstva se bodo porabila za nujna vzdrževalna dela.
18003 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov – Savinova hiša
Tekoči transfere v javne zavode za blago in storitve (stroški ogrevanja, elektrike,
varovanja,….), so bili realizirani v višini 3.011,42 €.
18004 Vzdrževanje grobov in grobišč
Realizacija programa vzdrževanja grobov in grobišč poteka skladno s predvidenim planom in
pogodbo.
18006 Sofinanciranje kulturnih projektov
Še odprti razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne
dediščine.
18009 Prenova kompleksa Savinove hiše v Žalcu
Pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-490/2012-13 in projektna dokumentacija za obnovo
in rekonstrukcijo gospodarskega poslopja za Savinovo hišo.
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec
Realizacija dejavnosti Medobčinske splošne knjižnice v letu 2013 poteka skladno s
predvidenim planom, za kar se je porabilo 107.917,17 €.
18021 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec
Sredstva v višini 13.200,00 € so se porabila za nakup knjig v letu 2013 skladno s predvidenim
planom.
18022 Drugi programi v knjižnicah
V okviru delovanja Medobčinske splošne knjižnice Žalec so bile v času januar – junij 2013
realizirane različne kulturne prireditve, razstave, literarni večeri in predstavitve knjig, za kar
so se porabila sredstva v višini 3.500,00 €.
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18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij
Realizacija izdajanja knjig, brošur in zbornikov poteka skladno z predvidenim planom.
18039002 Umetniški programi
18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec
Realizacija dejavnosti Zavoda za kulturo šport in turizem Žalec poteka skladno s predvidenim
planom, za kar je bilo porabljeno 213.099,71 €.
18033 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb
Sredstva v višini 2.398,53 € so bila porabljena za razstavo likovnih del Gimnazije Celje
Center, umetniške gimnazije likovne smeri z naslovom Likovni svet, Trianglove večere - Ko
te slišim peti, zimski večer z uspešnicami z Broadwaya in West Enda; Čutiš? Pomlad!
pomladni večer v izvedbi Šaleškega študentskega okteta.
18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev v Savinovi hiši
Sredstva v višini 6.131,75 € so bila porabljena za izvedbo predavanj o razvoju sodobne
slovenske likovne umetnosti in razstave Andreje Peklaj ter razstave likovnih del učencev OŠ
Spodnje Savinjske doline.
18035 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – BUMFEST
Sredstva v višini 4.330,00 € so bila porabljena za sofinanciranje BUMFESTA mednarodnega festivala tolkalnih skupin v januarju 2013 v Žalcu.
18038 Žalska noč
V okviru žalske noči bodo realizirane tako športne aktivnosti, aktivnosti za otroke in mladino
ter medgeneracijsko druženje ob nastopu različnih glasbenih skupin in animatorjev na
različnih lokacijah v mestu Žalec.
18039003 Ljubiteljska kultura
18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Realizacija dejavnosti Javnega sklada za kulturne dejavnosti poteka skladno s predvidenim
planom za leto 2013, za kar so bila porabljena sredstva v višini 5.132,00 €.
18042 Sofinanciranje programov kulturnih društev
Realizacija sofinanciranja programov kulturnih društev v letu 2013 kot tudi investicijsko
vzdrževanje prostorov in opreme poteka skladno s predvidenim planom, za kar so bila
porabljena sredstva v višini 36.804,65 €.
18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)
Izvedena je bila osrednja proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo Savinovih
odličij nagrajencem in pogostitvijo vseh povabljenih nagrajencev in gostov, za kar so bila
porabljena sredstva v višini 4.266,56 €.
18046 Festival »Sredi zvezd«
Festival bo realiziran v mesecu septembru 2013 v Domu II. slovenskega tabora Žalec z
udeležbo vokalnih skupin iz Slovenije in tujine.
18047 Mednarodni folklorni festival
Mednarodni folklorni festival »od Celja do Žalca« bo potekal od 7. do 12. septembra 2013.
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18039005 Drugi programi v kulturi
18060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabor
Za pokrivanje materialnih stroškov za upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II.
Slovenskega tabora je bilo porabljenih 25.101,42 €.
18062 Investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora – ZKŠT Žalec
Sredstva v višini 8.600,00 € se bodo porabila za pridobitev projekta za razširitev Doma II.
Slovenskega tabora. Izdelava projektne dokumentacije je v teku.

1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij
18084 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
Realizacija programov veteranskih organizacij poteka na podlagi Pogodb o sofinanciranju
programov veteranskih organizacij. Po izkazanem vsebinskem in finančnem poročilu za prvo
polletje bodo društva prejela ½ pogodbenega zneska.
180499004 Programi drugih posebnih skupin
18093 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin
Realizacija programov drugih posebnih skupin poteka na podlagi Pogodb o sofinanciranju
programov drugih posebnih skupin, za kar je bilo že porabljeno 10.143,60 €.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18101 Mednarodna športna tekmovanja
Sredstva v višini 6.752,00 € so bila porabljena za posameznike in športna društva, ki so se na
osnovi doseženih rezultatov v državi udeležili mednarodnih tekmovanj: Karate klub Nestor,
Karate klub Žalec, Strelsko društvo Liboje, Odbojkarski klub Šempeter, Judo klub Sankaku.
18102 Športne prireditve
Sredstva v višini 18.812,38 € so bila porabljena za: področno tekmovanje v smučanju,
smučarki izziv, »Šport 2012 v Občini Žalec«, Cooperjev test, medobčinsko osnovnošolsko
tekmovanje v atletiki, prireditev 3, 2, 1 start, na kolo 2013, vsi na Hom – na lasten pogon,
Cici olimpijada 1 in Cici olimpijada 2.
18103 Sofinanciranje maratona Celje – Logarska dolina
Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje izvedbe vsakoletnega maratona v mesecu
septembru (7. 9. 2013) na relaciji Celje – Logarska dolina.
18104 Financiranje športa v vrtcih in šolah
Realizacija financiranja poteka skladno 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 2013.
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18105 Financiranje športa v društvih
Realizacija financiranja v letu 2013 poteka skladno 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 2013. Za sofinanciranje športa v društvih je bilo porabljeno
62.194,00 €.
18106 Financiranje športa invalidov
Realizacija financiranja v letu 2013 poteka skladno po pravilniku o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v občini Žalec na osnovi prijavljenih in realiziranih
programov na javni razpis za leto 2013.
18107 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec
Realizacija upravljanja in tekočega vzdrževanja Športnega centra Žalec poteka v skladu z
načrtovanji, za kar je bilo porabljeno 10.589,90 €.
18108 Investicije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Žalec
Za izdelavo investicijske dokumentacije za prijavo na Javni razpis Fundacije za šport za
sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2013, 2014 in 2015 (Ur.l. RS, št. 80/12), in
sicer s projektom - Ureditev javne razsvetljave v športnem centru Žalec, so se porabila
sredstva v vrednosti 1.500,00 €.
18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov
Podpisana je bila pogodba s DU Ponikva o sofinanciranju obnovo strehe večnamenskega
objekta na Ponikvi. Poleg tega pa je predvideno tudi sofinanciranje PD Liboje – izolacija
strehe, ŠD Hofreine – ograja odbojkarskega igrišča, Vrtci – pregrada za učenje odbojke.
18059002 Programi za mladino
18121 Dejavnosti Mladinskega sveta in mladinskih klubov
Sredstva v višini 2.500,00 € so se porabila za delovanje Mladinskega sveta (2.000,00 €), ki se
sofinancira na osnovi predloženega programa iz proračuna lokalne skupnosti (7. člen Zakona
o mladinskih svetih) ter za vzdrževanje spletnega informatorja Zalec.info (500,00 €).
18122 Dejavnost Občinske zveze Društev prijateljev mladine Žalec
Realizacija financiranja poteka skladno z izvedenimi aktivnostmi – novoletno obdarovanje
predšolskih otrok, bralna značka in medobčinski otroški parlament. Za navedene aktivnosti je
bilo porabljeno 1.797,28 €.
18122 Financiranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine
Sredstva bodo porabljena za izvedbo prireditev, aktivnosti in interesne programe otrok in
mladine: zajadrajmo v poletje, prosti čas otrok in šport mladih - interesni programi in tek po
ulicah Žalca.
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, št. 100/05, 25/08, 36/10) so se iz proračuna
občine zagotavljala sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za
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otroke iz občine Žalec, ki v letu 2013 obiskujejo žalski vrtec (906 otrok, podatek za junij
2013) v višini 1.276.790,54 €. Cene programov za prvo in drugo starostno obdobje otrok se
oblikujejo na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03,77/05 in 120/05). 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 ter plačilo prispevka staršem otrok, ki so bili odsotni iz vrtca
zaradi zdravstvenih razlogov ter počitniško rezervacijo.
Sredstva v višini 52.000 € so se porabila za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti, ki niso
všteta v ceno programa (znižanje plačila za 5 % staršem ki so občani Občine Žalec – 4. člen
sklepa o določitvi cen programov, sredstva za delo dodatne strokovne pomoči otrokom – 7.
člen sklepa o določitvi cen programov, odsotnost otrok zaradi bolezni – 8. člen sklepa o
določitvi cen programov, rezervacije v počitniških mesecih – 9. člen sklepa o določitvi cen
programov). Skupna poraba za dejavnost JZ Vrtci Občine Žalec je bila 1.328.790,54 €, kar
predstavlja 55,6 % načrtovanih sredstev.
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. Za plačilo razlike v ceni programov je
bilo porabljenih 126.051,12 €. V vrtce izven občine je bilo junija 2013 vključenih 100 otrok iz
občine Žalec, in sicer v Waldorfski šoli Ljubljana, enota vrtca Celje (5 otrok), OŠ bratov
Letonja, vrtec Sonček v Šmartnem ob Paki (4 otroci), JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje (1
otrok), Otroški vrtec Ajdovšina (2 otroka), Vrtec Danijelov levček Celje (4 otroci), OŠ
Prebold – enota vrtec (6 otrok), Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica (1 otrok), Vrtec
Anice Černejeve Celje (5 otrok), OŠ Vransko-Tabor - vrtec Vransko in vrtec Tabor (2
otroka), MO Ljubljana – Vrtec Ciciciban in Vrtec Vodmat (2 otroka), Vrtec Mavrica Vojnik
(5 otrok), Vrtec Nova Gorica (2 otroka), Vrtec Tončke Čečeve Celje (3 otroci), OŠ Dobrna –
vrtec (14 otrok), Vrtec Zarja Celje (6 otrok), Vrtec Ravne na Koroškem (1 otrok), OŠ
Braslovče – vrtec (4 otroci), OŠ Polzela - vrtec (3 otroci), MO Velenje - Vrtec Velenje (19
otrok), OŠ Sečovlje – vrtec (1 otrok), JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (2 otroka), Občina
Šoštanj – vrtec (2 otroka), Vrtec Jožice Flander Maribor (1 otrok), Vrtec Semedela, Koper (1
otrok), Akademija Montessori - vrtec Hiša otrok ABC Ljubljana (1 otrok), OŠ Toneta Šraja
Aljoše Nova vas (1 otrok), Vrtec SMRKOLIN d.o.o. Škofljica (1 otrok), Vrtec Šentjur (1
otrok).
19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
Na podlagi petega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih so se zagotavljala sredstva v proračunu
občine za investicijsko vzdrževanje in investicije v nepremičnine in opremo vrtcev. Za te
namene je bilo porabljenih 1.740,00 €, in sicer za plačilo priprave prijave za energetsko
sanacijo enot Vrtcev Občine Žalec – enota Šempeter, Levec in Petrovče.
19039001 Osnovno šolstvo
19010 Materialni stroški I. Osnovne šole Žalec
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) je zagotavljala lokalna
skupnost osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika,
ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve). Realizacija je
54.720,00 €, kar predstavlja 50,53 % skupnih sredstev za materialne stroške I. OŠ Žalec v letu
2013.
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19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec
Občina Žalec je porabila 5.985,00 € (50,00 % letno planiranih sredstev) za materialne stroške
II. OŠ Žalec, ki predstavljajo 53 % delež občine za zagotavljanje delovanja šole skupaj z
drugimi občinami na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09).
19012 Materialni stroški Osnovne šole Griže
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) je zagotavljala lokalna
skupnost osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika,
ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve). Realizacija je
24.225,00 €, kar predstavlja 50,00 % skupnih sredstev za materialne stroške OŠ Griže v letu
2013.
19013 Materialni stroški Osnovne šole Petrovče
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) je zagotavljala lokalna
skupnost osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika,
ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve). Realizacija je
34.018,00 €, kar predstavlja 50,75 % skupnih sredstev za materialne stroške OŠ Petrovče v
letu 2013.
19014 Materialni stroški Osnovne šole Šempeter
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) je zagotavljala lokalna
skupnost osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika,
ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve). Realizacija je
29.493,33 €, kar predstavlja 50,07 % skupnih sredstev za materialne stroške OŠ Šempeter v
letu 2013.
19015 Projektno delo v osnovnih šolah
Na podlagi pete alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) je zagotovila lokalna
skupnost osnovnim šolam sredstva za dodatne dejavnosti šole (vključevanje in izvajanje
projektov, ki niso vključeni v obvezen program šole) v skupni višini 4.127,50 €. Pregled
porabljenih sredstev po šolah: OŠ Griže – 0,00 €, OŠ Petrovče – 2.900,00 €, OŠ Šempeter 0,00 €, I.OŠ Žalec – 1.227,50 € in II. OŠ Žalec – 0,00 €.
19016 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)
Na podlagi pete alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11) je zagotavljala lokalna
skupnost osnovnim šolam sredstva za dogovorjeni program, ki se je izvajal na posamezni šoli.
Skupna vrednost realiziranega dogovorjenega programa je 49.419,59 € in sicer je razdelitev
po podkontih sledeča:
- 413300-tekoči transferi v javne zavode – plače in drugi izdatki zaposlenih 42.706,29 €,
- 413301-tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalca 6.084,46 €,
- 413310-tekoči transferi v javne zavode – premije kolektivnega dodatnega zavarovanja
628,84 €.
