OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. PRORAČUNSKI PRIHODKI
1. UVOD
Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov in na
podlagi zneska povprečnine tudi izračun primerne porabe občin. Vse postopke za pripravo in
sprejem proračunov lokalnih skupnosti natančneje predpisuje sistemska zakonodaja, ki so jo
občine dolžne spoštovati.
V Zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US in 57/08; v
nadaljevanju: ZFO-1) je v 13., 14. in 15. členu določen način izračuna primerne porabe občine,
prihodka občine iz dohodnine in finančne izravnave. Spremembe ZFO-1, ki se uporabljajo od 25.
junija 2008 dalje, prinašajo nova merila določanja lastnih virov, primerne porabe in
solidarnostne izravnave, nova merila določanja sredstev za sofinanciranje investicij ob
upoštevanju meril razvitosti občine ter bolj avtonomne postopke pri zadolževanju občin.
Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 15. člena ZFO-1 dolžno sporočiti občinam zneske
dohodnine in finančne izravnave. Te podatke nam je Ministrstvo za finance za leto 2010
posredovalo na podlagi sprejetega proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 in Zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011.
Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in
finančne izravnave, je za leto 2010 izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun
povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi
podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09).
Predlog proračuna za leto 2010 enako kot sprejeti proračun za leto 2009 vključuje finančne
načrte krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, tako kot zahteva zakonodaja. Zakonska podlaga
je v določilih 19. c in 19. č člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
dopolnitve), kjer je določeno, da so finančni načrti ožjih delov lokalnih skupnosti s statusom
pravne osebe sestavni del občinskega proračuna. Za njihovo poslovanje v celoti velja pravni
režim, ki opredeljuje pravice in obveznosti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
Prejemki in izdatki ožjega dela lokalne skupnosti se obravnavajo kot prejemki in izdatki
občinskega proračuna, v odloku o proračunu pa mora biti določeno, da so prejemki ožjih delov
občin namenski prejemki občinskega proračuna, ki gredo točno določenemu neposrednemu
uporabniku – ožjemu delu občine. V skladu s sprejetimi statuti krajevnih skupnosti in mestne
skupnosti je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta svet krajevne skupnosti oz. mestne
skupnosti. To pomeni, da z vsemi proračunskimi sredstvi, določenimi v finančnem načrtu ožjega
dela občine, ki je del občinskega proračuna, razpolaga svet ožjega dela občine. Pri tem je svet
ožjega dela občine v okviru zakonskih določb in določb odloka o proračunu občine, samostojen,
povsem neodvisen, razen pri sklepanju pravnih poslov investicijskega značaja nad zneskom
2.000 EUR, za katere potrebuje soglasje župana.
Skupni prihodki proračuna Občine Žalec za leto 2010 so načrtovani v višini 25.612.600 evrov.
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2. IZRAČUN PRIMERNE PORABE OBČIN
Način izračuna primerne porabe občin vsebinsko opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba
občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg
sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi
iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:
- povprečnina,
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci,
mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog. Izračuna jo Ministrstvo za finance, določi pa državni
zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Povprečnina za leto 2010 je določena
v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 v višini 550,00
evrov za leto 2010 in je glede na leto 2009 večja za 2,15 %.
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer se
zajemajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tujci z
izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji. Upoštevajo se podatki na dan 1. januarja leta, v katerem se
ugotavlja primerna poraba občine. Pri izračunu primerne porabe občin za leto 2010 so
upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1. januarja 2009 – 21.213 prebivalcev.
Vsota korigiranih kriterijev se izračuna na podlagi fiksnega deleža, ki se ne korigira, in sicer v
višini 0,61 ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji površine posamezne občine,
dolžino lokalnih cest in javnih poti, številom prebivalcev občine, mlajših od 15 let in številom
prebivalcev občine, starejših od 65 let. Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe
občine je po posameznih občinah zaradi upoštevanja kriterijev večja ali manjša od 1,00. Za našo
občino znaša vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe 0,933204.
Primerna poraba občine se izračuna kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in
števila prebivalcev občine in znaša 10.887.831 evrov.
3. PRIHODEK OBČINE IZ DOHODNINE
Zaradi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije je bila z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 57/08) dohodnina določena kot vir
financiranja občin, in sicer pripada občinam skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem
letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. V
prehodnem obdobju od leta 2009 do leta 2011 se primerna poraba občin poleg z dohodnino
financira še z davčnimi prihodki občin, in sicer v letu 2010 s 16 % davčnih prihodkov občin
(davki na dediščine in darila, davki na dobitke od iger na srečo, davki na promet nepremičnin in
upravne takse občinskih uprav).
Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna
po enačbi iz 13. a člena ZFO-1. Na višino primernega obsega vpliva povprečna primerna poraba
na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primerni
obseg sredstev za več kot 15 % višji od primerne porabe občine, se presežek nad 15 % zmanjša
za 50 %.
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Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70
% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine,
preostalih 30 % skupaj s presežkom dohodnine nad 70 % pri posameznih občinah pa se razdeli
najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo. Na osnovi tega
izračuna znaša prihodek občine iz dohodnine 11.052.801 EUR.
4. FINANČNA IZRAVNAVA
Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati
primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med
primerno porabo občine in dohodnino oziroma v prehodnem obdobju med primerno porabo
občine ter seštevkom dohodnine in davčnih prihodkov občine. Za leto 2010 nobeni občini ne
pripada finančna izravnava, ker se primerna poraba v celoti pokrije s prihodkom iz dohodnine in
davčnimi prihodki.
5. OCENA OSTALIH PRIHODKOV OBČIN
5.1. Davčni prihodki
Med prihodke, na katerih udejanjanje in višino realizacije vplivajo občine, prav gotovo sodi
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča kot najpomembnejšega vira lokalne skupnosti. Z
upoštevanjem vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
2010 (0,8 % povečanje vrednosti točke) ocenjujemo, da ga bomo v letu 2010 zbrali v višini
846.800 evrov.
Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), kamor uvrščamo vse vrste taks, se glede
na leto 2009 zmanjšujejo za 19,8 %. Večino teh taks uvrščamo med namenske prejemke
proračuna. Zanje velja načelo, da v kolikor so vplačani v proračun v nižjem oziroma višjem
obsegu, kot so izkazani v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti v višini
dejansko vplačanih sredstev. V primeru, da namenska sredstva niso porabljena v celoti, se
prenesejo v proračun za naslednje leto. Za leto 2010 je predvideno, da bo okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zbrane v višini 354.000 evrov ter okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 92.500 evrov.
Priključne takse v višini 31.390 evrov se nanašajo na obročna odplačila fizičnih oseb iz naslova
prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Šempetru in Petrovčah po sklenjenih
pogodbah iz preteklih let.
5.2. Nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki se v primerjavi z oceno za leto 2009 povečujejo za 6 % in znašajo 2.092.193
EUR. Pomembnejši nedavčni prihodki so načrtovani v naslednji višini:
- Pri prihodkih od udeležbe na dobičku je načrtovan samo dobiček, ustvarjen v
Stanovanjskem podjetju Sipro d.o.o. Žalec, medtem ko dobička v Javnem komunalnem
podjetju d.o.o. Žalec po ZR za leto 2009 ne načrtujemo.
- Prihodki od najemnin za poslovne prostore se glede na oceno realizacije iz leta 2009
zmanjšujejo za 13,6 % zaradi prodaje poslovne stavbe na naslovu Pečnikova 1 v Žalcu v
letu 2009.
- Najemnine za stanovanja, katere so namenski prihodek proračunskega stanovanjskega
sklada, so ocenjene v višini 707.000 evrov.
- V letu 2010 na novo načrtujemo prihodke od najemnin za gospodarsko javno
infrastrukturo, s katero se omogoča izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda. SRS 35 z 31.
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decembrom 2009 ukinja sredstva v upravljanju pri izvajalcih gospodarske javne službe.
Zato je predvideno, da bodo razmerja med Občino Žalec kot lastnico infrastrukture in
izvajalcem gospodarske javne službe Javnim komunalnim podjetjem d.o.o. Žalec urejena
na podlagi poslovnega najema. Višina najemnine bo zaračunana v višini polne
amortizacije, obračunane po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Po podatkih
iz leta 2009 ocenjujemo, da bo letna najemnina znašala 360.000 evrov.
Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so načrtovani v višini 108.394 EUR.
Končni prejemniki koncesijske dajatve so krajevne skupnosti, v katerih se nahajajo
pridobivalni prostori, sredstva pa se lahko uporabijo izključno za razvoj in sanacijo
komunalne infrastrukture in sanacijo zemljišč, degradiranih z rudarskimi deli. Predvideno
je, da bodo KS Galicija pripadala sredstva v višini 91.000 EUR, KS Liboje 15.244 EUR,
KS Petrovče 1.550 EUR in MS Žalec 600 EUR.
Prihodki od komunalnih prispevkov so načrtovani v višini 400.000 EUR. S sprejetjem
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09) se v okviru komunalnega
prispevka zaračunava tudi priključitev na javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje, kar
se je pred sprejetjem tega odloka zaračunavalo ločeno.
Iz naslova terjatev na zapuščinskih razpravah (prepoved odtujitve in obremenitev na
premoženje – nepremičnine) po pokojnih oskrbovancih v domovih starejših občanov, za
katere je občina plačevala oskrbnino, v letu 2010 ne načrtujemo prihodkov. Upoštevana
pa so doplačila občanov v višini 3.000 evrov, kateri so po odločbi Centra za socialno delo
oproščeni plačila storitve institucionalnega varstva, dolžni pa so morebitne prejete
poračune dohodkov za nazaj povrniti plačniku storitve, to je občini.
Predvideno je, da bodo Mestni plinovodi d.o.o. Koper tudi v letu 2010 sofinancirali
izvedbo sanacije občinskih cest nad plinovodnim omrežjem v višini 50.000 evrov brez
DDV.
Izvirni nedavčni prihodki krajevnih skupnosti in mestne skupnosti znašajo 106.410
evrov, in sicer prihodki od obresti 1.393 evrov, prihodki od premoženja 13.894 evrov,
prihodki od prodaje blaga in storitev 9.098 evrov ter drugi nedavčni prihodki 82.025
evrov. Razčlenitev prihodkov po krajevnih skupnostih in mestni skupnosti je razvidna iz
analitičnih kontov prihodkov.
Prihodke iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje bodo po sklepu
Občinskega sveta z dne 27. maja 2009 v letu 2010 koristile KS Levec, KS Petrovče in
MS Žalec.

5.3. Kapitalski prihodki
V sklopu kapitalskih prihodkov imamo načrtovane prejemke iz naslova menjave zemljišč v
znesku 103.000 evrov in prodaje službenega vozila ter pisarniške opreme v skupnem znesku 600
evrov.
Kot obvezna priloga proračuna za leto 2010 je priložen Odlok o letnem načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010. V tem odloku so v pretežni meri
predvidene prodaje zemljišč, katere so bile predvidene že v sprejetem Odloku o letnem načrtu
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009, vendar do
konca leta 2009 ne bodo realizirane.
5.4. Prejete donacije
Predvidene prejete donacije v višini 16.100 evrov se nanašajo na izvirne prihodke krajevnih
skupnosti. Razčlenitev prihodkov po krajevnih skupnosti je razvidna iz analitičnih kontov
prihodkov.
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5.5. Transferni prihodki
V skupini transfernih prihodkov pričakujemo iz posameznih ministrstev za 3.588.859 evrov
sredstev za sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, in sicer:
1. iz Ministrstva za šolstvo in šport 650.000 evrov za sofinanciranje izgradnje Osnovne šole
Griže s telovadnico in vrtcem in 36.900 evrov iz Ministrstva za šolstvo in šport –
direktorata za šport za investicijo v telovadnico pri OŠ Griže,
2. iz Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 229.458 evrov za
sofinanciranje nakupa zemljišč na območju k.o. Gotovlje, OPPN Žalec Zahod, v skladu z
določili 21. člena ZFO-1,
3. iz Ministrstva za javno upravo 70.000 evrov za sofinanciranje obnove stopnišča,
umestitev dvigala za invalide in ureditev varnostno informacijske pisarne v pritličju
upravne stavbe,
4. iz Ministrstva za obrambo 41.900 evrov požarne takse,
5. iz Ministrstva za okolje in prostor 2.508.971 evrov za financiranje izgradnje kanalizacije
in ČN Kasaze (1. faze projekta »Celostno urejanje odvajanja komunalnih odpadnih voda
in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«),
6. iz Ministrstva za promet 50.000 evrov za sofinanciranje ureditve železniškega prehoda v
Vrbju in
7. iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.630 evrov za sofinanciranje
vzdrževanja gozdnih cest.
V okviru prejetih sredstev iz občinskih proračunov za investicije načrtujemo v letu 2010 651.098
evrov, in sicer:
- za sofinanciranje izgradnje kanalizacije in ČN Kasaze, stroškov nadzora in komuniciranja
z javnostjo morajo občine sofinancerke zagotoviti 635.468 evrov ter
- za ureditev Vstopno informacijskih točk v okviru projekta »Ekomuzej hmeljarstva in
pivovarstva Slovenije v Žalcu« mora Občina Braslovče zagotoviti 15.630 evrov.
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko načrtujemo
401.574 evrov za financiranje sekundarne kanalizacije in obnove vodovodov v Šempetru –
Šolska ulica, v Petrovčah - vzhod in v mestu Žalec – Žalec Zahod, Župančičeva ulica (peti javni
razpis za razvoj regij). Načrtovano pa imamo tudi razliko do pogodbeno dogovorjenega zneska o
sofinanciranju Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu v višini 676.797 evrov.
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko so
predvidena sredstva v višini 5.210.028 evrov za financiranje 1. faze projekta »Celostno urejanje
odvajanja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«.
II. PRORAČUNSKI ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
Proračunski odhodki po ekonomskih namenih so sestavni del splošnega dela proračuna in so
prikazani v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava na ravni šestmestnih podkontov. Predstavljajo zbir vseh
odhodkov, ki so prikazani v posebnem delu proračuna in znašajo skupaj 27.553.790 EUR. V
primerjavi z oceno odhodkov za leto 2009 so večji za 3,3 %.
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
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stroške), kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog, za plačilo obresti od najetih kreditov
ter izločanje sredstev v rezervni sklad Občine Žalec in proračunski stanovanjski sklad. Za tekoče
odhodke je predvidenih 4.593.444 evrov, kar predstavlja 16,7 % vseh predvidenih odhodkov. V
primerjavi z oceno odhodkov za leto 2009 so manjši za 13,3 %.
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. Za leto 2010 so predvideni v skupnem obsegu 7.775.790
evrov, kar predstavlja 28,2 % vseh predvidenih odhodkov. V primerjavi z oceno za leto 2009 so
manjši za 0,9 %.
Investicijski odhodki
Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je namenjenih 14.470.381 evrov, kar predstavlja 52,5 %
vseh predvidenih odhodkov. V primerjavi z oceno za leto 2009 so večji za 25 %.
Investicijski transferi
V okviru te skupine odhodkov proračuna so zajeti izdatki za kritje stroškov investicijske
dejavnosti javnim zavodom, neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim podjetjem,
privatnim podjetjem, posameznikom in zasebnikom. Za leto 2010 so predvideni v skupnem
obsegu 714.175 evrov, kar je za 63,3 % manj v primerjavi z oceno za leto 2009. Investicijski
transferi v celotnih odhodkih predstavljajo 2,6 odstoten delež.
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
Proračunski primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 1.941.190 evrov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb so prejemki načrtovani v višini 18.000 evrov, nanašajo pa
se na zbrana sredstva kupnin od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu. 20% zbranih
kupnin se odvede v Stanovanjski sklad RS, 10% kupnin v Slovensko odškodninsko družbo d.d.,
preostanek pa predstavlja vir proračunskemu stanovanjskemu skladu.

C. RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
V proračunu je predvideno, da se bo Občina Žalec v letu 2010 zadolžila z najemom posojila pri
poslovni banki v višini 2.000.000 EUR.
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila glavnice dolgoročno najetih kreditov so ocenjena v višini 512.340 evrov, nanašajo pa
se na odplačila dolga pri:
1.
2.
3.
4.

Abanki Vipa d.d. v višini 112.669 evrov,
Stanovanjskemu skladu RS v višini 33.000 evrov,
BKS Bank AG v višini 140.004 evrov in
Banki Celje d.d. v višini 226.667 evrov.
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SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
Ob koncu leta 2009 ocenjujemo, da bomo imeli izkazano stanje sredstev na računu v višini
435.530 EUR. Sredstva se nanašajo na neporabljeno okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda in na zadržani del občin sofinancerk pri izgradnji primarne
kanalizacije in nadgradnje čistilne naprave Kasaze. Ker so sredstva namenska, se v celoti
prenesejo v proračun za leto 2010.
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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001 Stroški svetnikov
Član občinskega sveta lahko za opravljanje
županove plače letno, vključno s plačilom za
sveta. V proračunu za leto 2010 so predvidena
njegovih delovnih teles (ena seja za december
2010.

neprofesionalne funkcije prejme največ 15%
opravljeno delo v delovnih telesih občinskega
sredstva za plačilo šest sej občinskega sveta in
2009 in pet sej za obdobje januar – november

01002 Stroški sej občinskega sveta
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za pripravo gradiva za seje občinskega sveta, snemanje
in predvajanje sej občinskega sveta ter pogostitve ob koncu seje občinskega sveta.
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 odborih občinskega sveta skupaj sodeluje 21 občanov. Za njihovo delovanje je
predvidenih 7.400 evrov.
01004 Občinska volilna komisija
Člani občinske volilne komisije so upravičeni do izplačila sejnin (kot za člane delovnih teles
občinskega sveta) v primeru sej občinske volilne komisije v času trajanja mandata (primer
prenehanja mandata članu občinskega sveta, ko je potrebno ugotoviti naslednjega kandidata z
liste kandidatov, ki nasledi člana občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat).
01005 Stroški svetniških skupin
Sredstva za delovanje svetniških klubov se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo
svetniških klubov. Za leto 2010 znaša letni znesek sredstev za delo svetniških klubov za 29
svetnikov skupaj 59.297,00 evrov.
01006 Financiranje političnih strank
Sredstva za delovanje političnih strank se zagotavljajo na podlagi sklepa o financiranju političnih
strank. Političnim strankam, ki so po predpisih upravičene do pridobitve sredstev iz občinskega
proračuna, se zagotavljajo sredstva v višini, ki ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna
skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se lahko zagotovi
izvajanje ustavnih in zakonskih podlag za to leto. V proračunu je predlagano, da se za
financiranje političnih strank nameni 38.515 evrov (0,40 evra mesečno za dobljeni glas na
volitvah).
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01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01010 Volitve župana in občinskega sveta
Skladno z zakonom o lokalnih volitvah bodo v letu 2010 na območju Republike Slovenije
potekale lokalne volitve, to je volitve članov občinskega sveta, volitve župana in volitve v svete
krajevnih skupnosti.
Redne volitve v občinske svete in volitve županov občin razpiše predsednik Državnega zbora in
se opravijo vsako četrto leto, ker imajo člani Občinskega sveta in Župan Občine mandatno dobo
štirih let. Volitve v svete krajevnih skupnosti pa istočasno z volitvami občinskega sveta in
Župana razpiše Župan Občine.
Zakon o lokalnih volitvah v 3. členu določa, da stroške za izvedbo lokalnih volitev krijejo občine
in se zato zagotovijo v proračunu občine za leto v katerem potekajo lokalne volitve to bo v letu
2010.
Pri planiranju sredstev za izvedbo lokalnih volitev smo upoštevali porabo sredstev za volitve
članov občinskega sveta in župana ter stroške volitev v svete krajevnih skupnosti v letu 2006 s
tem, da smo upoštevali porabljena sredstva po posameznih postavkah, normativ Državne volilne
komisije (DVK) za izvedbo volitev v Državni zbor oktobra 2008 ob predpostavki izvedbe dveh
krogov volitev (morebitni drugi krog volitev za župana).
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2000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01020 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije 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 Odlokom o plačah funkcionarjev je za opravljanje funkcije profesionalnega
župana Občine Žalec določen 53-ti plačni razred.
Županu Občine Žalec, ki od 20. novembra 2006 dalje opravlja svojo funkcijo nepoklicno,
pripada mesečno plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo
opravljal poklicno.
V skladu z davčno zakonodajo se dohodki nepoklicnih županov obravnavajo kot dohodki iz
drugega pogodbenega razmerja, kar posledično pomeni, da se tudi povračila potnih stroškov
vštevajo v osnovo za dohodnino in se ne prikazujejo več ločeno. Predlagana sredstva v višini
23.100 evrov so namenjena za plačilo za opravljanje funkcije župana 22.400 € in za povračila
potnih stroškov 700 €.
01021 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov
Nagrade za opravljanje funkcije neprofesionalnih podžupanov so določene na podlagi
»Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov«. Višina sredstev
za nagrade vseh podžupanov znaša 80% županove plače za profesionalno opravljanje funkcije in
se po enakih deležih razdeli med imenovane podžupane.
V skladu z davčno zakonodajo se dohodki nepoklicnih podžupanov obravnavajo kot dohodki iz
drugega pogodbenega razmerja, kar posledično pomeni, da se tudi povračila potnih stroškov in
povračila storitev mobilne telefonije vštevajo v osnovo za dohodnino in se ne prikazujejo več
ločeno. Predlagana sredstva v višini 38.300 evrov so namenjena za plačilo za opravljanje
funkcije podžupanov 35.840 €, za povračila potnih in drugih stroškov 2.460 €.
01022 Materialni stroški za funkcionarje
Župan in podžupani imajo na razpolago 8.100 evrov sredstev za pogostitve in sprejeme.
01023 Odnosi z javnostmi
Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tiskovnih konferenc,
sporočil za javnost, objavo informacij v medijih ipd. Tako že nekaj let sodelujemo z VTV
Studiom d.o.o. glede sofinanciranja produkcije in arhiviranja regionalnega informativnega TV
programa »VTV Vaša televizija«. S STV Savinjsko televizijo imamo sklenjeno pogodbo o
predvajanju videostrani ter snemanju in predvajanju oddaje »Župan z vami«. Sodelujemo tudi s
TV Celje. V častnikih, kot so Finance, Novi tednik in Delo, pa objavljamo oglase, s katerimi
želimo doseči večjo prepoznavnost naše občine.
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3000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02010 Dejavnost nadzornega odbora
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nadomestila za opravljanje funkcije na
osnovi sprejetega letnega programa dela nadzornega odbora v višini, kot je opredeljena v
Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev,
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov. Nadzorni odbor za mandatno obdobje 2006 – 2010 je sprejel finančno
ovrednoten program dela nadzora za leto 2010, na osnovi katerega so za nabavo strokovne
literature predvidena sredstva v višini 250 evrov, za stike z javnostjo 800 evrov, za strokovno
izobraževanje 1.000 evrov, za plačilo izvedenca 900 evrov, za prisotnost na sejah nadzornega
odbora in sejah občinskega sveta 1.680 evrov, za izvajanje nadzorov ter povračilo potnih
stroškov 7.050 evrov.