Skupna realizacija dogovorjenega programa po šolah: OŠ Griže 5.143,21 €, OŠ Petrovče
16.438,99 €, OŠ Šempeter 7.000,46 €, I. OŠ Žalec 14.634,75 €, II. OŠ Žalec 6.202,18 €.
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19017 Tekmovanje učencev (Mladi raziskovalec)
Občina Žalec je razpisala javni natečaj »Mladi raziskovalec 2013«, v katerega se vključujejo
osnovne šole in vrtec. Otroci so raziskovali naslednja področja: Koga zame briga? (mladostniki s
težavami); Znane osebnosti (matematiki, literarni ustvarjalci, likovni ustvarjalci, znanstveniki,
športniki itd.); Doživljanje in izražanje s pesmijo; Zdravilna zelišča; Kaj je bonton? Koliko ga
poznamo in koliko uporabljamo; Knjiga – bralna pismenost; Razvoj podeželja; Mladi in družba, ki jih
obdaja; Zakaj in na kakšne načine lahko raziskujemo. Skupno je bilo realiziranih 50 raziskovalnih

nalog. Sredstva v višini 5.429,82 € so bila porabljena za plačila po podjemnih pogodbah
mentorjem raziskovalnih nalog.
19018 Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom
Sredstva v višini 2.035,18 € so bila porabljena za pokrivanje materialnih stroškov, varstva in
domskega zdravnika za 5 učencev iz Občine Žalec (od februarja 2013 do junija 2013 4 učenci
iz Občine Žalec), ki na podlagi odločbe o razvrstitvi obiskujejo to šolo s prilagojenim
programom. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva na podlagi prve alineje prvega odstavka 82.
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07UPB5, 36/08, 58/09).
19020 Financiranje Walforske šole Celje
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) zasebni šoli pripada za izvedbo programa 85 % sredstev, ki jih
lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje javni šoli. Občina je dolžna zagotoviti in zasebni šoli
plačati za učenca, ki ima prebivališče na njenem območju, sorazmeren delež vseh stroškov, ki
jih po 82. členu ZOFVI zagotavlja javni šoli. V šolskem letu 2012/2013 je skupno vpisanih 7
učencev iz občine Žalec.
19021 Odškodninska zadeva Uroš Čeh
Za mesečne rente na podlagi sodb Okrožnega sodišča v Celju št. P732/2007 in Cp 215/2012
je bilo porabljenih 3.825,00 €.
19030 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. Osnovne šole Žalec
Za plačilo projektne dokumentacije za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti za energetsko sanacijo objekta I. OŠ Žalec
porabljenih 14.310,00 € ter za prijavo na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje
gradnje športnih objektov v letih 2013, 2014 in 2015, in sicer s projektom - Obnova parketa v
telovadnici I. Osnovne šole Žalec je bilo porabljeno 1.500,00 €, za postavitev klančine pred
vhodom v I. OŠ Žalec 648,00 €. Skupaj je bila realizacija 16.458,00 €.
19031 Investicije in investicijsko vzdrževanje II. osnovne šole Žalec
Investicija in investicijsko vzdrževanje bo izvedeno v času poletnih počitnic.
19033 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Petrovče
Za plačilo projektne dokumentacije za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti za energetsko sanacijo objekta OŠ
Petrovče porabljenih 16.224,00 € ter za prijavo na Javni razpis Fundacije za šport za
sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2013, 2014 in 2015, in sicer s projektom Obnova parketa v telovadnici OŠ Petrovče je bilo porabljeno 1.500,00 €. Skupaj je bila
realizacija 17.724,00 €.
19034 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Šempeter
Investicija in investicijsko vzdrževanje bo izvedeno v času poletnih počitnic.
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19039002 Glasbeno šolstvo
19040 Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) je zagotovila lokalna
skupnost glasbeni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika,
ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini
6.639,00 € (41,66 % planiranih sredstev). Pri določitvi materialnih stroškov se je upoštevalo
število učencev iz posamezne občine soustanoviteljice glasbene šole. Šolo je v šolskem letu
2012/2013 skupno obiskovalo 506 učencev (od tega iz žalske občine 318).
19041 Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcev Glasbene šole po kolektivni pogodbi
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) je zagotovila lokalna
skupnost glasbeni šoli sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno
pogodbo in sicer regres za prehrano med delom in prevoz na delo v višini 9.789,00 € (41,65
% planiranih sredstev). Obveznost posamezne občine se določa na podlagi deleža učencev iz
občine soustanoviteljice glasbene šole. Glede na to, da je iz žalske občine bilo v šolskem letu
2012/2013 318 učencev od skupno 506, znaša delež Občine Žalec za sofinanciranje
nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo 62,80 %. Sredstva so bila
realizirana na podlagi mesečnih zahtevkov glasbene šole.
1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje
19050 Sofinanciranje delovanja Regijskega višjega in visokošolskega študijskega središča
Celje
Sredstva v višini 3.418,00 € (50,00 % planiranih sredstev) 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.
1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
19060 Sofinanciranje programa izobraževanja odraslih – UPI Ljudska univerza Žalec
Na podlagi 30. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1) je bilo
porabljenih 4.120,83 € za kritje materialnih stroškov za izvajanje verificiranih programov za
odrasle.
19063 Energetska sanacija stavbe UPI Žalec
Občina Žalec je v sodelovanju z JZ UPI Žalec (ki je tudi plačal vso potrebno dokumentacijo)
prijavila energetsko sanacijo stavbe UPI Žalec na Javni razpis za sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, projekt na razpisu Ministrstva za okolje
in prostor ni bil odobren.
19059002 Druge oblike izobraževanja
19062 Brezplačno pravno svetovanje za občane
Sredstva v višini 2.160,00 € (50,00 % planiranih sredstev) so bila porabljena za brezplačno
pravno svetovanje za občanke in občane Občine Žalec. Brezplačno pravno svetovanje se
izvaja 2 krat mesečno ob predhodni najavi.
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1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19070 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) je zagotavljala lokalna
skupnost sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni
šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 107/10). Porabljenih je bilo 307.803,80 €, kar
predstavlja 6/10 predvidene realizacije za leto 2013.
Učenci imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot 4
km od njihove osnovne šole. Ne glede na oddaljenost imajo pravico do brezplačnega prevoza
tudi tisti učenci, ko je ogrožena njihova varnost na poti v šolo po ugotovitvi pristojnega
organa za preventivo v cestnem prometu in tisti učenci, ki obiskujejo 1. razred 9-letne
osnovne šole. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede
na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole. Občina Žalec je zagotavljala
brezplačne prevoze tudi za učence s posebnimi potrebami, ki se na podlagi odločbe o
razvrstitvi šolajo na II. Osnovni šoli Žalec, Osnovni šoli Glazija v Celju ter imajo dodeljeno
dodatno strokovno pomoč v ustreznih zavodih v Ljubljani.
19071 Subvencioniranje šolske prehrane
Sredstva v višini 4.674,25 € so bila porabljena za subvencioniranje kosil učencem iz Občine
Žalec, ki obiskujejo II. Osnovno šolo Žalec.
19069003 Štipendije
19080 Štipendije
Sredstva v višini 15.190,80 € (39,98 % planiranih sredstev) so bila porabljena za štipendije
dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v občini Žalec, ki so bili izbrani na javnih
razpisih za štipendiranje v preteklih letih in še niso zaključili šolanja. Štipendije so se podelile
na podlagi Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec (Ur. l. RS, št. 90/07, 55/10) za
srednješolsko izobraževanje, za univerzitetni študij oziroma visokošolsko izobraževanje ter za
študij v tujini. Razpis za dodelitev vsakoletnih štipendij je bil objavljen v časopisu Utrip in na
spletni strani občine. V prvi polovici leta 2013 je štipendijo prejemalo 16 štipendistov, od tega
8 na srednješolskem izobraževanju, 7 na univerzitetnem študiju in 1 štipendija za študij v
tujini.
19081 Sklad štipendijske sheme Savinjske regije
Sredstva v višini 3.019,78 € so bila porabljena za sofinanciranje 4 štipendij v okviru Enotne
regijske štipendijske sheme (RŠS) Savinjske regije za šolsko leto 2012/2013. RŠS je
instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci regijske štipendijske
sheme in državo, skladno z zakonom na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja
in predstavlja izjemen pomen za razvoj regij v Sloveniji. Osnovni namen projekta je 50 %
sofinanciranje kadrovskega štipendiranja za delodajalce ter povečati zaposlitvene možnosti
dijakom in študentom v regiji. Delodajalce spodbuja k razvojni strategiji zaposlovanja,
štipendiste pa k zaposlovanju v regiji, in s tem vpliva na dvig izobrazbene ravni v Občini
Žalec.
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19069004 Študijske pomoči
19090 Finančna pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
Razpis je bil objavljen v mesecu februarju 2013, izbor pa se je opravil v mesecu juliju 2013.
Izplačila finančnih pomoči bodo predvidoma realizirana v mesecu avgustu 2013. Finančna
pomoč se dodeli prosilcem s stalnim prebivališčem v Občini Žalec na podlagi Pravilnika o
dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 94/05). Finančna pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja v
letu 2013 znaša 250 € oziroma 375 € za tiste, ki izkazujejo nižji socialni status.
20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Sredstva v višini 17.140,00 € so bila porabljena na osnovi prejetih vlog za pomoč staršem od
rojstvu otroka (82 novorojenčkov).
20003 Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju
Planirana sredstva bodo nakazana v letu 2013 na osnovi Pogodbe o sofinanciranju št. 411-020096/2013 in pol letnega poročila o delovanju Materinskega doma, ki deluje v okviru Javnega
zavoda Socio.
20004 Sofinanciranje delovanja Varne hiše za ženske in otroke – žrtve nasilja
Planirana sredstva bodo nakazana v letu 2013 na osnovi Pogodbe o sofinanciranju št. 411-020095/2013 in polletnega poročila o delovanju Varne hiše za ženske in otroke-žrtev nasilja, ki
deluje v okviru Javnega zavoda Socio.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
20010 Preventivni programi za otroke in mladostnike
Realizacija financiranja poteka na podlagi Pogodbe št. 411-02-0097/2013 s Centrom za
socialno delo Žalec. Na osnovi posredovanih zahtevkov za preventivne programe za otroke in
mladostnike je bilo porabljenih 3.325,00 €.
20011 Socialno pedagoška pomoč družini
Na podlagi Pogodbe št. 411-020093/2013 s Centrom za socialno delo Žalec o Pedagoški
pomoči družinam in zahtevkom za izvedene programe je bilo porabljenih 6.057,60 €.
20049002 Socialno varstvo invalidov
20020 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih
Izplačilo sredstev v višini 82.829,35 € je bilo izvedeno na osnovi odločb Centra za socialno
delo Žalec in na podlagi izstavljenih računov za stroške domske oskrbe za tiste občane Občine
Žalec, ki so nameščeni v varstveno delovnih centrih Črna na Koroškem, Golovec Celje,
Draga Ig in Čebela Šentjanž pri Dravogradu.
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20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje
Izplačilo sredstev v višini 40.574,99 € je bilo izvedeno na osnovi odločb Centra za socialno
delo Žalec in na podlagi izstavljenih računov za stroške domske oskrbe za tiste občane Občine
Žalec, ki so nameščeni v Zavodih za usposabljanje Dornava in Dobrna.
20022 Financiranje družinskega pomočnika
Izplačilo sredstev v višini 47.061,25 € je bilo izvedeno na osnovi realizirane storitve
družinskega pomočnika - 10 uporabnikov iz Občine Žalec.
20049003 Socialno varstvo starih
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Izplačilo sredstev v višini 60.651,40 € je bilo izvedeno na osnovi izstavljenih računov za
plačila storitve institucionalnega varstva za naše občane ki so nameščeni v splošnih socialnih
zavodih za starejše občane po Sloveniji in sicer: Laško, Dravograd, Savinja Celje, Polzela,
Prevalje, Štore, Sv. Jožef Celje, Topolšica, Zavod Sv. Rafaela Vransko, Gornji Grad, Vojnik,
Šmarje, Šmarje.
20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih
Izplačilo sredstev v višini 71.294,54 € je bilo izvedeno na osnovi izstavljenih računov za
plačila storitve institucionalnega varstva za naše občane ki so nameščeni v posebnih socialnih
zavodih za starejše občane po Sloveniji in sicer: v Domu Nine Pokorn – Grmovje, Impoljca
Sevnica, Hrastovec Trate Lenart in Ozara Maribor.
20032 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
Izplačilo sredstev v višini 46.305,44 € je bilo izvedeno na osnovi izstavljenih računov za
stroške storitev »Pomoč družini na domu« v obliki socialne oskrbe na domu za 89
uporabnikov iz Občine Žalec, ki jo izvaja JZ Dom Nine Pokorn. Poleg tega pa je zagotovljena
tudi mobilna pomoč za občane Občine Žalec (1) JZ za varstvo in delo Golovec ter v obliki life
line pomoči na domu preko JZ Dom ob Savinji Celje.
20033 Gradnja doma za starejše v Žalcu
Za izdelavo projektne dokumentacije za Dom upokojencev Žalec (IV. generacija) je bilo
porabljenih 11.400,00 €.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20040 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Sredstva v višini 4.760,42 € so bila porabljena za izplačilo enkratne denarne pomoči 19
občanom Občine Žalec zaradi materialne ogroženosti.
20042 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Sredstva v višini 1.408,82 € so bila porabljena za poravnavo stroškov pokopa umrlih občanov
Občine Žalec, v primerih, ko ni bilo dedičev oz. dediči niso bili sposobni poravnati stroške
pokopa zaradi socialne ogroženosti.
20043 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce
Sredstva v višini 892,00 € so bila porabljena za sofinanciranje zavetišča.