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4001 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA PREMOŽENJE IN SPLOŠNE ZADEVE
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.
S tem namenom bomo sodelovali in gostovali v Žatcu na Češkem, Ketchemetu na Madžarskem,
Bad Kissingenu v Nemčiji, Kruševcu in Bački Palanki v Srbiji in v Westportu na Irskem.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04030 Objava občinskih predpisov
Sredstva se zagotavljajo za objavo občinskih predpisov ter javnih razpisov v Uradnem listu RS.
04031 Spletne strani občine
Sredstva so namenjena za vzdrževanje in dograjevanje spletne strani Občine Žalec ter
registracije domene.
V letu 2010 je predvideno nadaljevanje vključevanja povezav na sistem elektronskih obrazcev s
področja pristojnosti občine. Za zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja bomo
spletno stran dopolnjevali z objavljanjem dokumentov splošnega pomena, pomembnih za
poslovanje občine s strankami oziroma za odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih.
Načrtovan je nakup modula za spletno objavo predvidenih novo sprejetih prostorskih aktov
(OPN občine Žalec).
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 proračunu so zagotovljena v višini
37.900 evrov.
04045 Protokolarna darila
Za protokolarna darila se namenja 28.800 evrov.
04046 Protokol poročnih obredov
Po veljavni zakonodaji stroški poročnih obredov bremenijo Upravno enoto. Občina Žalec želi z
dodatnimi sredstvi omogočiti kvalitetnejše izvajanje protokola poročnih obredov. V ta namen je
potrebno zagotoviti sredstva za nabavo kozarcev, pladnjev in ostalih pripomočkov, ki služijo
118

izvajanju protokolarnih opravil ter plačilo prisotnosti osebam na porokah, ki opravljajo
protokolarna opravila.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04050 Izvršbe in drugi sodni postopki
Proti Občini Žalec so vložene naslednje tožbe:
- odškodninska tožba - zadeva Nada Sternad - padec na stičišču železniške proge in ceste
pred Novim Celjem,
- odškodninska tožba na toženo stranko Občino Žalec in vse ostale bivše občine Podbregar Vinko (padec s traktorja na nezavarovanem mostu 21. 8. 1989),
- odškodninska tožba - Steklasa Branko - padec čez ograjo v stanovanjski stavbi last
občine,
- odškodninska tožba zaradi manjvrednosti zemljišča ob smetišču na Ložnici pri Žalcu lastnik Franc Matek,
- odškodninska tožba za plačilo odškodnine (Brlec Kobale, Skoberne) zaradi nemožnosti
koriščenja nepremičnin (denacinalizacijski postopek),
- odškodninska tožba - Špec Vilma Milan (potok Artišnica), toženi sta država in občina –
domnevna povzročitev škode zaradi izdaje dovoljenj in gradnje ceste,
- tožba za odstranitev drevesa (Aubreht Ema) ter
- gospodarski spor Slovenska odškodninska družba zaradi plačila 75.751,44 evrov (tožene
so vse občine – stanovanjska zadeva).
V času priprave proračuna še ni znano, katere sodbe bodo v letu 2010 postale pravnomočne in
izvršljive. Za plačilo odškodnin zaradi sodnih postopkov so predvidena sredstva v višini 100.000
evrov, za stroške sodnih postopkov 5.000 €, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in
drugo 10.000 €.
04051 Pravno zastopanje občine
Za reševanje sodnih postopkov proti Občini Žalec kot tudi za reševanje naših tožbenih zahtevkov
napram tretjim osebam poiščemo pravno pomoč pri različnih odvetnikih. Ocenjujemo, da bomo
v letu 2010 za odvetniške in notarske storitve potrebovali 14.400 €.
04052 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
Na tej postavki so prikazani vsi obratovalni stroški, katere plačujemo za objekte, in sicer:
čiščenje prostorov Bergmanove vile, električna energija (za objekte na naslovu Ulica heroja
Staneta 1 - Dom SLO, Ulica heroja Staneta 3 - Razvojna agencija Savinja Žalec, Aškerčeva 13 Študentski klub, Bergmanova vila, Obrambni stolp), stroški ogrevanja (za objekte na naslovu
Ulica heroja Staneta 1, Ulica heroja Staneta 3, Bergmanova vila in Novo Celje), voda in
komunalne storitve (za objekte na naslovu Ulica heroja Staneta 3, Aškerčeva 13, Bergmanova
vila, Novo Celje, Obrambni stolp), odvoz smeti (za objekte na naslovu Ulica heroja Staneta 3,
Aškerčeva 13) in telefonske storitve za uporabnike prostorov Bergmanove vile, razen Mestne
skupnosti Žalec.
Za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov se namenja 5.700 evrov. Za najem plinohrama v
Novem Celju ter najem WC kabin pri Obrambnem stolpu 720 evrov.
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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 letne članarine je predvideno
3.000 evrov.
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06020 Povezovanje lokalnih skupnosti
Občina Žalec je podpisala pristopne izjave, na osnovi katerih je postala članica Društva mestnih,
občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, Zavoda Evropski kulturni
center Maribor ter Združenja tajnikov slovenskih občin. Nadalje je podpisala pogodbi o članstvu
v gibanju Entente Florale Slovenije in članstvu z Inštitutom za evropsko pravo. Za plačilo letnih
članarin je predvideno 700 evrov.
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06050 Plače zaposlenih v občinski upravi
Sredstva za plače so načrtovana v skladu s predlaganim kadrovskim načrtom za obdobje 20102011, v katerem je za leto 2010 predvidenih 39 delovnih mest in 39 zaposlenih uslužbencev. V
letu 2010 želimo na novo zaposliti notranjega revizorja, skladno s Pravilnikom o usmeritvah za
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ.
V skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009
– november 2011 in Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor so bili sprejeti naslednji
ukrepi:
- javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost za obdobje od
decembra 2009 do novembra 2011;
- odprava tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah se izvede s 1.10.2010, četrta
četrtina pa s 1.10.2011;
- splošna uskladitev plač se v letu 2010 izvede s 1.7.2010 v višini polovice stopnje rasti
cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, predvidene v Pomladanski napovedi
gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2009 –
december 2010), kar znaša 1,1 %;
- zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence se s 1.1.2010 povišajo za 1,4 % in s 1.7.2010 za 1,6 % predvideno povprečno
letno rast cen v letu 2010.
Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost so upoštevane
obstoječe prispevne stopnje.
06051 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih v občinski upravi
Sredstva za regres za letni dopust so planirana skladno z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za
javni sektor v višini 692 evrov na zaposlenega.
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Sredstva za stroške prehrane med delom in povračila prevoza na delo se načrtujejo skladno s
povprečno letno rastjo cen. Sredstva za prehrano na delo ter sredstva za prevoz na delo so
načrtovana samo za dneve prisotnosti na delu.
V okviru drugih izdatkov zaposlenim se zagotavljajo sredstva za jubilejne nagrade (ena za deset
let, ena za dvajset let, ena za trideset let), dve odpravnini in solidarnostna pomoč.
06060 Materialni stroški občinske uprave
Na tej postavki so prikazani vsi materialni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave v
skupni vrednosti 213.400 evrov.
Za plačilo storitev Javnemu komunalnemu podjetju d.o.o. v zvezi z izdajo soglasij za priključitev
na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb so predvidena sredstva v višini
10.800 evrov.
06070 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)
Za upravljanje in vzdrževanje počitniškega apartmaja v Barbarigi se namenja 2.400 evrov.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje upravne zgradbe in plačilo
zavarovalne premije v skupni višini 9.300 EUR.
06081 Tekoče vzdrževanje opreme
Sredstva se namenjajo za vzdrževanje komunikacijske opreme (popravilo telefonov, faksov in
mobitelov) ter za vzdrževanje druge opreme (tiskalniki, skenerji, frankirka, gasilni aparati,
detektorji plina in podobno). Nadalje so sredstva namenjena vzdrževanju licenčne programske
opreme (pogodbe o vzdrževanju in dograditve) ter vzdrževanju strojne računalniške opreme,
kamor spadajo potrebne dograditve računalnikov in zamenjave okvarjenih delov strojne opreme.
Sredstva so namenjena tudi vzdrževanju operativnega informacijskega okolja – delovanje
operacijskih sistemov, internet dostopi, dostop do omrežja državne uprave (javne evidence).
06090 Nakup opreme
V letu 2010 je predviden nakup pisarniškega pohištva za 4 pisarne občinske uprave, ki še imajo
dotrajano pohištvo, kot tudi nakup pohištva za varnostno informacijsko pisarno, vse skupaj v
višini 30.000 €.
Predviden je nakup dvigala za invalide v vrednosti 67.000 €. Del stroškov nakupa v višini cca 40
% bo krilo Ministrstvo za javno upravo.
Za nakup defibrilatorja se namenja 2.472 €. Aparat bo nameščen v 1. nadstropju upravne stavbe
in bo služil občanom v pomoč za primere nenadne srčne odpovedi in kapi.
Za potrebe informacijskega področja bodo sredstva porabljena za nakup nove strojne
računalniške opreme, ki bo nadomestila dotrajano, katere nadgradnja ni možna. Nadalje so
sredstva namenjena za nakup namenskih aplikacij za potrebe delovanja občinske uprave.
Sredstva, predvidena za nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme, se bodo porabila za
nakup omrežnih kablov, zaključkov, napajalnih kablov ipd.
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06091 Nakup drugih osnovnih sredstev
Predviden je nakup umetniških del v višini 2.000 €.
06093 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov
V letu 2010 je predvidena obnova stopnišča (izrez in obnova stopnic, ograja, pleskanje zidov...)
v občinski zgradbi, umestitev dvigala za invalide ter ureditev varnostno informacijske pisarne v
pritličju. Investicija zajema tudi ureditev varnostnega sistema s kartičnim sistemom ter
umestitvijo vrat na hodnike v vsakem nadstropju. Investicija za obnovo stopnišča in ureditev
varnostno informacijske pisarne bo znašala 108.000 €. Del stroškov navedene investicije, v višini
cca 40 %, bo krilo Ministrstvo za javno upravo.
Predvidena je tudi obnova dotrajanih sanitarij v I. nadstropju upravne stavbe v vrednosti
20.000,00 €.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16122 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)
V okviru urejanja zemljišč se zagotavljajo sredstva za parcelacijo zemljišč, za stroške cenitve
zemljišč, za stroške pogodb, plačilo davka na promet nepremičnin v primeru prodaje zemljišč,
plačilo služnosti, storitve odvetnikov, notarjev ipd. v skupni višini 48.500 evrov.
16069002 Nakup zemljišč
16130 Nakup kmetijskih zemljišč
Sredstva v višini 85.200 EUR so zagotovljena za nakup kmetijskih zemljišč, po katerih potekajo
lokalne ceste oziroma javne poti, in za nakup zemljišč za rekonstrukcijo občinskih javnih cest,
del teh cest se ureja v okviru projekta Mreža lokalnih cest. Poleg nakupov kmetijskih zemljišč za
javno infrastrukturo, je nekaj sredstev namenjenih za nakup kmetijskih zemljišč v zavarovanem
območju Ribnika Vrbje, za ureditev poti na severnem delu ribnika.