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20049005 Socialno varstvo zasvojenih
20050 Dejavnost Dnevnega centra Želva in Eureka
Sredstva v višini 41.480,04 € so bila porabljena na podlagi Pogodbe št. 411-02-0092/2013 in
v skladu s planom za delovanje Dnevnega centra Želva in Eureka.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20060 Sofinanciranje dejavnosti Občinske zveze Rdečega križa Žalec
Izplačilo sredstev v višini 7.051,93 € je bilo izvedeno na podlagi Pogodbe št. 101-060006/2013 o sofinanciranju humanitarne dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa
Žalec in osnovi izstavljenih zahtevkov za izvajanje dejavnosti.
20061 Sofinanciranje dejavnosti Karitas Petrovče
Izplačilo sredstev v višini 2.289,50 € je bilo izvedeno na podlagi Pogodbe št. 411-020094/2013 za opravljanje dejavnosti Karitas Petrovče in sicer za sofinanciranje
humanitarnega koncerta »Z roko v roki«.
20062 Sofinanciranje Karitas Gotovlje
V pripravi skupna pogodba za vse Karitase, ki imajo predvidena sredstva v proračuna Občine
Žalec.
20064 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
Izplačilo sredstev v višini 5.689,34 € je bilo izvedeno na podlagi sklenjene pogodbe z društvi,
ki delujejo na področju socialnega varstva. Po izkazanem vsebinskem in finančnem poročilu
za prvo polletje, so društva prejela ½ pogodbenega zneska.
20066 Karitas Ponikva
V pripravi skupna pogodba za vse Karitase, ki imajo predvidena sredstva v proračuna Občine
Žalec.
20067 Karitas Griže
V pripravi skupna pogodba za vse Karitase, ki imajo predvidena sredstva v proračuna Občine
Žalec.
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4004 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
07039001 Administracija občinske uprave
06061 Izdaja soglasij v upravnih postopkih
Sredstva v višini 16.468,45 € so bila porabljena za plačila stroškov izdanih soglasij JKP Žalec
uporabnikom, ki se priključujejo na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. Sredstva so
bila po izdanem računu nakazana Javnemu komunalnemu podjetju Žalec.
353,62 € se je namenilo podjetju Simbio d.o.o. za izdajo projektnih pogojev, smernic, mnenj
in soglasij v okviru investicijskega vzdrževanja RCERO.
06062 Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Sredstva v višini 54.082,02 € so se namenila financiranju delovanja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva kot skupnega organa občinskih uprav za obdobje šestih mesecev.
Poraba je v skladu s sprejetim proračunom in planom MIR.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07001 Usposabljanje enot in služb Civilne zaščite
»Preverjanje ekip Prve pomoči in Civilne zaščite« je potekalo dne 8.6.2013 v Žalcu,
sofinanciranje organizacije le-te pa je bilo izvedeno v drugem polletju (juliju).
07002 Stroški delovanja enot in služb Civilne zaščite
Nakazila za zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje pripadnikov Civilne zaščite in
sejnin štaba Civilne zaščite bodo izvedena v drugem polletju.
0703 Opremljanje enot in služb Civilne zaščite
Nakazila za nabavo protipoplavnih vreč in nabavo zaščitnih oblek za pripadnike CZ bodo
izvedena v drugem polletju.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07010 Dejavnost gasilskih društev
Nakazan je bil I. del dotacije Prostovoljnim gasilskim društvom v Občini Žalec, nakazila
sredstev za povračilo stroškov zdravniških pregledov ter usposabljanj gasilskih članov,
mladine ter veteranov se izvajajo na podlagi prejetih vlog.
07011 Dejavnost Gasilske zveze Žalec
Gasilski zvezi Žalec se nakazujejo sredstva za delovanje zveze ter sofinanciranje zaposlitve
strokovnega sodelavca Gasilske zveze Žalec v delnih zneskih na podlagi prejetih vlog GZ
Žalec, nakazila se izvajajo tudi za plačila zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje
operativnih gasilskih članov, gasilskih veteranov in otrok.
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07012 UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
Sredstva se porabljajo za plačilo sejnin članom Upravnega odbora za razpolaganje z
dodeljenimi sredstvi požarnega sklada ter za povračila stroškov v intervencijah poškodovane
oz. uničene opreme po pozitivno rešenih vlogah na seji upravnega odbora.
07013 Nadomestila plač zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah
Sredstva se porabljajo za nadomestila plač operativnih gasilskih članov, za čas usposabljanja,
opravljanja zdravniških pregledov oz. sodelovanja na intervencijah na podlagi prejetih vlog.
07015 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme
Sredstva so bila nakazana Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kasaze – Liboje za
sofinanciranje nabave gasilskega vozila GCGP – 1 (gasilska cisterna za gozdne požare).
07016 Obnove gasilskih domov
Nakazilo sredstev se predvideva v drugem polletju (vloga je že prejeta, čaka se na vložitev
vloge na UE Žalec za pridobitev gradbenega dovoljenja).
07017 Organiziranje državnega gasilskega tekmovanja
Nakazilo sredstev se predvideva v drugem polletju.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je porabljeno 1.851,70 €, kar je
27,5 % planiranih sredstev. Poraba sredstev je planirana do novembra 2013 (akcija »VARNO
NA POTI V ŠOLO«, likovni natečaj, sejnine …)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanje
10039001 Povečanje zaposljivosti
10007 Javna dela na področju varstva okolja in urejanja prostora
14.414,12 € se je namenilo za kritje stroškov do izhodiščnih in minimalnih plač za
brezposelne osebe, udeležence javnih del za urejanje in vzdrževanje javnih površin –zelenic
in občinskih cest na območju občine Žalec za leto 2013. Dela se izvajajo preko JKP ŽalecEUJP. Odobrena je zaposlitev 15 oseb. Poraba je v skladu s planirano.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11050 Zavetišče (azil) za živali
4.213,65 € se je namenilo za kritje stroškov oskrbe zapuščenih živali. Gre predvsem za
zapuščene muce in le 4 pse, za katere smo zagotovili osnovno zdravstveno oskrbo
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(sterilizacija, kastracija, zdravljenje poškodb) in jih vrnili najditeljem oz. novim lastnikom.
Poraba je manjša od planirane.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in
zemeljskega plina
12049001 Oskrba s plinom
12002 Poslovna cona Arnovski gozd II. – prestavitev plinovoda
V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za prestavitev plinovoda v poslovni coni
Arnovski gozd. Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izvajalec del IMP Promont d.o.o. iz
Ljubljane, ki bo dela izvedel do konca septembra 2013. Pogodbena vrednost del znaša
199.151,97 €. Dela bodo opravljena in obračunana v drugem polletju. Gre za zahteven
projekt, ker upravljavec plinovoda Plinovodi d.o.o. zahteva posebna zavarovanja zaradi
nemotene dobave in posebne pogoje v času izvedbe prevezave plinovoda. Za vodenje
investicijskega inženiringa je bilo v prvem polletju leta 2013 porabljenih 3.472,40 €, za načrte
in drugo projektno dokumentacijo pa dokumentacijo pa 3.828,00 €.
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12010 Učinkovita raba in obnovljivi viri energije
Realizacija je 00,00 €. Aktivnosti potekajo v skladu s proračunom. Poraba planiranih sredstev
za izvajanje Energetskega knjigovodstva javnih stavb bo v juliju 2013 na osnovi že podpisane
pogodbe za izvedbo del.
12011 Stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn
Realizacija je 00,00 €. Aktivnosti potekajo v skladu s proračunom. Obračun potnih stroškov
dveh zunanjih sodelavcev - energetskih svetovalcev v okviru Energetske svetovalne pisarne,
ki deluje na Občini Žalec enkrat tedensko je predviden konec leta, to je v decembru 2013.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno)
Sredstva v višini 76.921,48 € so bila porabljena za pregledniško službo in izvajanje nujnih
vzdrževalnih del rednega vzdrževanja lokalnih cest na območju občine Žalec. Izvedena je bila
sanacija udora brežine potoka ob LC 490020 Zabukovica – Liboje, sanirano je bilo
odvodnjavanje LC 490010 Petrovče – Liboje pri avtobusni postaji Kili, kjer je prihajalo do
zastajanja vode na vozišču, po prevzemu infrastrukture v PCAG 1 je bila izvedena obnova
talnih označb in razširitev priključka na regionalno cesto, na plazu pod lokalno cesto v
Hramšah je bila izvedena odstranitev asfaltne prevleke in izvedba začasne rešitve z izdelavo
makadamskega vozišča, ki se glede na posedke redno dosipava, urejeno je bilo odvodnjavanje
na treh lokacijah LC 490450 Velika Pirešica – Gorca.

40

Izvajalec rednega letnega vzdrževanja lokalnih cest v Občini Žalec za obdobje 2011, 2012 in
2013, ki je bil na javnem razpisu izbran kot najugodnejši ponudnik, je VOC Celje d.d., Lava
42, Celje.
13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)
Sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih cest v višini 271.566,91 € so bila porabljena za
izvajanje nujnih vzdrževalnih del zimske službe (pluženje snega, posipanje peska in soli za
preprečitev poledice, odstranitev snežnih kolov po koncu sezone). V zimski sezoni 2012/2013
je bilo na lokalnih cestah porabljenih 1.196 t NaCl in 1.783 m3 gramoza. Izvajalec del za
izvajanje zimske službe na lokalnih cestah za obdobje 2011, 2012 in 2013, ki je bil izbran kot
najugodnejši ponudnik na javnem razpisu, je VOC Celje d.d.
Sredstva v višini 1.524,00 € so bila porabljena za nakup snežne freze, ki jo uporablja JKP
Žalec, Enota za vzdrževanje javnih površin.
13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture – pločniki in kolesarske poti
Za upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture – pločniki, kolesarske steze, ki ga izvaja
JKP Žalec- EUJP, se je iz proračuna 2013 v obdobju 6 mesecev (od novembra 2012 do aprila
2013) namenilo 100.567,85 €, in sicer ca. 75% sredstev za plače zaposlenih in prispevke ter
ca. 25 % za materialne stroške in storitve. Poraba je nekoliko višja od planirane zaradi hude
zime in posledično večjega obsega del v zimskih mesecih ter obračunanega deleža uporabnine
za opremo za leto 2012 šele v letu 2013. Skupna poraba (infrastruktura, zelenice) je v skladu s
planom.
13004 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - mostovi dolžine nad 5 m.
Pridobljene so bile ponudbe za zamenjavo dotrajane mostne ograje čez Ložnico v Levcu in za
sanacijo dilatacij na mostu čez Ložnico v Arji vasi, ki bodo v okviru razpoložljivih sredstev v
višini 10.000 € izvedene v obdobju med julijem in septembrom 2013.
13006 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture – naprave za umirjanje
prometa.
Sanacije obstoječih hitrostnih ovir v obliki izvedbe blažjih naklonov naletnih ramp do dne
30.6.2013 še niso bile niti naročene niti izvedene.
13007 Storitve strokovnih služb JKP d.o.o. pri dejavnosti urejanja javnih površin
20.034,00 € se je namenilo za storitve strokovnih služb JKP d.o.o. Žalec za delovanje EUJP –
urejanje javnih površin (pločniki in kolesarske steze). Storitev obsega vodstvene,
računovodske, informacijske in administrativne storitve v skladu s Pogodbo o izvajanju in
načinu financiranja gospodarske javne službe urejanja javnih površin, pokopališke in
pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč. Poraba je v skladu s planirano.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13106 LC 490081 Zabukovica - Matke
Sredstva do dne 30.6.2013 niso bila porabljena. Dela so bila naročena in izvedena v mesecu
juliju, in sicer v znesku 16.237,35 za izvedbo podpornih zidov pod lokalno cesto in ureditev
odvodnjavanja, ter v znesku 3.464 € za postavitev jeklenih varnostnih ograj kot izvedbe
ukrepov za preprečitev zdrsa vozila v potok ob cesti. Gradbena dela je izvedlo podjetje
Grametpromet d.o.o., ki je bilo najugodnejše pri zbiranju ponudb. Jekleno varnostno ograjo je
postavilo podjetje Liko Liboje.
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13123 LC 490402 Studence - Podkraj
Izdelana je bila projektna dokumentacija za sanacijo navedene ceste in en izvod predan KS
Ponikva.
13124 LC 490443 Pernovo - Podgora
Sredstva do dne 30.6.2013 niso bila porabljena. Dela so bila naročena in izvedena v mesecu
juniju. Začasna situacija v skupnem znesku 32.123,98 € je bila izstavljena dne 9.7.2013, za
dodatna dela v višini 2.788,62 € pa je bil dne 22.7.2013 podpisan aneks k pogodbi. Skupni
znesek gradbenih del znaša 34.912,96 €. Gradbena dela je izvajalo podjetje VOC Celje d.d.,
ki je bilo najugodnejše pri zbiranju ponudb.
13212 Pločnik Galicija
Sredstva v višini 1.518,00 € so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije. Pogodba
z izvajalcem je podpisana. Gradbena dela bo izvajalo podjetje Emil Grobelnik s.p. . Uvedba v
delo in pričetek del je predviden v začetku meseca avgusta.
13250 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture – mostovi
V letu 2013 je bila pridobljena izvedbena projektna dokumentacija za gradnjo nadomestnega
mostu čez Bistrico v Kasazah, za kar je bilo v letu 2013 porabljenih 11.840,00 €. Na podlagi
javnega razpisa je bil izbran izvajalec del REMONT d.d. iz Celja, ki je z deli pričel maja
2013. Pogodbeni rok dokončanja del je 19.07.2013. Dela bodo v celoti obračunana v drugi
polovici leta 2013. Pogodbena vrednost del je 98.167,92 € in predvidoma ne bo prekoračena.
13301 Obnove JP po izgradnji plina (nerazporejeno)
V prvi polovici leta 2013 ni bilo izvedenih nobenih sanacijskih del na tistih javnih cestah, ki
so določene v pogodbi z Mestnimi plinovodi d.o.o. Koper, zato iz tega naslova v tem obdobju
ni bilo realiziranih sredstev.