16132 Nakup stavbnih zemljišč
Sredstva v višini 412.100 EUR so namenjena za odkup zemljišč za izgradnjo javne infrastrukture
na območju, ki ga ureja OPPN Žalec Zahod, ter nakupe ali menjave zemljišč, na podlagi katerih
občina pridobi lastninsko pravico na javni infrastrukturi, skladno z obstoječimi prostorskimi akti
in po Zakonu o javnih cestah. Del teh sredstev je namenjen nakupu ali menjavi zemljišč v okviru
projekta Mreža lokalnih cest.
Posamezni odseki javnih cest, za katere so namenjena sredstva za nakup stavbnih in kmetijskih
zemljišč, so navedeni v Prilogi 1 Odloka o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
v Občini Žalec za leto 2010.

122

4002 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA FINANCE
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02001 Stroški plačilnega prometa
Na podlagi Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike
Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov in Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov nam Uprava RS za javna plačila
zaračunava razporejanje javnofinančnih prihodkov in stroške vodenja računov. Za te storitve so
načrtovana sredstva v višini 8.600 EUR.
Banki Celje d.d. smo dolžni plačevati nadomestilo za polog in dvig gotovine. Za plačilo bančnih
storitev so načrtovana sredstva v višini 280 EUR.
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
Zaradi likvidnostnega zadolževanja proračuna načrtujemo, da bomo za plačilo obresti od
kratkoročnih kreditov potrebovali 20.000 evrov.
Za plačilo obresti od dolgoročno najetih kreditov je potrebno zagotoviti 191.060 evrov.
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22010 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za
vodenje kredita)
Za plačilo nadomestila za obdelavo zahtevka za najem kratkoročnega in dolgoročnega kredita v
letu 2010 je potrebno zagotoviti 3.000 evrov.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
23020 Tekoča proračunska rezerva
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali na namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. Zakon o javnih
financah predpisuje maksimalno višino splošne proračunske rezervacije in določa, da
nerazporejene pravice porabe na tej proračunski postavki ne smejo presegati 2% prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov. V Statutu Občine Žalec je določeno, da znašajo sredstva splošne
proračunske rezervacije do 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V proračunu za
leto 2010 so predvidena v višini 117.414 evrov.
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4003 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSKE IN NEGOSPODARSKE
DEJAVNOSTI
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04001 Občinske nagrade (Inovator leta)
Sredstva v višini 6.620 EUR so predvidena za izvedbo javnega razpisa »Inovator leta«, plačilo
denarne nagrade inovatorjem in izvedbo podelitve nagrad.
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04041 Prireditve ob občinskem prazniku
V mesecu avgustu in septembru bodo v počastitev občinskega praznika izvedene številne
prireditve. Organizacija in izvedba teh prireditev bo potekala preko Zavoda za kulturo, šport in
turizem Žalec v sodelovanju z Občino Žalec. Za izvedbo vseh prireditev so predvidena sredstva
v višini 28.000 EUR.
04042 Prireditve državnih praznikih
V počastitev Prešernovega dneva, Dneva upora proti okupatorju in Dneva državnosti se
zagotavljajo sredstva v višini 7.000 EUR. Organizacija in izvedba teh prireditev bo potekala
preko Zavoda za kulturo šport in turizem Žalec v sodelovanju z Občino Žalec.
04043 Ostale prireditve
V okviru ostalih prireditev se zagotavljajo sredstva v višini 21.140 EUR za prireditve, ki se
izvajajo preko leta in ne spadajo v okvir počastitve občinskega in državnega praznika in sicer:
srečanje »starih Žalčanov«, različni sprejemi kot so: sprejem odličnjakov, zlatih maturantov,
uspešnih športnikov, pogostitve in izvedbe kulturnega programa na teh prireditvah.
04044 Novoletni sprejemi
Za novoletni sprejem ob koncu leta 2009 je načrtovanih 8.950 EUR. Sprejemi so vsako leto
organizirani za direktorje gospodarskih družb, javnih zavodov in drugih organizacij, za
ravnatelje, novinarje, duhovnike, policijo, lovce, člane občinskega sveta in njegovih delovnih
teles, štaba civilne zaščite, člane požarnega sklada, upokojence občinske uprave.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Delo občinskega SPV je opredeljeno od 61. do 64. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Občini Žalec (Ur.l.RS, št. 65/04). Sredstva v višini 13.300 EUR so namenjena za preventivno
delovanje in vzgojo otrok v cestnem prometu, kamor spada tudi akcija »Varno na poti v šolo«,
nadalje za izvedbo občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu?« ter za različne druge
prometno-preventivne akcije in osveščanje o prometni varnosti tako otrok kot tudi ostalih
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udeležencev v prometu. Iz teh sredstev se poravnajo tudi sejnine zunanjim članom občinskega
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
08029002 Notranja varnost
08010 Dnevni preventivni obhodi
Za zagotavljanje varovanja objektov, ki so v lasti Občine Žalec (objekti matičnih in podružničnih
osnovnih šol, enote vrtca, kompleksa dvorca Novo Celje, občinske stavbe, stavbe v Levstikovi,
Glasbene šole in Doma II. slovenskega tabora Žalec) je za preventivne obhode predvidenih
16.700 EUR.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10001 Sklad dela Savinjske regije – sofinanciranje kadrovske prenove
Sredstva v višini 5.070 EUR so namenjena za reševanje problematike presežnih delavcev v
podjetjih, ki imajo težave v poslovanju in pomoč presežnim delavcem pri iskanju prezaposlitve,
prekvalifikacije in samozaposlovanja.
10002 Center za informiranje in poklicno svetovanje Žalec
Za sofinanciranje rednega delovanja CIPS Žalec je planiranih 2.950 EUR. CIPS Žalec bo tudi v
letu 2010 izvajal informiranje in poklicno svetovanje mladim tako osnovnošolcem kot tudi
dijakom pri izbiri poklica ter svetoval odraslim pri poklicnih usmeritvah.
10003 Javna dela na področju turizma
Planirana sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena za sofinanciranje javnega dela, ki se bo
izvajalo na področju Nekropole v Šempetru. Delo se bo izvajalo preko Turističnega društva
Šempeter, ki se je prijavilo na vsakoletni javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto
2010.
10004 Javna dela na področju predšolske vzgoje
Planirana sredstva v višini 8.400 EUR so namenjena za sofinanciranje javnega dela za pomoč pri
spremstvu otrok, pri vzgojnem, negovalnem in varstvenem delu v vrtcu za otroke s posebnimi
potrebami, ki so vključeni v vrtec. Vrtec se je prijavil na javni razpis za izbor programov javnih
del v RS za leto 2010.
10005 Javna dela na področju osnovnošolskega izobraževanja
Planirana sredstva v višini 32.410 EUR so namenjena za sofinanciranje javnega dela, ki se bo
izvajalo na osnovnih šolah v Občini Žalec. Šole so se prijavile na vsakoletni javni razpis za izbor
programov javnih del v RS za leto 2010.
10006 Javna dela na področju socialnega varstva
Planirana sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela v
zavodih in društvih s področja socialnega delovanja (VDC Žalec, Vir, Društvo paraplegikov), ki
so se prijavila na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2010.
10008 Javna dela na področju kulture
Planirana sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela v
Medobčinski splošni knjižnici Žalec s posebnim poudarkom na prireditvah za otroke in mladino
in ZKŠT Žalec za Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec. Oba javna zavoda sta se prijavila
na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2010.
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10009 Javna dela Karitas (Materinski dom Žalec)
Planirana sredstva v višini 5.600 EUR so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela
izvajanje osebne asistence v Materinskem domu Žalec na podlagi prijave Škofijske Karitas na
javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2010.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11001 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Planirana sredstva v višini 6.000 EUR so namenjena za sofinanciranje zavarovalnih premij v
tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za: zavarovanje
posevkov in plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in
poplavami ter za zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Namen
ukrepa je zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni domačih živali. Cilj ukrepa je vključevanje čim
večjega števila kmetij v sistem zavarovanja domačih živali. Upravičenci do sofinanciranja
zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki
sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto. Občina bo sofinancirala zavarovalno premijo
razliko do 50 % upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom
od prometa zavarovalnih poslov.
11002 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Planirana sredstva v višini 144.200 EUR so namenjena za posodabljanje kmetijskih
gospodarstev: naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo, zaradi prilagajanja
standardom, temelječih na zakonodaji Skupnosti, naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo
opremo, v pomožne živinorejske objekte, naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za
pridelavo, skladiščenjem in pripravo za trg, nakup kmetijske mehanizacije in opreme, prva
postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje
intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter hmeljišči, nakup in postavitev
rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo, nakup in postavitev mrež proti toči, naložbe v
postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo divjadi, naložbe v
izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih
nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, s katerim se dokazuje, da vodi k zmanjšanju porabe
vode za najmanj 25%. Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne
kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v predelavi, povečanje zaposlenosti v
kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin. Cilj ukrepa je zmanjšanje proizvodnih
stroškov, izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in
izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje
živali. Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež in kmetijske površine
na območju občine.
11005 Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Planirana sredstva v višini 10.800 EUR so namenjena za stroške pravnih in upravnih postopkov
ter stroške geodetskih storitev pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) in komasaciji kmetijskih
zemljišč. Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture
(65% vseh kmetij v občini ima v lasti manj kot 5 ha kmetijskih površin), je namen ukrepa
spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine. Cilj
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ukrepa je s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo
racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave. Do sredstev so
upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi
pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež in kmetijske površine na območju občine.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11011 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Planirana sredstva v višini 42.500 EUR se namenijo za stroške v zvezi z izgradnjo ali obnovo
objekta, nakup nove opreme, promocijo in splošne stroške. Namen ukrepa je ustvariti pogoje in
možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in
modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v :
predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005), predelavo kmetijskih
proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005), turizem na kmetiji, dejavnosti (storitve
in izdelki) povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, pridobivanje in prodaja energije iz
obnovljivih virov in kompostiranje organskih snovi. Cilj ukrepa je izboljšanje dohodkovnega
položaja kmetijskega gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest ter uveljavljanje
podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva. Do sredstev so upravičeni nosilci
kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
11013 Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije
Planirana sredstva v višini 18.530 EUR se namenijo za izvajanje lokalne razvojne strategije
programa Leader in za delovanje Lokalne akcijske skupine.
Upravičenec do sredstev je lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za
kmetijstvo. V letu 2009 je bil objavljen javni poziv za izbiro projektov za leto 2009 in 2010, ki
bodo izbrani po postopku, opredeljenem v Pravilniku o izbiri projektov za izvedbo, financiranje,
spremljanje, nadzorovanje in izvajanja projektov. Vsako leto bodo skladno z letnimi finančnimi
načrti, ki se bodo oddali LEADER pisarni, objavljeni javni pozivi za izbiro projektov. V fazi
izvajanja je predvideno, da bodo partnerji lokalnega okolja za delovanje LAS SSD zagotovili do
50% finančnih sredstev za pokritje stroškov delovanja, 50% virov pa načrtujemo iz sredstev
Javnega razpisa za izbor in potrditev LAS, upravičenih do sredstev izvajanja pristopa LEADER.