13319 Cestna infrastruktura OPPN Žalec – zahod
Zgrajen je bil del parkirišč ob novi povezovalni cesti, za katero je bilo pridobljeno uporabno
dovoljenje.
13322 JP 992121 Pekel - Studence
Dela se bodo izvajala v mesecu juliju.
13360 Prenova starega mestnega jedra Žalec
Dela v okviru projekta: Prenova starega mestnega jedra Žalec so se pričela 22.5.2013, ko je
bil izbran izvajalec del, podjetje AGM Nemec, uveden v delo. Do konca meseca junija 2013
so bila opravljena pripravljalna dela na cestnem omrežju, zelenih površinah in obnovi
kanalizacije, skupaj v višini 24.949,27 €. Račun je zapadel v plačilo v začetku meseca avgusta
2013.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč
Sredstva v višini 1.500 € so namenjena sofinanciranju 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 po pogodbi
sofinancira izvedena vzdrževalna dela (pleskanje zunanjih sten, globinsko čiščenje in zaščita
tal, vzdrževanje javnih sanitarij…) v višini 50% nastalih stroškov. 1.000 € se nameni za
vzdrževanje drugih avtobusnih postajališč (obnova opreme, koši ...) in ureditev okolice.
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13402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov
Sredstva v višini 1.753,72 so bila porabljena za redno vzdrževanje semaforskih naprav in
naprav za osvetljevanje prehodov za pešce. Izvajalec rednega vzdrževanja semaforskih naprav
je Veltrag d.o.o. .
Realizacija za dopolnitev turistično obvestilne prometne signalizacije (izdelava in montaža
usmerjevalnih lamel z nosilci) je 00,00. Aktivnosti so v teku.
13404 Banka cestnih podatkov
Sredstva do dne 30.6.2013 niso bila porabljena. V mesecu juliju je bila naročena izdelava
banke cestnih podatkov (BCP) pri podjetju DFG Consulting d.o.o. iz Ljubljane. V sklopu
izdelave BCP je bilo v mesecu juliju izvedeno snemanje vseh javnih cest.
13451 Postavitev avtobusnih nadstrešnic
Sredstva do dne 30.6.2013 niso bila porabljena. Sredstva so bila namenjena za postavitev
avtobusne nadstrešnice na postajališču ob regionalni cesti v Mali Pirešici, in sicer v smeri
Velenja. Postavitev ni bila naročena zaradi zapletov z lastništvom zemljišč. Potrebno je
določiti novo lokacijo.
13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije
Sredstva v višini 3.014,87 € so bila porabljena za postavite vertikalne prometne signalizacije v
PCAG 1. V mesecu avgustu bo naročena postavitev vertikalne prometne signalizacije za
zagotavljanje varnih šolskih poti. Prav tako bi zamenjanih nekaj obstoječih dotrajanih
prometnih znakov.
13029004 Cestna razsvetljava
13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave je porabljeno 94.870,52 € (električna
energija 79.517,82 € in tekoče vzdrževanje 15.352,70 €), kar je 48,16 % planiranih sredstev.
Poraba sredstev je planirana do decembra 2013.
13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Za gradnje cestnih razsvetljav je predvidenih 37.000,00 €. Zgrajeni sta razsvetljavi v Levcu in
v Šempetru, računi zapadejo v plačilo julija in avgusta. Poraba sredstev je planirana do
novembra 2013.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov
Sredstva v višini 9.780,98 € so se namenila za investicijsko vzdrževanje (sanacije in
posodobitve) obstoječega deponijskega kompleksa RCERO (nova infrastruktura) 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 ter glede na plan investicij
oz. plan porabe najemnine za leto 2013, ki ga je pripravil SIMBIO v nov. 2012. 77,27 € se je
namenilo za investicijski inženiring. Sredstva se zagotovijo iz sredstev prejetih najemnin za
leto 2013 in neporabljenih najemnin, ki so se prenesle iz leta 2012. Neplanirana sredstva v
višini 12.807,55 € so se namenila za zagotovitev finančnega jamstva za izvedbo ukrepov
varstva okolja, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, za ves čas med obratovanjem,
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zapiranjem in po zaprtju odlagališča, ki ga mora zagotoviti upravljalec odlagališča. Sredstva
se zagotovijo v skladu s Sporazumom o zagotovitvi finančnega jamstva z dne 7.01.13. Skupna
poraba je manjša od planirane.
15002 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov
Sredstva v višini 6.846,82 € so se namenila za odvoz in odlaganje azbestnih odpadkov iz
gospodinjstev (odstranitev salonitne strešne kritine), ter za zagotavljanje odvoza, sortiranja in
odlaganja preostanka odpadkov iz javnih površin Občine Žalec (zbrani odpadki iz košev,
zelenic in javnih površin v okviru vzdrževanja zelenic in javnih površin - EUJP). Poraba je v
skladu s planirano.
15003 Zbirni center za odpadke Žalec
Sredstva v skupni višini 56.227,39 € so se namenila za obratovanje obstoječega zbirnega
centra za ločeno zbrane odpadke na dvorišču Surovine d.d. v Vrbju ter za ureditev novega na
zemljišču občine Žalec, in sicer:
- za upravljanje obstoječega zbirnega centra (delo in vzdrževanje prostora)
20.019,84 €, za odvoz in odlaganje ločeno zbranih odpadkov 15.105,27 € ter za
najem prostora (Surovina d.d) 1.502,28 €.
- za projektno dokumentacijo (PGD in PZI) za izgradnjo novega zbirnega centra
19.600,00 € – stroški se zagotovijo iz sredstev najemnin RCERO.
Za izgradnjo novega zbirnega centra je v izdelavi OPPN. Ker je potrebno pridobiti še GD, se
pričetek izgradnje predvidoma prestavi v leto 2014. Sredstva se zagotovijo iz okoljske dajatve
in sredstev najemnin.
15004 Sanacija črnih odlagališč
Realizacija je 00,00 €. Aktivnosti za zagotavljanje odstranjevanja odpadkov iz naravnega
okolja, katerih povzročitelji odlaganja niso znani, so v teku.
15005 Spomladanska akcija čiščenja okolja
Za izvedbo uspešne spomladanske akcije čiščenja okolja na območju celotne občine smo
namenili 5.349,11 €, kar je nekoliko manj od plana. Aktivnosti so zaključene.
15007 Upravljanje in vzdrževanje zaprte deponije Ložnica
Aktivnosti potekajo v skladu s sprejetim proračunom. 3.510,65 € se je namenilo za odvajanje
in čiščenje izcednih vod iz telesa deponije. Ostale aktivnosti - redna vzdrževalnih dela in
monitoring emisij potekajo v skladu z planom. Pripravljen je program sanacije oz.
rekonstrukcije sistema za odvajanje površinskih in izcednih vod, s čemer naj bi se dolgoročno
zmanjšale količine izcednih vod in posledično stroški čiščenja le teh na ČN Kasaze.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15011 Povodje Savinje – kanalizacija
Do junija 2013 so bila za poizkusno delovanje kanalizacijskih črpališč porabljena sredstva v
višini 357,41 €, za plačila stroškov odvetniških storitev v zvezi s tožbami (posledica stečaja
podjetja Vegrad Velenje) so bila porabljena sredstva v višini 18.793,07 €. Za plačila
izvedencev tehničnih pregledov izgrajene kanalizacije Kasaze – Liboje, Žalec – Griže Zabukovica so bila porabljena sredstva v višini 1.800,00 EUR. Za dokončanje izgradnje
kanalizacije v okviru projekta Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje je bil zaradi stečaja podjetja CMC Celje
in zaradi potrebnih dodatnih del izbran nov izvajalec. Za dokončanje projekta so bila do
junija 2013 porabljena sredstva v višini 580.632,30 €. Za izvajanje potrebnega nadzora
dokončanja gradnje kanalizacije so bila izbranemu podjetju DRI nakazana sredstva v višini
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16.800,00 €. Skupaj so bila do konca meseca junija 2013 porabljena sredstva v višini
618.382,78 €.
15012 Povodje Savinje – čistilna naprava
Za plačila stroškov odvetniških storitev v zvezi s tožbami (posledica stečaja CP Maribor) so
bila porabljena sredstva v višini 2.462,10 €. Za nabavo dodatne opreme (drogovi za zastave)
na lokaciji ČN Kasaze so bila porabljena sredstva v višini 1.606,00 €. Za dokončanje
izgradnje ČN Kasaze so bila izbranemu podjetju Esot, d.o.o. Celje nakaza sredstva v višini
578.286,46 €. Za potrebe izvedbe investicijskega nadzora nad gradnjo pa so bila podjetju DRI
nakazana sredstva v višini 8.712,00 €. Skupaj so bila do konca meseca junija 2013 porabljena
sredstva v skupni višini 591.066,56 €.
15013 Povodje Savinje – informiranje javnosti, nadzor in inženiring
Za potrebe izvajanja inženiringa v okviru projekta Celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje so bila podjetju VO
– KA Celje nakazana sredstva v višini 625,00 €.
15014 Subvencioniranje izgub JKP d.o.o. zaradi prenizkih cen
Subvencija se nanaša na nepokrito najemnino zaradi prenizke cene omrežnine pri dejavnosti
odvajanja in čiščenja odpadne vode. Porabljena sredstva v višini 29.430,32 € se nanašajo na
plačilo subvencij za mesec november in december leta 2012.
15101 Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v OŽ, del območja KS Petrovče
Dela pri izgradnji kanalizacije so zaključena. Za izplačilo zadržanega dela (v višini 10%) pri
plačilu začasnih situacij v višini 90% od vsake situacije so bila ob predaji izgrajene
kanalizacije Petrovče izvajalcu del Radok d.o.o. Celje izplačana zadržana sredstva v višini
70.285,86 EUR.
15104 Kanalizacija Šempeter (Starovaška ulica, Rožna ulica)
Na portalu javnih naročil je bil objavljen razpis za izbor najugodnejšega ponudnika za gradnjo
kanalizacije. Izveden je bil postopek javnega naročila in izbran najugodnejši ponudnik. V prvi
polovici leta so bila porabljena sredstva v višini 1.600,00 €.
15106 Kanalizacija Petrovče
Izvajalec del je bil izbran že v letu 2012. Gradnja kanalizacije se je pričela izvajati, prav tako
izvedba zgornjega ustroja ceste. Prvi račun zapade v plačilo v mesecu juliju 2013. Za
izdelavo projektne dokumentacije in opravljen investicijski inženiring so bila porabljena
sredstva v višini 1.730,00 €.
15107 Kanalizacija Drešinja vas
Do sedaj so bile izvedene aktivnosti v zvezi s pridobitvijo pravice gradnje. Projekt je v
izdelavi.
15109 Kanalizacija Griže
Projektna dokumentacija je v izdelavi.
15110 Kanalizacija Migojnice
V prvem polletju letošnjega leta so bili opravljeni razgovori s krajani za pridobitev služnosti
na osnovi katerih so bile nato opravljene tudi manjše korekcije trase kanalizacije. Projekt je v
izdelavi.
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15111 Kanalizacija Podlog
Izvajajo se aktivnosti v zvezi s pridobitvijo služnostnih pogodb. Projekt je v izdelavi.
15114 Kanalizacija Petrovče – sejmišče
V prvi polovici leta je bilo pridobljeno mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede
ureditve struge potoka Lave. Dela se bodo izvajala v mesecu septembru 2013.
15116 Kanalizacija Šempeter (Dobrteša vas)
Do sedaj so bile izvedene aktivnosti v zvezi s pridobitvijo pogodb o služnosti.
15121 Kanalizacija Arja vas-severni del
Dokončana je bila gradnja kanalizacije, izvedeni jaški za priključitev na kanalizacijo, cesta je
bila vzpostavljena v prvotno stanje. Izvajalec del bo v kratkem predložil potrebno
dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Do sedaj so bila porabljena sredstva v
višini 35.735,47 €.
15128 Kanalizacija Žalec (Partizanska ulica)
Pripravljena je bila razpisna dokumentacija za izbor najugodnejšega ponudnika za objavo na
portalu javnih naročil, izbran je že izvajalec del. Izvedba se bo pričela v kratkem.
15129 Kanalizacija Šempeter (kanal SIP)
Do sedaj je Javno komunalno podjetje Žalec na obstoječem kanalu (SIP) opravilo preglede
delovanja in načina priključitve uporabnikov na kanalizacijo.
15132 Razbremenilni kanal Žalec
Izvedena so bila manjša dela pri čiščenju in profiliranju kanala, ostala dela bodo izvedena v
prihodnjih mesecih.
15133 Sekundarna kanalizacija Vrbje
Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD, za kar so bila porabljena sredstva v višini
1.680,00 €.
15134 Prenova starega mestnega jedra Žalec (kanalizacija)
V okviru prve faze izvajanja projekta: Prenova starega mestnega jedra Žalec so bila v mesecu
juniju 2013 izvedena pripravljalna dela za obnovo kanala 1.0. Prva začasna situacija izvajalca
del AGM Nemec je bila izdana v mesecu juliju 2013 in je bila poravnana v začetku meseca
avgusta 2013.
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15030 Protipoplavni ukrepi
Za protipoplavne ukrepe je planirano 36.000,00 €. Na Ložnici, pod naseljem Podvin, se je že
izvedlo čiščenje koritnice Ložnice in uredili so se protipoplavni nasipi. Račun zapade v
plačilo meseca julija. Za protipoplavne nasipe je potrebno izdelati še dokumentacijo, tako se
poraba sredstev planira do oktobra 2013.
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15060 Poslovna cona Arnovski gozd II – prestavitev Vršce
Sredstva v višini 20.000 € se planirajo za izdelavo projektne dokumentacije II. faze
prestavitve Vršce, po predhodno rešenih lastninski vprašanjih (zemljišča last DARSa).
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15040 Krajinski park ribnik Vrbje
384,00 € se je namenilo za vzdrževana dela v KP –obnova ograje na mostu čez Strugo. Ostala
dela potekajo v skladu s planom. Izvaja se upravljanje KP (nadzor, čuvajska služba) s strani
KS Vrbje, izdelan je projekt razgledne ploščadi (PGD), ki je potreben za izvedbo projekta
LAS SSD –Ekoploščad ribnik Vrbje, obnovil se je drevored ob vhodu v KP (skoblanja
panjev). Realizacija je predvidena do konca leta.
15045 Naravoslovne učne poti
Sredstva v skupni višini 600,00 € so se namenila za vzdrževanje obstoječih naravoslovnih
učnih poti (popravilo vstopne table-kozolčka in popeskanje ob perišču na gozdni učni poti v
Grižah).
Ostala sredstva so namenjena za projekt LAS SSD 2012/2013: Trajnostna obogatitev
krajinskega parka ribnik Vrbje z zaledjem. Rok izvedbe je december 2013. Aktivnosti so v
teku.
15046 Upravljanje in vzdrževanje zavarovanih območij narave
Realizacija je 00,00 €. Planirana sredstva v višini 7.800 € so namenjena upravljanju in
vzdrževanju drugih zavarovanih območij narave v občini Žalec in sicer: Drevored Plevna,
Naravni spomenik reka Ložnica, Krajinski park Ponikovski kras. Aktivnosti so v teku,
realizacija je predvidena do konca leta.
1506 Splošne okoljevarstvene storitve
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
15050 Meritve onesnaženosti tal in vodnih virov
Realizacija je 00,00 €. Aktivnosti so v teku. Sredstva v višini 15.060,00 € so predvidena za
sofinanciranje študije: Onesnaženost tal in prahov ter obremenitev s hrupom na vplivnem
območju ind. obrata OMCO Feniks v občini Žalec (50 % študije po izdelavi plača OMCO
Feniks). 2.000 € je predvideno za raziskavo o potencialu za črpanje termalne vode na izviru
tople vode v Podlogu.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16002 Vodenje katastra infrastrukture
Za tekoče vzdrževanje katastra GJS in stroške vodenja katastra GJS so bila do konca meseca
junija 2013 porabljena sredstva v višini 13.724,00 €.
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1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16031 Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih
Za izvajanje analiz pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih je bilo v prvi polovici leta
porabljeno 2.889,89 €.
16032 Subvencioniranje prevozov pitne vode
Za subvencioniranje prevozov pitne vode, ki jo ob sušnih obdobjih dovažajo gasilci, so bila
do konca junija 2013 porabljena sredstva v višini 533,16 €.
16034 Subvencioniranje izgub JKP d.o.o. zaradi prenizkih cen
Subvencioniranje se je nanašalo na nepokrito najemnino zaradi prenizke cene omrežnine pri
dejavnosti oskrbe s pitno vodo, za kar so bila porabljena sredstva v višini 9.852,81 € (za
mesec november in december 2012). Z uveljavitvijo novih cen s 1. januarjem 2013 se
subvencioniranje ukinja.
16401 Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v OŽ, del območja KS Petrovče
Izvedba obnove vodovoda v delu območja KS Petrovče je končana, v januarju so bila
izvajalcu del, Radok d.o.o. Celje, nakaza še zadržana sredstva v višini 22.656,29 € .
16406 Vodovod Šempeter (Starovaška ul., Rožna ul.)
Obnovitvena dela na vodovodu se bodo začela v juliju 2013 (že izveden postopek JN in izbor
izvajalca).
16409 Vodovod Liboje
Za obnovo vodovoda Liboje je v izdelavi PGD projekt.
16412 Vodovod Brnica
Zaradi težav s pridobivanjem služnostnih pogodb se do sedaj še ni pristopilo k izgradnji
vodovoda Brnica – odsek 4.8 (že doseženo načelno soglasje k predvideni trasi vodovoda).
Izvedba del je predvidena v kratkem.
16416 Vodovod Vrbje
Ob izgradnji fekalnega kanala 1.0 v Vrbju bo potrebno obnoviti tudi vodovod. Izdelan je PZI
projekt, za kar so bila porabljena sredstva v višini 980,00 €.
16423 Vodovod Zabukovica - Griže
V letošnjem letu je bila izvedena II. faza izvedbe, za kar so bila porabljena sredstva v višini
37.365,50 € .
16430 Vodovod Žalec (Partizanska ulica)
V letošnjem letu so planirana sredstva za izvedbo I. faze obnove vodovoda v Partizanski ulici.
Do sedaj je bil izveden postopek JN, izvajalec del je že izbran. Dela se bodo pričela izvajati
v kratkem.
16431 Vodovod Hramše
Za izvedbo vodovoda Hramše je izdelan PGD projekt. Vloga za pridobitev gradbenega
dovoljenja bo vložena po pridobljenih podpisanih služnostnih pogodbah, ki jih mora podpisati
še bodoči upravljavec, VO – KA Celje.
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16432 Oprema objektov javnega vodovoda
V pridobivanju so ponudbe za nakup opreme.
16434 Vodovod Petrovče
Izvajalec del je bil izbran že v letu 2012. V teku je obnova vodovoda kot tudi obnova
zgornjega ustroja ceste. Prvi račun za izvedbo zapade v plačilo v mesecu juliju 2013.
16436 Prenova starega mestnega jedra Žalec (vodovod)
V okviru prve faze izvajanja projekta: Prenova starega mestnega jedra Žalec, do konca
meseca junija 2013 dela pri obnovi vodovoda še niso bila potrebna. Pripravljalna dela za
obnovo vodovoda se bodo pričela v mesecu juliju 2013.
16437 Vodovod Žalec (Cesta ob železnici)
Za pridobitev soglasja za potrebe prečkanja železnice je bila potrebna dodatna izdelava PZI
projekta prečkanja. Takoj po izdanem soglasju s strani SŽ bomo pristopili k izvedbi obnove
vodovoda.
16438 Vodovod Dobriša vas
Obnova vodovoda in hišnih priključkov se izvaja. Do sedaj so bila porabljena sredstva v
višini 12.496 €.
16439 Vodovod Drešinja vas
Za nadaljevanje obnove vodovoda ob izgradnji kanala je naročena izdelava PZI projekta.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16040 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
Za urejanje pokopališč in pokopaliških vežic je porabljeno 10.977,97 €, kar je 49,5 %
načrtovanih sredstev (obnova zidu na pokopališču Ponikva 8.677,97 €, nabava opreme za
pokopališča 2.300,00 €). Poraba sredstev je planirana do decembra 2013.
16039003 Objekti za rekreacijo
16050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča…)
89.560,24 € se je namenilo za vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč, ki ga izvaja JKP
Žalec – EUJP. Ca. 75% sredstev se je namenilo za plače in prispevke zaposlenih ter ca. 25%
za materialne stroške in storitve. Največ pozornosti se je namenilo kvalitetnemu vzdrževanju
obstoječih zelenic in drevja po vseh KS in MS Žalec. Poraba je manjša od planirane.
16051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča…)
Za investicijsko vzdrževanje parkov in zelenic se je namenilo 7.543,74 €. 5.981,82 € se je
namenilo za nakup osnovnih sredstev (kosilnica, motokultivator) in 1.561,92 € za nakup
urbane opreme (tobogani za OI Športni park ter klopi in koši za KS Šempeter). Realizacija je
v skladu s planom.
16052 Storitve strokovnih služb JKP d.o.o pri dejavnosti urejanja zelenih površin
14.508,00 € se je namenilo za storitve strokovnih služb JKP d.o.o. Žalec za delovanje EUJP –
urejanje javnih površin – zelenice. Storitev obsega vodstvene, računovodske, informacijske
in administrativne storitve v skladu s Pogodbo o izvajanju in načinu financiranja gospodarske
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javne službe urejanja javnih površin, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja
pokopališč. Poraba je v skladu s planom.
16053 Mestni park Žalec
1.140,00 € se je namenilo za obnovo mestnega parka v Žalcu, in sicer za sanacijo večjega
drevja (odstranitev neprimernih dreves in skoblanje panjev, obrez dreves). Ostale aktivnosti
so v teku (obnova poti, ureditev manjšega otroškega igrišča) v skladu s Programom obnove.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16083 Ureditev tržnice mesta Žalec
Nabavljeno je bilo 12 stojnic v vrednosti 8.400 €, ker smo naročili stojnice z zaprtim
spodnjim delom (pripombe ponudnikov pridelkov). 28,80 € je bil strošek obvestilne table o
obratovalnem času Podeželske tržnice Žalec.
16084 Upravljanje tržnice mesta Žalec
1.447,46 € se je namenilo za upravljanje tržnice v Žalcu, in sicer za stroške električne energije
in vode za sanitarije ter odvoz smeti.
16085 Nadstrešnica za EUJP
960,00 € se je namenilo za izdelavo dokumentacije (zasnova ureditve in popis del) za izvedbo
prizidka h kotlovnici v Žalcu za potrebe Enote za urejanje javnih površin, ki ima tu delovne
prostore in skladišča.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16100 Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj
V letu 2013 so bila predvidena sredstva za gradnjo, nakup in investicijsko vzdrževanje
stanovanj v višini 150.000 EUR. Sredstva se niso porabila zaradi zmanjšanja predvidenega
prihodka od najemnin in kupnin in ker še ni bila realizirana prodaja objekta Velika Pirešica
36D.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16110 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS
Poteka skladno s prilivi od kupnin.
16111 Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo d.d.
Poteka skladno s prilivi od kupnin.
16112 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni str., zavarovanje,
upravljanje.)
Zagotavljamo sredstva skladno z odločitvami večinskih lastnikov v celotnem predvidenem
obsegu.
16113 Vračilo lastnih vlaganj
V prvem polletju ni bilo zahtevkov.
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20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20041 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)
Sredstva se porabljajo glede na izdane odločbe s strani CSD, ki je pristojen za odločanje o
pravici do subvencioniranja.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
23001 Proračunska rezerva
V prvem polletju letošnjega leta še ni bilo potrebe po izločitvi sredstev v sklad rezerve za
odpravo posledic naravnih nesreč, ker je rezervni sklad razpolagal še z neporabljenimi
sredstvi iz leta 2012.
Potekale so aktivnosti za sanacijo petih plazov: plaz Žnidar v Podkraju, plaz Ramšak v
Zabukovici, plaz Petek v Libojah, plaz Vrabič v Podkraju in plaz Cvetkovič v Zabukovici.
Občina Žalec bo v drugi polovici leta 2013 kot sofinancer pristopila k sanaciji plazu Žnidar v
Podkraju, ki ogroža stanovanjsko hišo. Predvidena vrednost del znaša 18.321,31 €, ki jih bo
po sklepu kolegija Župana Občina Žalec sofinancirala v višini 70%.
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
23011 Požari
Sredstva za pomoč pri odpravi posledic požara na stanovanjskih hišah in gospodarskih
objektih so bila v prvem polletju 2013 dodeljena štirim upravičencem v skupni višini 2.200,00
€.
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4005 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10002 Center za informiranje in poklicno svetovanje Žalec
Sredstva za polletno delovanje CIPS-a v višini 1.300,00 € so bila na podlagi pogodbe o
zagotovitvi sredstev in zahtevka UPI-Ljudska univerza Žalec nakazana v začetku julija 2013.
10003 Javna dela na področju turizma
Sredstva v višini 230,68 € so bila porabljena za sofinanciranje javnega dela za eno zaposlitev
s V. ravnjo strokovne izobrazbe – Varstvo in ohranitev kulturne dediščine pri TD Šempeter vezano na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2013.
Za eno zaposlitev pri nadgradnji organiziranosti turizma v Občini Žalec in Spodnji Savinjski
dolini v obdobju januar – junij še ni bil podan zahtevek za sofinanciranje javnega dela.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Žalec v letu 2013 (Uradni list RS št. 14/2013) še ni zaključen. Zadnji rok za oddajo
vlog je 6. 9. 2013 oziroma na postavki 11001 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 6. 12.
2013. Zadnji rok za oddajo zahtevkov po izvedeni investiciji je 30. 10. 2013, za plačilo
zavarovalnih premij pa 13. 12. 2013.
11001 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Žalec v letu 2013 (Uradni list RS št. 14/2013) še ni zaključen. Zadnji rok za oddajo
vlog je 6. 12. 2013 ter zadnji rok za oddajo zahtevkov, ki je 13. 12. 2013. V prvem roku ni
bilo vlog, v drugem roku pa je prispelo 5 vlog. Izdane so bile odločbe o dodelitvi sredstev in
tudi sklenjene pogodbe o dodelitvi državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Žalec za leto 2013.
11002 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Žalec v letu 2013 (Uradni list RS št. 14/2013) še ni zaključen. Zadnji rok za oddajo
vlog je 6. 9. 2013. Zadnji rok za oddajo zahtevkov po izvedeni investiciji je 30. 10. 2013.
V prvem roku je prispelo 45 vlog za namen naložb v posodobitev hlevov s pripadajočo
notranjo opremo, naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo, nakup kmetijske
mehanizacije in opreme, obnova hmeljišč, oprema rastlinjakov in naložbe v postavitev
pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali.
V prvi polovici leta 2013 je bilo dodeljenih 20.132,48 €, na osnovi odločbe o dodelitvi
sredstev, sklenjene pogodbe o dodelitvi državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Žalec za leto 2013in oddaje popolnega zahtevka.
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11005 Pomoč za zaokrožitev zemljišč
V letih od 2007 do 2012 je na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja občine Žalec za ta ukrep prispela le ena vloga, zato smo ocenili, da ta
pomoč ni nujno potrebna in ni bilo razpisanih sredstev.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11011 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Žalec v letu 2013 (Uradni list RS št. 14/2013) še ni zaključen. Zadnji rok za oddajo
vlog je 6. 9. 2013. Zadnji rok za oddajo zahtevkov po izvedeni investiciji je 30. 10. 2013.