11014 Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
Planirana sredstva v višini 11.740 EUR se namenijo za obnovo zgodovinskih znamenitosti,
zaščitenih z občinskim odlokom in sicer: za naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju
značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke,
zgodovinske znamenitosti) in za naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih
sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti
kmetije. Namen ukrepa je ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju –
objekte/tradicionalne stavbe skupnega pomena ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot
bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale
podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na
podeželju. Cilji ukrepa: ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, prispevati k
izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju, ureditev skupnih površin in objektov za različne
namene, ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju. Upravičenci do dodelitve
državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju
občine.
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11016 Sofinanciranje izdelave strokovne naloge za namakanje
Planirana sredstva v višini 20.000 EUR se namenijo za izdelavo strokovne naloge za namakanje,
kjer je vodni vir vrtina.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
11040 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Planirana sredstva v višini 15.000 EUR se zagotovijo za:
• stroške izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:
stroški organiziranja programov usposabljanja,
• stroške storitev nadomeščanja mikro podjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih storitev,
skladno s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 -2013:
dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem
gospodarstvu med boleznijo in dopustom:
- stroški strojnih storitev,
- stroški najete delovne sile,
• stroške svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali
oglaševanje,
• stroške organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij,
najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti
250 EUR na nagrado in zmagovalca,
• stroške na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi,
delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja,
znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006
in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo
imenovani,
• stroške publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v
publikaciji.
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne
usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje
primarne kmetijske dejavnosti. Cilj ukrepa je povečevanje konkurenčnosti kmetijskih
gospodarstev skozi izobraževanje oz. strokovno usposabljanje njihovih nosilcev. Upravičenci do
sredstev so nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega
ukrepa in opravljajo dejavnost na območju občine.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11050 Zavetišče (azil) za živali
Planirana sredstva v višini 7.700 EUR se namenijo za kritje stroškov oskrbe živali v Zavetišču
Zonzani. Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 14/07 in 43/07) se mora
zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču, za kar je zadolžena
lokalna skupnost. Na vsakih 800 registriranih psov v občini mora biti zagotovljeno eno mesto v
zavetišču. Občina Žalec sodeluje z Zavetiščem Zonzani, Tatjane Lenko s.p, Jarmovec, Dramlje.
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1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11060 Vzdrževanje gozdnih cest
Planirana sredstva v višini 12.050 EUR so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest. Ta
sredstva bodo zagotovljena iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz pristojbin
za vzdrževanje gozdnih cest.
14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14001 Razvojna agencija Savinja Žalec
Planirana sredstva v višini 120.000 EUR so namenjena 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, svetovanje in
pospeševanje podjetniškega razvoja posameznikom na območju Spodnje Savinjske doline s
poudarkom na Občini Žalec.
14003 Spodbujanje regionalnega razvoja
Občina Žalec je skupaj z 32 občinami Savinjske statistične regije pristopila k pripravi
regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007 – 2013. Izvajalec projekta je Regionalna
razvojna agencija Celje. Za sofinanciranje programa so predvidena sredstva v višini 14.400
EUR.
14004 Poslovna cona Žalec - Arnovski gozd 2
Sredstva v višini 20.000 EUR se namenijo za sofinanciranje geomehanskih storitev, geodetskih
storitev in izdelavo OPPN sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Juteks (Poslovna cona
Žalec - Arnovski gozd 2).
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
14010 Turistična promocija
Planirana sredstva v višini 28.000 EUR so namenjena za turistično promocijo in za sodelovanje
občine v promocijskih projektih Slovenske turistične organizacije (izdelava zemljevida,
turistična signalizacija, jumbo panoji - menjava znamkic in plakatov, ponatisi prospektov,
razglednic, oglaševanje v turističnih medijih, promocija plezališča Kotečnik, Športnega parka
ribnik Vrbje in Eko muzeja hmeljarstva in pivovarstva Žalec).
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14020 Financiranje programa Zveze turističnih društev Občine Žalec
Planirana sredstva v višini 4.190 EUR so namenjena za redno dejavnost Zveze turističnih društev
Občine Žalec, njene projekte, izobraževanje članov in izplačilo sejnin članom upravnega odbora.
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14021 Sofinanciranje programov turističnih društev
Planirana sredstva v višini 23.650 EUR so namenjena za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Občini Žalec. Sredstva se razdelijo na osnovi pravilnika o sofinanciranju turistične
dejavnosti v Občini Žalec. Izplačilo sredstev bo izvedena na osnovi realiziranih projektov in
programov posameznih turističnih društev.
14022 Turistično informacijski center (TIC)
Planirana sredstva v višini 6.000 EUR so namenjena za pokritje materialnih stroškov turistično
informacijskega centra.
14023 Turistični podmladek
Za pospeševanje razvoja turizma med osnovnošolci so planirana sredstva v višini 3.090 EUR za
sofinanciranje aktivnosti turističnih podmladkov na osnovnih šolah in enotah vrtca v občini
Žalec.
14024 Sofinanciranje turističnih prireditev
Planirana sredstva v višini 61.800 EUR so namenjena za sofinanciranje turističnih prireditev in
njihovo oglaševanje : pustni karneval v Žalcu, Smaragdna kraljica, sprejem rejniških družin v
dvorcu Novo Celje, pohod po hmeljski poti, turistična tržnica, hmeljarski likof, srečanje pri trti
ob Obrambnem stolpu, organizacija tekmovanja in prireditve Najlepši kraj, hiša in kmetija,
kolesarjenje po Spodnji savinjski dolini, veseli december – Miklavž in Božiček, Božična
skrivnost v Jami Pekel, silvestrovanje na prostem in druge prireditve v sodelovanju s turističnimi
društvi.
14025 Sofinanciranje turističnega vodenja
Planirana sredstva v višini 9.270 EUR so namenjena za sofinanciranje turističnega vodenja po
Občini Žalec, za plačilo turističnega vodenja na ribniku Vrbje in delovanja Info centra.
14026 Rudarski muzej Griže
Planirana sredstva v višini 1.400 EUR so namenjena za sofinanciranje
Rudarskega muzeja v Grižah.

rednega delovanja

14027 Rimska nekropola in Jama Pekel
Planirana so sredstva v višini 3.230 EUR so namenjena za sofinanciranje rednega delovanja
Rimske nekropole in Jame Pekel v Šempetru.
14028 Vzdrževanje hmeljskih nasadov
Planirana sredstva v višini 2.270 EUR so namenjena za financiranje rednega vzdrževanja
promocijskih hmeljskih nasadov v Levcu in Žalcu.
14031 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec
Planirana sredstva v skupni višini 235.000 EUR so namenjena za:
- rekonstrukcijo in adaptacijo objektov za EKO Muzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec in
VIT 182.900 EUR;
- načrti in projektna dokumentacija 12.100 EUR;
- 30.000 EUR za tekoče transfere v javne zavode za blago in storitve (stroški ogrevanja,
elektrike, varovanja,….);
- 10.000 EUR pa se nameni za sofinanciranja strokovnega dela Pokrajinskega muzeja Celje.
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14033 Vrt aromatičnih rastlin pri Obrambnem stolpu
Planirana sredstva v višini 1.400 EUR so namenjena za sprotno urejanje vrta aromatičnih rastlin
pri obrambnem stolpu v Žalcu, od tega je del sredstev v višini 400 EUR namenjeno za letno
najemnino zemljišča.
14038 Eko turizem krajinskega parka ribnik Vrbje
Za izdelavo načrta PGD/PZI za pridobitev gradbenega dovoljenja ter odstranitev obstoječih
objektov in ureditev terena na vstopnem območju EKO kampa se predvidi 60.000 EUR.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16121 Najemnine zemljišč
Planirana sredstva v višini 160 EUR so namenjena za plačilo najemnine Skladu kmetijskih
zemljišč v letu 2010 za zemljišče, kjer se nahaja smučišče v Libojah.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnosti zdravstvenih domov
17001 Financiranje logopeda
Planirana sredstva v višini 7.000 EUR so namenjena za plačilo storitev logopeda za logopedsko
obravnavo učencev osnovnih šol in otrok drugega starostnega obdobja v vrtcu iz občine Žalec.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17010 Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog – LAS
Planirana sredstva v višini 2.330 EUR so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine
Žalec v okviru katere se izvajajo aktivnosti: priprava okroglih miz na temo prepovedane in
dovoljene droge, preventivni materiali (plakati, zloženke) ter izvedba preventivnih akcij.
1707 Drugi programi na področju zdravju
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
Za plačilo prispevka za zdravstveno varstvo občanov so planirana sredstva v višini 240.000
EUR. Vsak polnoleten občan, ki nima prihodkov in ne more biti zdravstveno zavarovan iz drugih
naslovov, ima pravico do osnovnega zavarovanja po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (U.l.RS, št.72/06, 91/07, 76/08). Povprečno število
upravičencev na mesec je 725 občanov. Višina prispevka za tekoče leto se računa po stopnji 2%
od povprečne bruto plače v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Za leto 2010
pa bo uskladitev v januarju.
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17079002 Mrliško ogledna služba
17030 Plačilo storitev mrliško ogledne službe
Na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora občina
zagotavljati mrliško pregledno službo za svoje občane. Sem spadajo obdukcije, prevozi in druge
storitve ob smrti pokojnika, ki se opravijo po odredbi zdravnika oziroma policije. Za plačilo
storitev mrliško pregledne službe je planiranih 21.500 EUR.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec Novo Celje
Planirana sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena za tekoče vzdrževanje dvorca.
18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Obrambni stolp
Sredstva v višini 5.000 EUR se namenijo za nabavo klimatske naprave v obrambnem stolpu.
18003 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov – Savinova hiša
Planirana sredstva v višini 6.500 EUR so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta »Savinova
hiša«, ki jo ima ZKŠT Žalec v upravljanju.
18004 Vzdrževanje grobov in grobišč
Planirana sredstva v višini 4.600 EUR so predvidena za vzdrževanje in urejenost vojaških
grobov in pokopališč, za katere skrbi Združenje borcev in udeležencev NOB Občine Žalec.
18006 Sofinanciranje kulturnih projektov
Planirana sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena za sofinanciranje projektov na področju
kulture za obnovo nepremične kulturne dediščine v skladu z sprejetim pravilnikom in javnim
razpisom za leto 2010. Finančna sredstva se neprofitnim organizacijam izplača na osnovi
realiziranih projektov.
18009 Gospodarsko poslopje za Savinovo hišo
Za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za obnovo in rekonstrukcijo gospodarskega
poslopja za Savinovo hišo, ki bo namenjena za kulturno-turistične dejavnosti v Občini Žalec, so
namenjena sredstva v višini 35.000 EUR. Izdelana dokumentacija bo osnova za pridobivanje
finančnih sredstev preko prijav na razpise posameznih ministrstev v RS kot tudi v okviru
razpoložljivih sredstev v EU.
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec
Za dejavnost Medobčinske splošne knjižnice so planirana sredstva v višini 236.800 EUR. Od
tega se nameni za plače in druge izdatke zaposlenih 167.000 EUR, za prispevke delodajalca
23.500 EUR, neprogramski stroški 43.300 EUR ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje 3.000 EUR.
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18021 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec
Planirana sredstva v višini 26.400 EUR so predvidena za nakup knjig - knjižnično gradivo.
18022 Drugi programi v knjižnicah
Za izvedbo kulturnih prireditev v okviru MSK Žalec– razstave, literarni večeri in pogovori,
predstavitve knjig, so planirana sredstva v višini 8.340 EUR.
18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij
Planirana sredstva v višini 32.000 EUR so predvidena za monografijo, zbornike ter revije.