V prvem roku so prispele 4 vloge za namen opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji za
predelavo kmetijskih proizvodov, v drugem roku pa ena ravno tako za namen predelave
kmetijskih proizvodov. Kasneje sta dva vlagatelja odstopila od vloge.
Izdane so bile odločbe o dodelitvi sredstev in tudi sklenjene pogodbe o dodelitvi državnih
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za leto 2013. Zahtevki
o dodelitvi sredstev še niso bili podani v tem obdobju, ker investicije še niso bile zaključene.
11013 Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS)
Za delovanje LAS SSD za leto 2013 še ni bil podan zahtevek. Za leto 2013 je obveznost
občine v višini 3.500 €, ki je praviloma poravnana v mesecu novembru po podanem zahtevku
in poročilu.
11016 Sofinanciranje strokovnih nalog na področju kmetijstva
Sredstva so namenjena za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo mostu ter treh povoznih
ramp preko Godomlje (geodetski posnetek ter PGD in PZI). Postopek še ni končan.
11018 Prestavitev kmetije iz vaškega jedra Petrovč
Za ureditev vaškega jedra so v letu 2013 predvidena sredstva v višini 100.450 €, in sicer za:
- sredstva v višini 31.850 € - so namenjena za kupnino in bodo izplačana po izpraznitvi
stare domačije in preselitvi na novo lokacijo, po pogodbi med Občino Žalec in
Antonom Delakordom do 31.8.2013;
- sredstva v višini 40.000 € - so namenjena za rušitev objektov na kmetiji Delakorda
Petrovče 213 in bodo porabljena po prestavitvi domačije in, ko bo pridobljeno gradbeno
dovoljenje – izbran je izvajalec za izdelavo PGD projektne dokumentacije za rušenje
objektov na naslovu Petrovče 213;
- sredstva v višini 600 € - so namenjena za investicijski nadzor pri rušenju in bodo
porabljena takoj, ko se pridobi gradbeno dovoljenje za rušenje;
- sredstva v višini 28.000 € - so namenjena za javno naročilo za izdelavo PGD in PZI za
nadaljevanje izvedbe projekta ureditve vaškega jedra Petrovč. Razpis bo objavljen
predvidoma v oktobru.
11019 Obnova večnamenskega objekta v Gotovljah
Za obnovo večnamenskega objekta v Gotovljah so bila porabljena sredstva v višini 20.000 €.
Obnova je končana.
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
11040 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Žalec v letu 2013 (Uradni list RS št. 14/2013) še ni zaključen. Zadnji rok za oddajo
vlog je 6. 9. 2013. Zadnji rok za oddajo zahtevkov po izvedeni aktivnosti je 30. 10. 2013.
V prvem roku je prispelo 14 vlog za stroške izobraževanja in usposabljanja kmetov
kmetijskem gospodarstvu, stroške svetovalnih storitev, stroški organiziranja programov
usposabljanja, stroške organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih. Izdane so bile odločbe o
dodelitvi sredstev in tudi sklenjene pogodbe o dodelitvi državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za leto 2013. V obdobju januar – junij za ta
ukrep še niso bili podani zahtevki, ker aktivnosti, ki jih imajo društva, še potekajo.
1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11060 Vzdrževanje gozdnih cest
Aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest v letu 2013 so v teku. Podpisan je tripartitna
pogodba med MKO, ZZGS in Občino Žalec o zagotovitvi sredstev. Občina je na osnovi
zbiranja ponudb izbrala najugodnejšega ponudnika – izvajalca vzdrževanja gozdnih cest ter z
njim tudi že podpisala pogodbo. Po pregledu in potrditvi izvedenih del s strani imenovane
komisije bodo sredstva nakazana izvajalcu na podlagi izstavljenega računa za opravljeno delo.
Za plačilo dajatev na področju odmernih odločb DURS pa so bila porabljena sredstva v
višini 17,49 €.
14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14001 Razvojna agencija Savinja Žalec
Sredstva v višini 47.916,50 € so bila porabljena za delovanje Razvojne agencije Savinja
Žalec: vodenje in pripravo razvojnih projektov, prijave na razpise ministrstev RS in Evropske
unije, vodenje projektov, ki so financirani preko EU - kohezijski sklad (odvajanje in čiščenje
odpadnih voda), svetovanje in pospeševanje podjetniškega razvoja posameznikom na
območju Spodnje Savinjske doline s poudarkom na Občini Žalec.
14003 Spodbujanje regionalnega razvoja
Sredstva v višini 4.995,45 € so bila dodeljena na osnovi Pogodbe o sofinanciranju izvajanja
nalog spodbujanja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji za leto 2013 med Občino Žalec
ter Razvojno agencijo Savinjske regije.
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
14010 Turistična promocija
Sredstva v višini 17.452,87 € so bila porabljena za:
- prospekti, letaki, zgibanke: ponatis prospekta Ekomuzej (5.000 kosov), promocijski
letaki s turističnimi vsebinami (2.000 kosov), letak Eurobasket (3.000 kosov), ponatis
kolesarske zgibanke (1.000 kosov), letak Pravljični »da« v Žalcu (1.000 kosov), letak
Poletne turistične aktivnosti (2.000 kosov), letak Pohod po hmeljski poti in Pričetek
obiranja hmelja (2.000 kosov), ponatis letaka Od hmelja do piva (1.000 kosov).
- promocijski turistični spominki: trojčki piva Kukec, praline,majice, nogavice za
novinarje, predavatelje, sodnike (vse v skupni vrednosti 123, 00 EUR).
- sejmi, turistične predstavitve: predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani
(januar), predstavitev v Thermani Laško ( februar - turistični forum za ruske goste),
predstavitev na Jožefovem sejmu v Petrovčah (marec), predstavitev na sejmu flora,
poroke v Celju (marec), predstavitev na Eko pikniku (junij), predstavitev na Srečanju
koronarnih društev Slovenije (junij), predstavitev na Petrovški pozdrav poletju v Novem
Celju (junij), predstavitev na Primorskem sejmu v Kopru (junij), predstavitev na
Blejskih dnevih na Bledu (julij).
- oglaševanje: oglasi v: britanski prilogi revije Travel Bulletin, v prilogi Da vzamem
revije Potovanja in Stil, v reviji Študent, v prilogi Dnevnika – Oddih, v nemški reviji
Alpen Adria, v reviji Moja poroka, v ruski reviji Dobrodošli v Sloveniji, v reviji Moja
Slovenija, v reviji Summer guide, v prilogi Štajerskega tednika Gremo na počitnice, v
reviji Ekipa, v reviji Vzajemna, v reviji Eko dežela, prispevek v reviji Ognjišče, oglas v
motoristični karti, radijske oddaje: Na lepše, oddaja radia Potepuh, oddaja na Murskem
valu, televizijska oddaja RTV Slovenija - Smerokaz (hmeljska pot), oglaševanje
poročnih protokolov na spletni strani Naj nevesta, oglaševanje na STV, TVC, NT&RC
in radio Antena Štajerska.
- Promocija splošno: multiform stojala (5 kosov: 2 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva
Slovenije, 1 kos poroke, 2 turistične zanimivosti občine Žalec), skupne vstopnice,
plakati za pivo, nalepke za vrečke, turistični film – vsebina, snemanja (izvedena je bila
½ plačila pogodbene vrednosti), turistični telefon (izvedeno je bilo celoletno plačilo za
turistični telefon), promocijski letaki.
- RDO Dežela Celjska: plačilo participacije po pogodbi (5.247,00 EUR), sodelovanje pri
aktivnostih (predstavitev v Splitu, oblikovanje kolesarske karte, organizacija dveh
sestankov v Žalcu za projekt Ego zero, brošura za Eurobasket, oglaševanje turističnih
prireditev na portalu Dežela Celjska, predstavitve na sejmih, izvajanje koordinacije med
predstavniki občin SSD.
- Jumbo plakati: najem prostora za jumbo pano ob avtocesti.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14021 Sofinanciranje programov turističnih društev
Sredstva v višini 24.601,50 € so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Zveze turističnih
društev Občine Žalec in turističnih društev v Občini Žalec. Sredstva so bila razdeljena na
osnovi Javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju turističnih projektov in prireditev v
55

Občini Žalec. Dodeljene so bile odločbe o dodelitvi sredstev in tudi sklenjene pogodbe.
Dokončno izplačilo sredstev bo izvedeno na osnovi realiziranih projektov in programov
posameznih turističnih društev.
14022 Turistično informacijski center (TIC)
Sredstva v višini 1.951,99 € so bila dodeljena na osnovi zahtevkov za pokritje materialnih
stroškov turistično informacijskega centra.
14023 Turistični podmladek
Planirana sredstva v višini 2.400,00 € so namenjena pospeševanju turizma med najmlajšimi v
Občini Žalec. Na vse OŠ in vrtce Občine Žalec so bilo posredovani programi za sodelovanje.
Program vsebuje brezplačne oglede turističnih zanimivosti, sodelovanje na prireditvah (Pustni
karneval, otvoritev čebelarske razstave…), sodelovanje pri projektih povezanih z urejanjem
šol, vrtcev.
Izplačilo sredstev bo izvedeno na osnovi realiziranih projektov in programov posameznih
turističnih podmladkov v osnovnih šolah in vrtcih Občine Žalec.
14024 Sofinanciranje turističnih prireditev
Sredstva v višini 19.498,38 € so bila porabljena za izvedbo naslednjih prireditev:
- Silvestrovanje na prostem 2012 (v finančno leto 2013 so vključeni stroški omenjene
prireditve),
- Pustni karneval Žalec in otroško pustno rajanje ( 12. 2. 2013),
- Ekofest (5. – 7. april, 3. – 5. maj),
- Grajska poroka (13. 4. 2013),
- Svetovni dan muzejev (18. 5. 2013),
- Muzejska noč (15. 6. 2013),
- Žalska noč in dan (22. 6. 2013),
- Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini (30. 6. 2013) ter
- Sodelovanje na prireditvah, ki so jih izvedla društva oz. drugi izvajalci s promocijskimi
ogledi, vodenji, materiali oz. drugimi aktivnostmi: 1. slovenski festival industrijske
konoplje v Bio parku NIVO, Jožefov sejem, Eko piknik, Petrovški pozdrav poletju
(družinska prireditev), Srečanje VW, Srečanje koronarnih društev Slovenije, Srečanje
Šempetrov, Smaragdna kraljica.
14025 Sofinanciranje turističnega vodenja
Realizacija turističnega vodenja se izvaja glede na potrebe. Izplačilo sredstev v 2013 bo
izvedeno po poročilu in na osnovi realiziranih turističnih vodenj.
14026 Rudarski muzej Griže
Sredstva v višini 998,00 € so bila porabljena za sofinanciranje rednega delovanja Rudarskega
muzeja v Grižah za že realiziran program. Dokončno izplačilo sredstev bo izvedeno na osnovi
realiziranega programa.
14027 Rimska nekropola in Jama Pekel
Sredstva v višini 2.301,00 € so bila porabljena za sofinanciranje rednega delovanja Rimske
nekropole in Jame Pekel v Šempetru v skladu s sklenjeno pogodbo. Sredstva v višini
1.843,20 € so bila namenjena za stroške priprave projekta na območju Rimske nekropole in
Jame Pekel v Šempetru v navezavi s prijavami na mednarodne razpise.

56

14028 Vzdrževanje hmeljskih nasadov
Izplačilo sredstev bo izvedeno po opravljenem vzdrževanju hmeljskih nasadov ter po
opravljanjem obiranju hmelja. Sklenjena je pogodba med Občino Žalec in Društvom
podeželske mladine Spodnje Savinjske doline.
14029 Blagovna znamka »Zeleno zlato«
Sredstva so bila porabljena za:
- zaščito blagovne znamke v višini 460,00 €;
- plačilo avtorskih honorarjev (strošek kreativne zasnove, načrtovanja in oblikovanja
celostne grafične podobe blagovne znamke) v višini 812,50 € (drugi obrok bo
poravnana v skladu s pogodbo po končani realizaciji);
- 32,72 % delež ZKŠT Žalec v podjetju Zeleno zlato d.o.o. v višini 2.454,00 €;
Sredstva za oglaševanje ter promocijske zagonske stroške za vzpostavitev nove blagovne
znamke na trgu v višini 5.796,00 € bodo porabljena v drugi polovici leta.
14031 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec
Sredstva v skupni višini 15.700,26 € so bila porabljena:
- 2.002,18 € za investicijsko vzdrževanje (nakup in montaža senčil v 2. in 4. nadstropju,
otvoritev čebelarske razstave, popravilo kanalizacije, nakup zunanjega diska za
varovanje podatkov, nakup DVD predvajalnika in monitorja);
- 13.698,08 € za splošne stroške obratovanja (stroški ogrevanja, elektrike, vode,
varovanja);
- strokovna dela Pokrajinskega muzeja Celje in za restavratorska dela Tehničnega muzeja
Celje so v teku in bodo poravnana, ko bodo dela opravljena dela skladno s sklenjeno
pogodbo.
14033 Vrt aromatičnih rastlin pri Obrambnem stolpu
Sredstva v višini 900 € so namenjena za sprotno urejanje vrta aromatičnih rastlin pri
obrambnem stolpu v Žalcu. Izplačilo sredstev bo izvedeno po opravljenem delu na vrtu in
podanem poročilu. Sklenjena je pogodba med Občino Žalec in Inštitutom za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije.
14038 Ekoturizem krajinskega parka ribnik Vrbje
Sredstva v skupni višini 5.256,66 € so bila porabljena:
- 1.967,70 € za investicijsko vzdrževanje (dodatna označitev Srčne poti po severni strani
ribnika, nov informacijski kozolček pri INFO centru, nakup tobogana po kraji, oplesk
skulptur, popravilo brvi, popravilo vrat in okna po vlomu v INFO center);
- 3.288,96 za splošne stroške obratovanja (elektrika, voda in drugi stroški).