18025 Sofinanciranje kulturnih projektov
Planirana sredstva v višini 4.600 EUR so namenjena za sofinanciranje projektov na področju
kulture - področje knjižničarstva in založništva v skladu s sprejetim občinskim pravilnikom in
na podlagi javnega razpisa za leto 2010. Finančna sredstva se posameznikov in neprofitnim
organizacijam izplača na osnovi realiziranih projektov.
18039002 Umetniški programi
18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec
Sredstva v višini 324.300 EUR so predvidena za plače 13 zaposlenih delavcev. V sredstvih za
plače je vključena še prehrana, prevoz in regres za letni dopust za zaposlene.
Za prispevke delodajalca za zaposlene so predvidena sredstva v višini 46.800 EUR ter za premije
dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja 5.000 EUR. V okviru podkonta izdatki za
blago in storitve je predvidenih 56.700 EUR za pokrivanje materialnih stroškov.
18033 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb
Planirana sredstva so namenjena za izvedbo kulturnih prireditev v Domu II. slovenskega tabora
Žalec in v dvorcu Novo Celje v skupni višini 25.300 EUR. Prireditve bodo organizirane ob
občinskem in državnih praznikih ter posebnih priložnostih: prireditve ob tednu otroka, plesne
delavnice, dan knjige, Ta veseli dan kulture, ustvarjalne počitniške in druge delavnice, razstave v
avli Doma II. Slovenskega tabora, predavanja, poletna slikarska šola Chiaro scuro, Kresnična
noč, kulturne prireditve v adventnem času in oglaševanje.
18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev v Savinovi hiši
Planirana sredstva v višini 22.000 EUR so predvidena za izvedbo Savinovih dni, atrijskih
večerov, priložnostnih razstav in literarnih salonskih večerov.
18035 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – BUMFEST
Planirana sredstva v višini 4.330 EUR so predvidena za sofinanciranje III. Mednarodnega
festivala tolkalnih skupin v mesecu januarju 2010 v Žalcu.
18036 Poletje v Žalcu
Sredstva v višini 13.400 EUR so namenjena za izvedbo poletnih prireditev za otroke, mladino in
odrasle, ki se bodo dogajale v mestu Žalec na različnih lokacijah. Organizacija prireditev bo
potekala preko Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.
18037 Festival akustične glasbe
Sredstva v višini 4.330 EUR se namenijo za sofinanciranja Festivala akustične glasbe, ki ga bo
pripravljalo GLD Aletheia v sodelovanju s KUD Griže in ZKŠT Žalec. Predviden je dvodnevni
festival konec avgusta 2010 v letnem gledališču Limberk.
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18039003 Ljubiteljska kultura
18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Planirana sredstva v višini 8.550 EUR so namenjena za delovanje JSKD OI Žalec om
sofinanciranje organizacije in izvedbe območnih prireditev za udeležene člane kulturnih društev
iz Občine Žalec.
18041 Dejavnosti Zveze kulturnih društev »Savinja« Žalec
Planirana sredstva v višini 2.780 EUR so namenjena za redno delovanje Zveze kulturnih društev
»Savinja« Žalec.
18042 Sofinanciranje programov kulturnih društev
Planirana sredstva v višini 64.900 EUR so namenjena za redno delovanje kulturnih društev
Občine Žalec, izvajanje programov dela in tekoče vzdrževanje prostorov. Za investicijsko
vzdrževanje prostorov in opreme društev so planirana sredstva v višini 21.630 EUR. Razdelitev
sredstev za investicijske transfere med društva se opravi na osnovi planov dela društev in na
osnovi sprejetega pravilnika za financiranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec ter na
podlagi prejetih vlog na javni razpis za leto 2010 in realiziranih investicijskih vlaganj.
18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)
Planirana sredstva v višini 6.900 EUR so predvidena za izvedbo osrednje proslave ob kulturnem
prazniku s podelitvijo nagrad in Savinovih odličij.
18045 Sofinanciranje kulturnih projektov
Planirana sredstva v višini 7.710 EUR so namenjena za izvedbo javnega razpisa za kulturne
projekta v Občini Žalec na področju umetniških programov.
18046 Festival »Sredi zvezd«
Planirana sredstva v višini 4.320 EUR so namenjena za sofinanciranje izvedbe projekta »Sredi
zvezd« in podelitev priznanj. Festival bo potekal v mesecu maju 2010 v Domu II. slovenskega
tabora Žalec z udeležbo vokalnih skupin iz Slovenije in tujine.
18047 Mednarodni folklorni festival
Sredstva v višini 4.320 EUR so namenjena za sofinanciranje izvedbe mednarodnega folklornega
festivala od Celja do Žalca, katerega soorganizator je KUD Grifon iz Šempetra.
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18050 Sofinanciranje izdajanja časopisa Utrip
Planirana sredstva v višini 20.600 EUR so predvidena za sofinanciranje časopisa Utrip Savinjske
doline, ki ga prejemajo vsa gospodinjstva brezplačno v Občini Žalec.
18039005 Drugi programi v kulturi
18060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora
Planirani znesek v višini 21.100 EUR je namenjen za pokrivanje materialnih stroškov objekta
Doma II. slovenskega tabora, ki je v upravljanju ZKŠT Žalec. V ta znesek so zajeti stroški
ogrevanja, komunalnih storitev, vode, elektrike in ostali stroški rednega vzdrževanja objekta.
18061 Zavarovanje kulturnih objektov
Planirana sredstva v višini 2.080 EUR so predvidena za zavarovanje objektov Doma II.
slovenskega tabora Žalec, Savinove hiše in športnih objektov.
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18062 Investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora
Planirana sredstva v višini 45.000 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževanje v Domu II.
slovenskega tabora Žalec.
18063 Investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora - MSK
Planirana sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževanje v Domu II.
slovenskega tabora Žalec, v katerem se nahaja Medobčinska splošna knjižnica Žalec.
18049001 Program veteranskih organizacij
18080 Sofinanciranje programa društev izgnancev Slovenije, OO Žalec
Planirana sredstva v višini 1.236 EUR so predvidena za delovanje društva, v katerega so
vključeni izgnanci iz II. svetovne vojne z območja občine Žalec.
18081 Sofinanciranje programa Območnega združenje veteranov vojne za Slovenijo
Planirana sredstva v višini 1.936 EUR so predvidena za delovanje združenja veteranov vojne za
Slovenijo, ki šteje preko 300 članov.
18082 Sofinanciranje programa Veteranskega društva Sever
Planirana sredstva v višini 978 EUR so predvidena za delovanje odbora ter udeležb na različnih
proslavah in srečanjih.
18083 Sofinanciranje programa Območnega združenje borcev in udeležencev NOB SSD
Planirana sredstva v višini 4.408 EUR so predvidena za delovanje sedmih krajevnih organizacij
ZZB NOV, ki štejejo skupaj preko 500 članov. Njihove naloge so ohranjanje zgodovinskih
izročil iz časa NOB, sodelovanje pri organizaciji proslav in srečanj s tematiko NOB.
180499004 Programi drugih posebnih skupin
18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev
Za delovanje upokojenskih društev in Zveze društev upokojencev so planirana sredstva v skupni
višini 15.560 EUR, od tega za redno delovanje 10 društev upokojencev 7.210 EUR in za redno
delovanje Zveze društev upokojencev 3.790 EUR. Za investicijsko vzdrževanje društvenih
prostorov so predvidena sredstva v višini 4.560 EUR, ki se bodo razdelila na osnovi razpisa
Občine Žalec.
18091 Sofinanciranje programa Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec
Za delovanje Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec so planirana sredstva v višini 10.470
EUR. Glavne dejavnosti so:
- razvijanje in širjenje izobraževanja med populacijo tretjega življenjskega obdobja,
- organiziranje krožkov, seminarjev, aktualnih predavanj, pogovorov in srečanj za člane,
- organiziranje prireditev z namenom predstavitve pridobljenih znanj in izdelkov, ki nastajajo
v okviru izobraževanj, ter vzpodbujanje družabnega življenja in rekreacija članov društva, ..
18092 Sofinanciranje programa Filatelističnega društva Žalec
Planirana sredstva v višini 1.960 EUR so namenjena za izdajo spominskih kuvert in žigov ter
organizacijo in udeležbo na filatelističnih razstavah.
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18100 Dejavnost zveze športnih društev Žalec
Planirana sredstva v višini 2.800 EUR so predvidena za plačilo zavarovanja odgovornosti
izvajalcev športnih aktivnosti v Občini Žalec.
18101 Mednarodna športna tekmovanja
Planirana sredstva v višini 16.100 EUR so namenjena za posameznike in športna društva, ki se
bodo na osnovi doseženih rezultatov udeležili mednarodnih tekmovanj.
18102 Športne prireditve
Planirana sredstva v višini 27.200 EUR so predvidena za naslednje prireditve, aktivnosti in
interesne programe mladih: prireditev »Šport 2009 v občini Žalec«, Šport mladih, Razpnimo
jadra, Zajadrajmo v poletje, šport ob občinskem prazniku, tradicionalno srečanje občanov na
Komelju ter Mrzlici in za druge športne prireditve ter promocijo športa (oglaševanje,
informiranje, olimpijska kartica, delo komisije za šport in strokovnega sveta za šport ).
18103 Sofinanciranje maratona Celje – Logarska dolina
Planirana sredstva v višini 1.100 EUR so predvidena za sofinanciranje izvedbe vsakoletnega
maratona na relaciji Celje – Logarska dolina. Občine, skozi katere poteka maraton, so s tem
društvom podpisale pogodbo o sofinanciranju izvedbe prireditve za obdobje 5 let. Kriterij za
sofinanciranje je število prebivalcev in dolžina trase maratona po posameznih občinah, skozi
katere poteka maraton.
18104 Financiranje športa v vrtcih in šolah
Predvidena sredstva v skupni višini 8.100 EUR so predvidena za sofinanciranje po pravilniku o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Žalec in na osnovi prijav
programov vrtca in osnovnih šol na javni razpis za leto 2010 (organizacija in udeležba na
tekmovanjih ter plavalno opismenjevanje).
18105 Financiranje športa v društvih
V občini Žalec deluje preko 55 športnih društev. Njihovo delovanje in uresničevanje programov
dela, še posebej z mladimi, je po Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji in Zakonu
o športu dolžna sofinancirati lokalna skupnost. Sofinanciranje v skupni višini 191.900 EUR je
planirano po pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini
Žalec in na osnovi prijavljenih ter realiziranih programov športnih društev za leto 2010.
18106 Financiranje športa invalidov
Planirana sredstva v višini 940 EUR so predvidena 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 2010.
18107 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec
Planirana sredstva v višini 11.100 EUR so predvidena za vzdrževanje Športnega centra Žalec,
kamor spada predvsem tekoče vzdrževanje nogometnega igrišča, plačila stroškov električne
energije, vodarine ter sprotna popravila.
18108 Investicije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Žalec
Planirana sredstva v višini 10.000 EUR se predvidi za zamenjavo strešne kritine na paviljonih,
nakup klopi, košev za odpadke in obnovo ograjne mreže.
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18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov
Planirana sredstva v višini 35.800 EUR se namenijo za tekoče vzdrževanje igrišč
- tekočega vzdrževanja – 5.800 EUR,
- sofinanciranja izvedbe igrišč in plezališča Kotečnik – 30.000 EUR.
18059002 Programi za mladino
18121 Dejavnosti Mladinskega sveta in mladinskih klubov
Planirana sredstva v višini 45.000 EUR so namenjena za delovanje Mladinskega sveta Občine
Žalec, v okviru katerega delujejo posamezni mladinski klubi ter Študentski klub iz Občine Žalec.