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
16020 Prostorski dokumenti
16022 Program opremljanja zemljišč za gradnjo v Občini Žalec
A. Predstavitev ciljev
Občina Žalec bo skladno s svojimi pristojnostmi na področju prostorskega načrtovanja:
- določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
- določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor,
- načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena,
- in izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žalec
v letu 2013 finančna sredstva namenila za:
- dokončanje prostorskega plana občine – Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (v
nadaljevanju: OPN OŽ),
- dokončanje že začetih postopkov priprave in sprejema občinskih podrobnih prostorskih
načrtov (v nadaljevanju: OPPN) in
- izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žalec
B. Zakonske podlage
Veljavni Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09,
57/12) vsebuje v zvezi s prostorskimi akti med drugim tudi naslednja določila:
- S prostorskimi akti se določajo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih
posegov v prostor ter pogoji in merila za njihovo izvedbo;
- Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz
državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in
izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena
ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor (prostorski izvedbeni pogoji);
- Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje
prostorske ureditve na območjih, ki jih določi občinski prostorski načrt, lahko pa tudi na
drugih območjih, če se za to izkaže potreba po tem, ko je bil sprejet občinski prostorski
načrt. Občinski podrobni prostorski načrt je podlaga za pripravo projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja;
- Program opremljanja stavbnih zemljišč se pripravi na podlagi občinskega prostorskega
načrta (OPN), samo opremljanje stavbnih zemljišč, pa se nato izvaja na podlagi tega
programa.
C. Obrazložitev realizacije plana glede na planirana sredstva v proračunu OŽ za leto 2013
Pri proračunskih postavkah 16020 in 16022 so bila predlagana za leto 2013 sredstva v skupni
višini 216.100,00 EUR, od tega pa je bilo porabljeno skupaj 35.436,00 EUR, in sicer:
a. Na podkontu »402099 Drugi splošni material in storitve« so planirana sredstva v višini
30.000,00 EUR. Porabljeno je 6.323,40 EUR za plačilo storitev predaje podatkov
zavezancev NUSZ in NSZ na DURS.
b. na podkontu »420804 Načrti in druga projektna dokumentacija« so planirana sredstva
v skupni vrednosti 167.700,00 EUR. Porabljeno je bilo skupaj 29.112,60 EUR, in sicer:
1. Za delno plačilo prostorskega plana – OPN OŽ so bila porabljena sredstva v skupni
vrednosti 22.695,00 EUR;
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2. Za delno plačilo naloge OPPN SD gospodarske cone Minerva Ložnica so bila
porabljena sredstva v višini 2.310,00 EUR;
3. Za delno plačilo naloge OPPN SD ZN Levec so bila porabljena sredstva v višini
4.107,60 EUR.
c. na podkontu »420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije« so planirana sredstva
v višini 10.000,00 EUR. Naloga Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Žalec se do datuma 30.6.2013 še ni zaključila, zato sredstva še niso bila
porabljena.
d. na podkontu »431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom« so
planirana sredstva v višini 8.400,00 EUR, in sicer za dokončanje naloge OPPN Šempeter
severovzhod. Sredstva še niso bila realizirana, ker načrtovalec naloge še ni uspel izdelati
dopolnjenega osnutka OPPN po pridobitvi smernic, kar je po pogodbi pogoj za naslednje
izplačilo sredstev.
Pretežni del planiranih sredstev za leto 2013 bo porabljen torej v drugi polovici leta po
sklenjenih pogodbah za izdelavo OPN in OPPN-je ter za Program opremljanja stavbnih
zemljišč in za digitalizacijo prostorskih dokumentov.
16023 Celovita strategija razvoja Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020
Sredstva v višini 5.906,50 € so bila porabljena za naslednje namene:
- 1.566,00 € za znanstveno raziskovalno delo Ekonomske fakultete v Ljubljani na
osnovi sklenjene pogodbe. Dokončno izplačilo sredstev bo izvedeno po podanem
poročilu oziroma dokončanih pogodbenih obveznostih;
- 4.340,50 € izvajalki koordinacije celovite Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje
2014– 2020, na osnovi sklenjene pogodbe. Dokončno izplačilo bo realizirano po
oddani nalogi.
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5001 KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04100 Spletne strani KS Galicija
Sredstva namenjena za ureditev spletne strani so bila realizirana v višini 100,08 €, kar
predstavlja 23,83 % predvidenih sredstev za ta namen.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04060 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Galicija
Planirana sredstva namenjena kot transfer neprofitnim organizacijam so bila porabljena v
višini 210,21 €, kar predstavlja 3,16 % predvidenih sredstev za ta namen. Preostala finančna
sredstva se bodo porabila do konca leta.
04070 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Galicija
Planirana sredstva so bila porabljena v višini 865,53 €, kar predstavlja 12,69 % predvidenih
sredstev za ta namen. Ob zaključku finančnega obdobja še niso bili obračunani stroški
Galiških dni; prav tako še ni bilo izvedeno praznovanje krajevnega praznika, kateri se
praznuje septembra.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06030 Delovanje KS Galicija
Sredstva namenjena za redno delovanje krajevne skupnosti so bila realizirana v višini
7.803,97, €, kar predstavlja 25,00 % predvidenih sredstev za ta namen. Namenjena sredstva se
bodo porabila do konca koledarskega leta.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva za redno vzdrževanje javnih poti in NK poti ter mulčenje zarasti ob javnih poteh so
bila realizirana v višini 14.531,45 €,kar predstavlja 73,34 % predvidenih sredstev za ta namen.
Preostala sredstva bodo porabljena za vzdrževanje javnih poti.
.
13020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Za zimsko vzdrževanje javnih in NK poti so bila porabljena sredstva v višini 19.873,00 €, kar
predstavlja 127,30 % predvidenih sredstev za ta namen Del sredstev je bil zagotovljen iz
proračuna občine, del sredstev se bo zagotovilo s prerazporeditvijo v okviru rebalansa
finančnega plana
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13330 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Finančna sredstva v višini 30.000,00 € namenjena za obnovitvena dela na javnih poteh še niso
bila realizirana. Večja dela se planirajo pri obnovi javne poti Železno-Galicija.
13480 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Namenjena sredstva v višini 6.000,00 € so bila realizirana v višini 1.464,60 €, kar predstavlja
21,41 % predvidenih sredstev za ta namen. Preostala sredstva bodo realizirana po pridobitvi
soglasja k postavitvi označevalnih tabel s hišnimi številkami v delu Velike Pirešice in
Pernovega.
13510 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Sredstva v višini 1.000,00 € namenjena za izvedbo časovnega izklapljanja javne razsvetljave
v Veliki Pirešici še niso bila realizirana.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav
Sredstva v višini 2.415,00 € namenjena za sofinanciranje pridobitve tehnične dokumentacije
za lociranje malih čistilnih naprav še niso bila realizirana.
15032 Protipoplavni ukrepi
Sredstva za izvedbo protipoplavnih ukrepov ob vodotoku Podsevčnica v višini 3.000,00 € so
bila realizirana v višini 720,00 €, kar predstavlja 24,00 % predvidenih sredstev za ta namen.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16060 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 950,00 € namenjena za obnovo oz. zamenjavo svetlobnih okraskov na javni
razsvetljavi Trje, domu krajanov in šoli z montažo in demontažo še niso bila realizirana.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18118 Zunanje igrišče pri POŠ Trje
Planirana sredstva v višini 3.600,00 € za vzdrževanje ograje ob igrišču in razširitvi igrišča še
niso bila realizirana.
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5002 KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04071 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Gotovlje
Sredstva namenjena prireditvam ob praznikih so bila porabljena v višini 86,74 €, kar
predstavlja 2,84 % predvidenih sredstev za ta namen, saj je praznovanje krajevnega praznika
konec junija in sredstva še niso bila porabljena.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06031 Delovanje KS Gotovlje
Sredstva za delovanje krajevne skupnosti so bila porabljena v višini 11.175,00 € kar
predstavlja 34,29 % predvidenih sredstev za ta namen. Del sredstev se bo z rebalansom
namenil za izgradnjo žarnega zidu.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in c. infrastrukture (letno)
Sredstva namenjena rednemu vzdrževanju javnih poti in NK poti so bila porabljena v višini
8.067,32 € kar predstavlja 73,34 % predvidenih sredstev za ta namen. V celoti se bodi
porabila do konca leta.
13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Finančna sredstva namenjena zimskemu vzdrževanju javnih poti so bila porabljena v višini
4.585,00 € kar predstavlja 101,89 % predvidenih sredstev za ta namen. Prekoračena sredstva
se bodo zagotovila s prerazporeditvijo v okviru rebalansa finančnega plana.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.,m
13331 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Planirana finančna sredstva v višini 6.000,00 € niso bila realizirana, ker se bodo z rebalansom
prenesla na postavko izgradnje žarnega zidu.
13481 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Planirana sredstva namenjena za nakup in montažo dotrajane prometne signalizacije še niso
bila realizirana.
13491 Parkirišče Gotovlje
Planirana sredstva za izgradnjo parkirišča v Gotovljah z dodatnim sofinanciranjem s strani
PGD Gotovlje niso bila realizirana saj investicija še ni zaključena.
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16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16044 Žarni zid na pokopališču v Gotovljah
Izgradnja žarnega zidu na pokopališču v Gotovljah v prvi polovici leta ni bila realizirana,
ampak bo v jeseni 2013.
16039004 Praznično urejanje naselij
16061 Praznična okrasitev naselij
Planirana sredstva namenjena za praznično okrasitev naselij z montažo in demontažo
okraskov so bila realizirana v višini 693,84 € kar predstavlja 81,63 % predvidenih sredstev za
ta namen.
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5003 KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04102 Spletne strani KS Griže
Sredstva namenjena urejanju spletne strani so bila porabljena v višini 259,20 €, kar
predstavlja 23,14 % predvidenih sredstev.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04062 Pokroviteljstva KS Griže
Sredstva namenjena pokroviteljstvu krajevne skupnosti so bila realizirana v višini 308,00 €,
kar predstavlja 20,53 % predvidenih sredstev za ta namen.
04072 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Griže
Planirana sredstva namenjena prireditvam ob prazniku KS so bila realizirana v višini 1.700,00
€, kar predstavlja 19,71 % predvidenih sredstev. Preostala sredstva se bodo porabila konec
avgusta in v začetku septembra, ko bodo potekale razne prireditve ob prazniku krajevne
skupnosti.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06032 Delovanje KS Griže
Sredstva za delovanje krajevne skupnosti (elektrika, telefon, sejnine, zavarovanja…) so bila
porabljena v višini 9.207,19 €, kar predstavlja 42,85 % predvidenih sredstev za ta namen.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva za letno vzdrževanje javnih poti so bila realizirana v višini 14.836,65 €, kar
predstavlja 43,00 % predvidenih sredstev za ta namen. Vzdrževanje javnih poti se izvaja,
sredstva bodo porabljena.
13022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva namenjena zimskemu vzdrževanju javnih poti so bila porabljena v višini 59.898,94
€, kar predstavlja 142,12 % predvidenih sredstev za ta namen. Prekoračena sredstva se bodo
zagotovila s prerazporeditvijo v okviru rebalansa finančnega plana.
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13208 Pločnik Griže-Zabukovica
Planirana finančna sredstva v višini 16.400,00 € niso bila realizirana in se bodo z rebalansom
prenesla na postavko 13022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne
infrastrukture (zimsko).
13332 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Planirana finančna sredstva v višini 18.600,00 € niso bila realizirana. Porabljena bodo za
rekonstrukcijo JP mimo Verdnika v Migojnicah.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13482 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva za prometno signalizacijo, neprometne znake in oglaševanje so bila porabljena v
višini 196,03 €, kar predstavlja 7,84 % predvidenih sredstev za ta namen.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16062 Praznična okrasitev naselij
Planirana sredstva namenjena praznični okrasitvi še niso bila realizirana. Za ta namen se bodo
porabila v zimskem času za nakup nove opreme.
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5004 KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04103 Spletne strani KS Levec
Sredstva namenjena urejanju spletne strani so bila porabljena v višini 140,00 €, kar
predstavlja 100 % predvidenih sredstev.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04063 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Levec
Planirana sredstva namenjena za sofinanciranje prireditev, ki jih bodo za krajane organizirala
društva še niso bila realizirana.
04073 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Levec
Planirana sredstva namenjena prireditvam ob prazniku KS še niso bila realizirana, saj je
praznik konec avgusta.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06033 Delovanje Krajevne skupnosti Levec
Sredstva za delovanje krajevne skupnosti (elektrika, telefon, sejnine, najemnina, ogrevanje…)
so bila porabljena v višini 3.611,72 €, kar predstavlja 37,37 % predvidenih sredstev za ta
namen.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Planirana sredstva namenjena rednemu vzdrževanju javnih poti še niso bila realizirana. Za ta
namen se bodo porabila v jeseni.
13023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture
(zimsko)
Sredstva namenjena zimskemu vzdrževanju javnih poti so bila porabljena v višini 4.142,62 €,
kar predstavlja 295,90 % predvidenih sredstev za ta namen. Prekoračena sredstva se bodo
zagotovila s prerazporeditvijo v okviru rebalansa finančnega plana.
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13333 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Planirana finančna sredstva v višini 2.800,00 € niso bila realizirana in se bodo z rebalansom
prenesla na postavko 13023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne
infrastrukture (zimsko).
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16063 Praznična okrasitev naselij
Planirana sredstva namenjena praznični okrasitvi še niso bila realizirana. Za ta namen se
bodo porabila v zimskem času za nakup nove opreme.
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5005 KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04104 Spletne strani KS Liboje
Sredstva namenjena urejanju spletne strani so bila porabljena v višini 47,70 €, kar predstavlja
79,50 % predvidenih sredstev.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04064 Pokroviteljstva KS Liboje
Sredstva namenjena pokroviteljstvu krajevne skupnosti so bila realizirana v višini 250,00 €,
kar predstavlja 125 % predvidenih sredstev za ta namen. Prekoračena sredstva se bodo
zagotovila s prerazporeditvijo v okviru rebalansa finančnega plana.
04074 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Liboje
Sredstva namenjena prireditvam ob prazniku so bila porabljena v višini 4.553,55 €, kar
predstavlja 105,90 % predvidenih sredstev za ta namen. Prekoračena sredstva se bodo
zagotovila s prerazporeditvijo v okviru rebalansa finančnega plana.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06034 Delovanje KS Liboje
Sredstva za delovanje krajevne skupnosti (elektrika, telefon, sejnine, zavarovanja…) so bila
porabljena v višini 6.225,37 €, kar predstavlja 59,41 % predvidenih sredstev za ta namen.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva za letno vzdrževanje javnih poti so bila realizirana v višini 8.650,38 €, kar
predstavlja 34,26 % predvidenih sredstev za ta namen. Vzdrževanje javnih poti se izvaja,
sredstva bodo porabljena.
13024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva namenjena zimskemu vzdrževanju javnih poti so bila porabljena v višini 47.230,29
€, kar predstavlja 146,06 % predvidenih sredstev za ta namen. Prekoračena sredstva se bodo
zagotovila s prerazporeditvijo v okviru rebalansa finančnega plana.
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13029002 Urejanje cestnega prometa
13334 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Planirana finančna sredstva v višini 16.000,00 € niso bila realizirana in se bodo z rebalansom
prenesla na postavko 13024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne
infrastrukture (zimsko).
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16064 Praznična okrasitev naselij
Sredstva za obnovo oz. zamenjavo svetlobne okrasitve na javni razsvetljavi in na objektih, ki
so standardno zajeti v praznično okrasitev KS Liboje ter za namestitev in odstranitev
svetlobnega okrasja so bila porabljena v višini 3.446,47 €€, kar predstavlja 114,88 %
predvidenih sredstev za ta namen. Prekoračena sredstva se bodo zagotovila s
prerazporeditvijo v okviru rebalansa finančnega plana.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje knjižnice
Sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje knjižnice so bila porabljena v višini 2.036,35 €,
kar predstavlja 41,43 % predvidenih sredstev za ta namen.
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5006 KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04105 Spletne strani KS Petrovče
Za spletne strani je porabljeno 496,80 €, kar je 664,31 % več od planiranih sredstev. Sredstva
se bodo zagotovila z rebalansom.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04065 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Petrovče
Za pokroviteljstva je porabljeno 650,00 € kar je 72,22 % planiranih sredstev. Sredstva bodo
porabljena do novembra 2013.
04075 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Petrovče
Za praznik KS Petrovče in ostale prireditve je porabljeno 985,00 € kar je 17,48 % planiranih
sredstev. Ker se prireditve ob prazniku KS Petrovče odvijajo konec meseca maja in v začetku
junija bodo sredstva porabljena do julija 2013.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06035 Delovanje Krajevne skupnosti Petrovče
Za delovanje KS Petrovče je porabljeno 8.034,65 € kar je 43,07 % planiranih sredstev. Poraba
sredstev se planira do konca leta 2013.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13015 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Za redno letno vzdrževanje cest, ki so v pristojnosti KS Petrovče je porabljeno 5.304,58 € kar
je 33,15 % planiranih sredstev. Del sredstev bo porabljenih v jesenskem času, del pa jih bo
prerazporejenih na zimsko vzdrževanje.
13025 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture
(zimsko)
Za zimsko službo je porabljeno 13.003,57 € kar je 225,09 % več od planiranih sredstev.
Sredstva se bodo zagotovila z rebalansom.
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13210 Pločnik Petrovče – Kasaze
Za dokončanje dokumentacije pločnika Petrovče Kasaze (12.000,00 €) se del porabe sredstev
planira do decembra 2013, del pa se bo prerazporedil na zimsko vzdrževanje cest.
13335 Gradnje in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Sredstva namenjena gradnji in investicijskemu vzdrževanju cest (12.164,00 €) bodo
porabljena do novembra 2013.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13485 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva namenjena za menjavo dotrajanih in postavitvi novih prometnih znakov (300,00 €)
bodo porabljena do decembra 2013.
13029004 Cestna razsvetljava
13515 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Za vzdrževanje javne razsvetljave ni planiranih sredstev, je pa bila na željo vaščanke Zaloške
Gorice zamenjana svetilka. Sredstva se bodo zagotovila z rebalansom.
13525 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Za izgradnje javnih razsvetljav je porabljeno 15.468,85 € kar je 28,91 % več od planiranih
sredstev. Sredstva se bodo zagotovila z rebalansom.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16065 Praznična okrasitev naselij
Za praznično okrasitev naselij je porabljeno 5.514,18 €, kar je 84,83 % planiranih sredstev.
Poraba sredstev se planira do kanca leta 2013.
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5007 KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04106 Spletne strani KS Ponikva
Planirana sredstva za ureditev spletne strani krajevne skupnosti Ponikva še niso bila
realizirana.
4039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04066 Pokroviteljstva krajevne skupnosti Ponikva
Sredstva namenjena pokroviteljstvu krajevne skupnosti so bila realizirana v višini 300,00 €
kar predstavlja 30 % predvidenih sredstev za ta namen.
04077 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Ponikva
Sredstva namenjena prireditvam ob praznikih so bila porabljena v višini 112,29 €, kar
predstavlja 8,64 % predvidenih sredstev za ta namen, saj je praznovanje krajevnega praznika
konec julija in sredstva še niso bila porabljena
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06036 Delovanje KS Ponikva
Sredstva za redno delovanje krajevne skupnosti so bila realizirana v višini 6.265,20 € kar
predstavlja 26,69 % predvidenih sredstev za ta namen. Preostala sredstva se bodo porabila do
konca koledarskega leta.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promt in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva za letno vzdrževanje javnih poti so bila realizirana v višini 280,93 € kar predstavlja
3,75 % predvidenih sredstev za ta namen. Vzdrževanje javnih poti se izvaja, sredstva bodo
porabljena.
13026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Za zimsko vzdrževanje javnih in NK poti so bila porabljena sredstva v višini 20.053,96 € kar
predstavlja 134,27 % predvidenih sredstev za ta namen Del sredstev je bil zagotovljen iz
proračuna občine, del sredstev se bo zagotovilo s prerazporeditvijo v okviru rebalansa
finančnega plana.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
13486 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva za ureditev prometne signalizacije še niso bila realizirana.
13496 Parkirišče Ponikva
Investicija izgradnje parkirišča na Ponikvi je v izvajanju.
13029004 Cestna razsvetljava
13526 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva za izgradnjo javne razsvetljave so bila realizirana v višini 9.061,49 € kar predstavlja
78,80 % predvidenih sredstev za ta namen. Investicija izgradnje še ni zaključena.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKOKOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16066 Praznična okrasitev naselij
Sredstva za praznično okrasitev naselij (nakup okraskov) z montažo in demontažo še niso
bila realizirana..
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5008 KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04107 Spletne strani Krajevne skupnosti Šempeter
Planirana sredstva v višini 90,00 € za najem programske računalniške opreme, še niso bila
porabljena, saj domena.si poteče v drugi polovici leta.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04077 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Šempeter
Sredstva namenjena prireditvam ob prazniku in letošnjemu 13. srečanju Šempetrov so bila
porabljena le v višini 1.689,63, saj je praznovanje krajevnega praznika konec meseca junija,
13. srečanje Šempetrov pa je tudi bilo v mesecu juniju. Sredstva še niso porabljena v celoti.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06037 Delovanje Krajevne skupnosti Šempeter
Sredstva planirana za redno delovanje Krajevne skupnosti Šempeter so bila porabljena v
višini 10.064,52 €. Sredstva se bodo porabila v celoti do konca leta.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13017 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno)
Planirana sredstva za redno vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih poti so bila
porabljena v višini 1.933,20 €. V celoti se bodo porabila do konca leta.
13027 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (zimsko)
Namenska sredstva iz proračuna za vzdrževanje javnih poti ter trgov – za zimsko službo so
bila porabljena v višini 29.131,89 €.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13337 Gradnja in investicijo vzdrževanje javnih poti ter trgov
Sredstva planirana za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, so bila
porabljena delno, v višini 360,96 €, za geodetske storitve, projektiranje. Planirana sredstva se
bodo do konca leta porabila.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
13487 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Namenska sredstva, v višini 1.500,00 €, za nakup in montažo dotrajane ali ukradene prometne
signalizacije še niso bila realizirana.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16067 Praznična okrasitev naselij
Planirana sredstva za izvedbo montaže novoletnih okraskov in nabavo novoletnih okraskov v
KS Šempetru, v višini 2.000,00 €, se porabijo do konca leta.
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5009 KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04078 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Vrbje
Sredstva namenjena prireditvam ob praznikih so bila porabljena v višini 390,14 €, to je
20,32% predvidenih sredstev, saj krajevni praznik praznujemo v novembru in sredstva še niso
bila porabljena.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06038 Delovanje KS Vrbje
Sredstva za delovanje KS Vrbje so bila porabljena v višini 6.479,33 €, kar predstavlja 39,71%
predvidenih sredstev za ta namen.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13018 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
KS Vrbje pod postavko tekoče vzdrževanje JP in trgov in cestne infrastrukture v letnem času
ni imela predvidenih sredstev.
13028 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva so bila porabljena za izvajanje zimske službe na javnih poteh, pločnikih in NK
poteh, na katerih zagotavljamo pluženje snega v višini 2.210,00 €, kar znaša 101,38%
predvidenih sredstev.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13488 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva namenjena za urejanje prometne signalizacije oz. zamenjavo dotrajanih ali odtujenih
znakov še niso bila realizirana.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16068 Praznična okrasitev naselij
Sredstva, ki so bila namenjena za praznično okrasitev na javni razsvetljavi in na objektih, ki
so standardno zajeta v praznično okrasitev KS Vrbje, so že bila porabljena za plačilo
dotrajanih in zamenjanih v letu 2012 v višini 1.232,64 €, kar znaša 410,88 % predvidene
proračunske postavke. Porabljen presežen del sredstev bomo zagotovili z rebalansom.
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5010 MESTNA SKUPNOST ŽALEC
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04069 Pokroviteljstva Mestne skupnosti Žalec
Za pokroviteljstva je porabljeno 2.100,00 €, kar je 5,00 % več od planiranih sredstev.
Sredstva se bodo zagotovila z rebalansom.
04079 Prireditve ob praznikih Mestne skupnosti Žalec
Za prireditve ob praznovanju praznika MS Žalec in ostale je porabljeno 730,00 €, kar je 8,69
% planiranih sredstev. Poraba sredstev se planira do oktobra 2013.
040390003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04059 Upravljane in vzdrževanje Hmeljarske 3
Za upravljanje in vzdrževanje stavbe Hmeljarska ulica 3, je porabljeno 3.516,61 €, kar je
63,71 % planiranih sredstev. Poraba sredstev se planira do decembra 2013.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06039 Delovanje Mestne skupnosti Žalec
Za delovanje MS Žalec je porabljeno 11.348,97 €, kar je 41,38 % planiranih sredstev. Poraba
sredstev se planira do decembra 2013.
13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13019 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Za letno vzdrževanje cest, ki so v pristojnosti MS Žalec je porabljeno 37.594,43 €, kar je
51,15 % planiranih sredstev. Del sredstev bo porabljenih v jesenskem času, del pa se jih bo
prerazporedil na zimsko vzdrževanje cest.
13029 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture
(zimsko)
Za zimsko vzdrževanje cest, ki so v pristojnosti MS Žalec je porabljeno 24.974,14 €, kar je
42,71 % več od planiranih sredstev. Sredstva bodo zagotovljena z rebalansom.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
13489 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva namenjena za menjavo dotrajanih prometnih znakov, postavitvi novih in talnim
označbam bodo delno porabljena v jesenskem času, del pa se jih bo prerazporedil na zimsko
vzdrževanje cest.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16069 Praznična okrasitev naselij
Za praznično okrasitev mesta Žalec in Ložnice je porabljeno 26.964,68 €, kar je 7,86 % več
od planiranih sredstev. Sredstva bodo zagotovljena z rebalansom.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16070 Javne sanitarije
Za čiščenje javnih sanitarij na avtobusni postaji v Žalcu je porabljenih 1.152,00 €, kar je 46,08
%. Poraba sredstev se planira do decembra 2013.
16071 Transparenti
Za izobešanje transparentov je porabljeno 601,20 €, kar je 15,03 % planiranih sredstev.
Poraba se planira do decembra 2013.
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12. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV
Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Žalec je razvidno sledeče:
- za določene programe so bili stroški v prvi polovici leta 2013 zaradi dinamike
realizacije in plačil obveznosti višji,
- zaradi izredno hude zime stroški zimske službe močno prekoračujejo načrtovana
sredstva,
- določene planirane investicije (energetska sanacija stavb) zaradi ne-sofinanciranja s
strani države v letu 2013 ne bodo izvedene,
- na osnovi polletne dosežene realizacije prihodkov in odhodkov proračuna prihaja do
odstopanj pri planiranih prihodkih (predvsem pri kapitalskih in transfernih prihodkih)
in na drugi strani pri planiranih odhodkih (investicijskih odhodkih),
- v proračunu bo potrebno dodatno zagotoviti sredstva za subvencije k ceni odvajanja in
čiščenja odpadne vode (za prvo polletje 2013 znašajo subvencije 100.835 €).
Na osnovi zgoraj navedenih ugotovitev je župan že sprejel ustrezni ukrep, to je, da se prične s
postopkom priprave drugega rebalansa proračuna za leto 2013, katerega cilj bo ponovno
uravnovesiti prejemke in izdatke občinskega proračuna. Predlog rebalansa proračuna za leto
2013 bo obravnavan na seji občinskega sveta predvidoma 17. oktobra 2013.

Pripravili:
Vodje uradov s sodelavci

Janko Kos
župan

Priloga:
- Realizacija proračuna za obdobje od 1.1.2013 do 30.06.2013
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