18122 Dejavnost Občinske zveze Društev prijateljev mladine Žalec
Planirana sredstva v višini 21.400 EUR so namenjena za izvedbo akcij, v katere so vključeni
predšolski otroci in učenci osnovnih šol. To so predvsem vsakoletne aktivnosti: bralna značka na
osnovnih šolah, letovanje in zimovanje otrok in mladostnikov, knjižni kviz, medobčinski otroški
parlament, Veseli december - predstave in obdaritve otrok.
18123 Financiranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine
Predvidena sredstva v višini 7.300 EUR so namenjena za prireditve, aktivnosti in interesne
programe otrok in mladine: zajadrajmo v poletje, prosti čas otrok in šport mladih - interesni
programi in tek po ulicah Žalca.
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) se iz proračuna občine
zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz
občine Žalec, ki obiskujejo žalski vrtec (736 otrok) v višini 2.400.000 EUR. 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.
Planirana sredstva v višini 114.000 EUR se namenijo za pokrivanje stroškov iz naslova
dejavnosti, ki niso všteta v ceno programa (nadomeščanja zaposlenih, strokovna pomoč otrokom,
projektno delo in druge dejavnosti ter nepredvideni stroški).
Za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v vrtcu je planirano
55.000 EUR.
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 planirano
380.000 EUR. V vrtce izven občine je vključeno povprečno 100 otrok iz Občine Žalec, od tega
največ v celjske vrtce (34 otrok), velenjski vrtec (16 otrok), Braslovče (5 otrok), Prebold (7
otrok), Polzela (12 otrok), Dobrna (5 otrok), Vojnik (4 otroci), ljubljanski vrtci (5 otrok),
Vransko (2 otroka), v preostalih 10 vrtcih pa po 1 otrok.
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19004 Zavarovanje objektov vrtcev
Sredstva v višini 1.000 EUR so planirana za plačilo zavarovalnih premij za 10 zgradb, v katerih
se nahajajo enote vrtca. Premije se nanašajo na zavarovanje zgradb proti požaru, izlivu vode,
steklolomu…
19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
Na podlagi petega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih se zagotavljajo sredstva v proračunu
občine za investicijsko vzdrževanje in investicije v nepremičnine in opremo vrtcev. Za te
namene je planirano 40.000 EUR. Sredstva se bodo porabila za nujna investicijska popravila in
obnovo stavb ter opreme v 10 enotah vrtca. Za projektno dokumentacijo (investicija v nov vrtec)
pa se predvidi 20.000 EUR.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
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, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli
sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina,
tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 119.890 EUR.
19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec
Planirana sredstva v višini 8.473 EUR predstavlja 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, 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, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli
sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme na UPI-Ljudska univerza Žalec v
skupni višini 44.450 EUR.
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, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli
sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina,
tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 63.400 EUR.
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, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli
sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina,
tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 41.275 EUR.
19015 Projektno delo v osnovnih šolah
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost osnovnim šolam
sredstva za dodatne dejavnosti šole (vključevanje in izvajanje projektov, ki niso vključeni v
obvezen program šole) v skupni višini 27.200 EUR. Pregled planiranih sredstev po šolah : OŠ
Griže - 5.500 EUR, OŠ Petrovče - 5.800 EUR, OŠ Šempeter - 3.400 EUR, I.OŠ Žalec - 11.700
EUR in II.OŠ Žalec – 800 EUR.
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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) bo zagotavljala lokalna skupnost osnovnim šolam
sredstva za dogovorjeni program, ki se izvaja na posamezni šoli. Sredstva v višini 129.860 EUR
so planirana za varstvo vozačev, zgodnje učenje tujega jezika, računalništvo in 0,4 hišnika na
POŠ Trje, 0,1 hišnika za OŠ Šempeter in 0,3 hišnika na I. OŠ, športni pedagog na OŠ Petrovče
in OŠ Šempeter ter na I. OŠ Žalec dodatna strokovna pomoč težje učljivim učencem in delo z
nadarjenimi učenci.
19017 Tekmovanje učencev (Mladi raziskovalec)
Občina Žalec je razpisala javni natečaj »Mladi raziskovalec 2010«, v katerega se vključujejo
osnovne šole in vrtec. V letu 2010 so teme nalog naslednje : Naj drevo v našem kraju, Rastem s
knjigo, Kako postati samostojen mlad človek, Humanitarna dejavnost v našem kraju, Boj proti
revščini in socialni izključenosti. Sredstva v višini 13.000 EUR so planirana za stroške izvedbe
natečaja: recenzije nalog, mentorstvo učiteljev in organizacija ter zaključek prireditve.
19018 Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom
Sredstva v višini 4.500 EUR so planirana za pokrivanje materialnih stroškov, varstva in
domskega zdravnika za 5 učencev 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.16/07, 36/08, 58/09).
19019 Zavarovanje objektov osnovnih šol
Planirana sredstva v višini 6.000 SIT so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za zgradbe
matičnih in podružničnih osnovnih šol na podlagi dejanskega obračuna zavarovalnice. Premije se
nanašajo na zavarovanje zgradb proti požaru, izlivu vode, steklolomu…
19021 Odškodninska zadeva Uroš Čeh
Za plačilo mesečnih rent v odškodninski zadevi Čeh se predvidi 1.600 EUR na podlagi sodbe
Okrožnega sodišča v Celju, z dne 22. 2. 2006, opr. št. P61/1996, v zvezi s sodbo Višjega sodišča
v Celju z dne 11. 7. 2007, opr. št. Cp1560/2006 in sklepa MŠŠ z dne 02. 04. 2008 (zadeva št.
331102-08-00005).
19030 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. Osnovne šole Žalec
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter nakup šolskega
kombija v skupni višini 53.200 EUR.
19031 Investicije in investicijsko vzdrževanje II. Osnovne šole Žalec
Na podlagi četrte in šeste alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za nujna investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme v skupni višini
3.000 EUR.
19032 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Griže
Na podlagi četrte in šeste alinee prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za nujna investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme v skupni višini
1.000 EUR.
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19033 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Petrovče
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva v višini 36.000 EUR za dograditev prizidka k jedilnici OŠ Petrovče.
19034 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Šempeter
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter sredstva za
investicije v skupni višini 20.000 EUR.
19036 Gradnja prizidka k jedilnici I. OŠ Žalec
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
sredstva v višini 20.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije za prizidek k jedilnici I. OŠ
Žalec za javno razdelilnico hrane.
19037 Gradnja Osnovne šole Griže s telovadnico in vrtcem
V letu 2010 je planirana rušitev obstoječih objektov in novogradnja. Sredstva v višini 686.900
EUR so predvidena za plačilo dela investicije, ki bo financirana iz državnega proračuna, od tega
650.000 EUR na podlagi sklepa o priznani višini sredstev iz proračuna MŠŠ za sofinanciranje
investicije v novogradnjo vrtca in OŠ Griže s telovadnico, št. 407-26/2003/28(0911) z dne
26.8.2009 in 36.900 EUR na podlagi aneksa št. 1 k pogodbi št. 3311-08-633176 o zagotavljanju
sredstev za sofinanciranje investicije v športno infrastrukturo. Za preostali del investicije je
predvideno financiranje na podlagi javno-zasebnega partnerstva na osnovi Zakona o javnozasebnem partnerstvu (Ur.l.RS, št. 127/06) in občinskega odloka o javno-zasebnem partnerstvu.
Nadzor pri gradnji je planiran v višini 38.340 EUR.
Za plačilo drugih storitev in dokumentacije, ki se pojavijo pri gradnji (soglasja, storitve
svetovanja in priprave dokumentacije v povezavi z javno-zasebnim partnerstvom) je planirano
24.000 EUR.
Plačilo projektne dokumentacije (PZI, PID) za gradnjo je planirano v višini 73.370 EUR na
podlagi sklenjene pogodbe št. 403-07-0001/2008 s projektantom Savaprojekt d.d. Krško.
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, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost glasbeni šoli
sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina,
tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 20.700 EUR.
Pri določitvi materialnih stroškov se upošteva število učencev iz posamezne občine,
soustanoviteljice glasbene šole.
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, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost glasbeni šoli
sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, in sicer regres za
prehrano med delom in prevoz na delo v višini 27.500 EUR. Obveznost posamezne občine se
določa na podlagi deleža učencev iz njene občine.
140

19042 Dodatni program v glasbeni šoli
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) bo zagotavljala lokalna skupnost glasbeni šoli
sredstva za dodatno dejavnost šole. Za pripravo in sodelovanje učencev glasbene šole na
glasbenih revijah, državnih in mednarodnih tekmovanjih je planirano 3.700 EUR.
19043 Zavarovanje objekta Glasbene šole
Sredstva v višini 460 EUR so namenjena za plačilo zavarovalnih premij na podlagi dejanskega
obračuna zavarovalnice in se nanašajo na zavarovanje zgradbe proti požaru, izlivu vode,
steklolomu.
19045 Investicije in investicijsko vzdrževanje Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82.člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
glasbeni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter sredstva za
investicije v višini 3.000 EUR.
1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje
19050 Sofinanciranje delovanja Regijskega višjega in visokoš. študijskega središča Celje
Sredstva v višini 7.367 EUR so namenjena 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) je planirano 9.890
EUR za kritje materialnih stroškov za izvajanje verificiranih programov za odrasle in 3.000 EUR
za sofinanciranje obnove stavbe.
19059002 Druge oblike izobraževanja
19061 Savinov sklad
Sredstva so planirana za sofinanciranje izobraževanja na področju kulture v višini 6.000 EUR.
Razdelitev sredstev bo izvedena na podlagi Pravilnika o dodelitvi finančne pomoči pri
pridobivanju dodatnih strokovnih znanj na področju kulture iz sredstev Savinovega sklada
(Ur.l.RS, št.15/08) in javnega razpisa v letu 2010.
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, 36/08, 58/09) zagotavlja lokalna skupnost sredstva za
prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56.členom Zakona o osnovni šoli (Ur.l.RS.št.81/06,
102/07) v višini 440.000 EUR.
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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. Zaradi pričetka gradnje bo v šolskem letu 2009/2010
potrebno urediti prevoz za vse učence Osnovne šole Griže, ki bodo obiskovali šolo v prostorih
UPI-Ljudske univerze Žalec. Občina Žalec zagotavlja 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 in ustreznih zavodih v Ljubljani.
19071 Subvencioniranje šolske prehrane
Sredstva v višini 7.000 EUR so namenjena za subvencioniranje kosil učencem iz Občine Žalec,
ki obiskujejo II. Osnovno šolo Žalec in posameznim učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih
družin. Upravičence za subvencioniranje šolske prehrane določi šola.
19069003 Štipendije
19080 Štipendije
Sredstva v višini 36.000 EUR so planirana za štipendije dijakom in študentom s stalnim
prebivališčem v Občini Žalec, ki so bili izbrani na javnem razpisu v preteklih letih. Štipendije za
leto 2009/2010 se bodo podeljevale po Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec (Ur. l. RS,
št.90/07) za srednješolsko izobraževanje, za univerzitetni študij oziroma visokošolsko
izobraževanje. Razpis za dodelitev vsakoletnih štipendij se objavi v časopisu Utripu in na spletni
strani občine.
19069004 Študijske pomoči
19090 Finančna pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
Sredstva v višini 2.340 EUR so namenjena za finančno pomoč pri izobraževanju, ki se lahko
dodelijo prosilcem s stalnim prebivališčem v Občini Žalec na podlagi Pravilnika o dodelitvi
finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja (Ur.l.RS, št.94/05).
20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Planirana sredstva v višini 44.000 EUR so namenjena za dodelitev enkratne denarne pomoči
novorojenčkom iz Občine Žalec po sklepu 19. seje občinskega sveta Občine Žalec z dne 31. 1.
2005. Denarna pomoč za prvega otroka znaša 190 EUR, za drugega in vsakega nadaljnjega pa
230 EUR.
20003 Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju
Sredstva v višini 2.300 EUR so planirana za sofinanciranje materinskega doma, ki deluje v
okviru Javnega zavoda Socio. V materinski dom so vključene tudi matere iz Občine Žalec.
20004 Sofinanciranje delovanja Varne hiše za ženske in otroke – žrtve nasilja
Projekt Regionalna varna hiša, je namenjen ženskam in njihovim otrokom, ki doživljajo kakršno
koli obliko nasilja (fizično, psihično, spolno). V okviru tega projekta delujejo tri varne hiše
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(Celje, Velenje, Slovenj Gradec), kamor se lahko zatečejo tudi matere iz Občine Žalec. Za
sofinanciranje delovanja varne hiše so predvidena sredstva v višini 4.280 EUR.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
20010 Preventivni programi za otroke in mladostnike
Center za socialno delo Žalec poleg redne dejavnosti opravlja tudi druge socialno varstvene
storitve, preventivne programe, ki jih izvajajo usposobljene voditeljice, mentorice in
prostovoljke. Za te potrebe po tovrstnih storitvah in dejavnostih je Občina Žalec planirala
sredstva v višini 7.740 EUR. V okviru programov in dejavnosti se izvaja delo v skupinah kot so:
- skupine otrok in mladostnikov za kvalitetno in zdravo življenje, družine s težavami v
medsebojnih odnosih, tabor za otroke in mladostnike, medgeneracijsko povezovanje,
srečanja starejših v skupinah za samopomoč, terapevtski tabor otrok iz rizičnih družin,
duševno prizadeti otroci s starši, rejenci in rejniki…, študijski krožki.
20011 Socialno pedagoška pomoč družini
Planirana sredstva v višini 37.030 EUR so predvidena za izvajanje socialno pedagoške pomoči
družini, ki poteka na domu ali v dnevnem centru Podmornica v okviru Centra za socialno delo
Žalec. Predvidena poraba sredstev za izvajanje pedagoške pomoči je namenjena: za sredstva za
plače in druge izdatke 26.720 EUR, za prispevke delodajalca 3.980 EUR, za premije
kolektivnega zavarovanja 410 EUR ter za materialne stroške za izdatke za blago in storitve
5.920 EUR.
20049002 Socialno varstvo invalidov
20020 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih
Občina Žalec pokriva stroške domske oskrbe za tiste občane, ki so nameščeni v varstveno
delovnih centrih Črna na Koroškem in Golovec v Celju. Višina planiranih sredstev za storitve
institucionalnega varstvo, ki se izračunana na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS št.
03/07, 23/07, 41/07) in odločb Centra za socialno delo Žalec, je za leto 2010 planirana v višini
80.000 EUR.
20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje
Občina Žalec pokriva stroške domske oskrbe za tiste občane, ki so nameščeni v Zavodu
Dornava. Stroški se krijejo na osnovi Zakona o socialnem varstvu in izračuna domske namestitve
po odločbi Centra za socialno delo Žalec. Za ta namen so v letu 2010 planirana sredstva v višini
46.600 EUR.
20022 Financiranje družinskega pomočnika
Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS št. 03/07, 23/07, 41/07) je določil pravico do izbire
družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem
razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih
življenjskih potreb. Sredstva se zagotovijo iz proračuna lokalne skupnosti na območju, na
katerem ima upravičenec do te storitve prijavljeno stalno prebivališče. Pravica do družinskega
pomočnika se pridobi na podlagi odločbe Centra za socialno delo Žalec.
Planirana sredstva v višini 32.500 EUR so predvidena za delo 4 družinskih pomočnikov za leto
2010.
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20049003 Socialno varstvo starih
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva za naše občane je v letu 2010 planirana v
višini 78.800 EUR. Pri tem je planiran strošek domske oskrbe za 31 občanov, ki so nameščeni v
splošnih socialnih zavodih za starejše občane po Sloveniji in sicer: na Polzeli, Šmarje pri Jelšah,
Vojnik, Gornji Grad, Šentjur, Prevalje, Laško, Celje, Zidani Most, Rogaška Slatina ter Jarenina.
Stroški se plačujejo na podlagi domske namestitve po odločbi Centra za socialno delo Žalec.
20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih
Oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva za uporabnike iz Občine Žalec je v letu 2010
planirana v višini 125.000 EUR. Pri tem je planiran strošek domske oskrbe za tiste občane, ki so
nameščeni v posebnih socialnih zavodih za starejše občane v Domu Nine Pokorn – Grmovje in v
Hrastovcu. Stroški se plačujejo na podlagi domske namestitve po odločbi Centra za socialno delo
Žalec.
20032 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
Storitev »Pomoč družini na domu« v obliki socialne oskrbe na domu izvaja JZ Dom Nine Pokorn
Grmovje za 50 uporabnikov iz Občine Žalec. Poleg te storitve je zagotovljena tudi mobilna
pomoč občanom preko JZ Center za varstvo in delo Golovec ter v obliki life line pomoči na
domu, ki jo izvaja JZ Dom ob Savinji Celje. Za izvajanje teh storitev je v letu 2010 planiranih
74.000 EUR.
20033 Gradnja doma za starejše v Žalcu
Na osnovi potrjenega idejnega projekta s strani MDDSZ – sektor za investicije se izvede javni
razpis za izdelavo projektno tehnične dokumentacije za izgradnjo doma za starejše v Žalcu v
višini 240.000 EUR.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20040 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Planirana sredstva v višini 9.300 EUR so namenjena za dodelitev enkratne denarna pomoči
prosilcem zaradi materialne ogroženosti občanov Občine Žalec. Sredstva se razdelijo na osnovi
Odloka o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Žalec (Ur.l.RS, št. 25/02), tistim
upravičencem, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, pred tem pa so izkoristili že vse
zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske.
20042 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Planirana sredstva v višini 7.000 EUR so namenjena za poravnavo stroškov pokopa umrlih
občanov Občine Žalec v tistih primerih, ko ni bilo dedičev oziroma dediči niso bili sposobni
poravnati stroške pokopa zaradi svoje socialne ogroženosti. Za te umrle je Občina Žalec dolžna
poravnati pogrebne stroške v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč (U.l. RS št.34/84, 26/90).
20043 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce
Planirana sredstva v višini 2.200 EUR so namenjena za sofinanciranje zavetišča za brezdomce v
Žalcu in Celju.

144

20049005 Socialno varstvo zasvojenih
20050 Dejavnost Dnevnega centra Želva in Eureka
Planirana sredstva v višini 57.000 EUR so namenjena za delovanje Dnevnega centra Želva –
Eureka (vključno z zavetiščem za brezdomce) za materialne stroške in za javne delavce, ki
delujejo v prostorih društva Levstikova 15 v Žalcu. Za plačo in druge izdatke za vodjo centra je
predvidenih 28.500 EUR, za prispevke delodajalca iz naslova plač 4.370 EUR in za premije
kolektivnega zavarovanja 400 EUR.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20060 Sofinanciranje dejavnosti Območni odbor Rdečega križa Žalec
Planirana sredstva v višini 15.700 EUR so predvidena za delovanje OO RK Žalec, ki izvaja :
pomoč socialno ogroženim (obleka, hrana), organizira krvodajalstvo, tečaje prve pomoči,
organizira tečaje za podmladek in zdravstveno vzgojo ter pripravi in organizira srečanje
krvodajalcev Spodnje Savinjske doline.
20061 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Petrovče
Planirana sredstva v višini 9.250 EUR so namenjena dejavnosti Karitasa Petrovče in sicer:
- za redno delovanje organizacije 6.980 EUR,
- sofinanciranje humanitarnega koncerta »Z roko v roki« 2.270 EUR.
20062 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Gotovlje
Za delovanje humanitarne organizacije Karitas Gotovlje so planirana sredstva v višini 2.590
EUR.
20063 Sofinanciranje dejavnosti Medobčinskega društvo invalidov Žalec
Planirana sredstva v višini 2.420 EUR so predvidena za sofinanciranje dejavnosti
Medobčinskega društva invalidov Žalec. Društvo ima več kot 60% vseh članov iz Občine Žalec
in deluje na območju Spodnje Savinjske doline.
20064 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
Planirana sredstva v višini 13.400 EUR so predvidena za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih
društev, ki se bodo prijavila na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev na osnovi Pravilnika
za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarno dejavnost v Občini Žalec (Ur.l.RS,
št. 45/04 in 16/05).
20066 Karitas Ponikva
Za delovanje humanitarne organizacije Karitas Ponikva pri Žalcu so planirana sredstva v višini
850 EUR.
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4004 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE
PROSTORA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
07001 Usposabljanje enot in služb Civilne zaščite
Sredstva so na osnovi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito
reševanje in pomoč namenjena za povračila stroškov prevozov pripadnikom CZ za čas
usposabljanj oz. za čas sodelovanja na preverjanju znanja ekip CZ ter za izplačila dnevnic
pripadnikom CZ oz. članom štaba Civilne zaščite Občine Žalec (Uredba o nadomestilu plače in
povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči). To leto planiramo
dopolnilno usposabljanje članov CZ Občine Žalec. Usposabljanje organizira Ministrstvo za
obrambo.
07002 Stroški delovanja enot in služb Civilne zaščite
Sredstva so namenjena za plačilo sejnin rednih in izrednih sej članom štaba Civilne zaščite, za
plačila zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ. Plačilo pavšalnih
prispevkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovanje za primer poškodbe
pri opravljanju nalog zaščite in reševanja, ki se je vsako leto namenjalo iz te postavke, bo v
bodoče financirano preko Gasilske zveze Žalec (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami).
07003 Opremljanje enot in služb Civilne zaščite
Sredstva so namenjena za nakup opreme, uniform CZ, delovnih uniform za potrebe operativnih
gasilskih članov, drobnega orodja in naprav ter druge opreme in napeljav za potrebe sistema
ZIR(Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč).
07004 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij
Sredstva so na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami namenjena za
sofinanciranje delovanja društev vključenih v sistem ZIR – Kinološko društvo Žalec, Društvo
Radio amaterjev Žalec, Jamarski klub Črni galeb, Prebold in Društvo za preiskovanje voda.
Prvim trem društvom so namenjena sredstva višini 660 EUR (za posamezno društvo), Društvu za
preiskovanje voda pa zaradi pogodbe o uporabi čolna CZ namenjamo 280 EUR.
Del sredstev je namenjen za nabavo opreme za prostovoljna gasilska društva, vključena v sestav
enot Civilne zaščite. Namenska sredstva za nabavo bodo na osnovi sprejetega sklepa Štaba CZ
Občine Žalec nakazana posameznemu društvu.
07007 Vzdrževanje javnih zaklonišč
Sredstva so namenjena za redni letni servis javnih zaklonišč v občini Žalec (Pravilnik o tehničnih
normativih za zaklonišča in zaklonilnike).
07010 Dejavnost gasilskih društev
Sredstva so na osnovi Zakona o gasilstvu namenjena za:
Dotacije prostovoljnim gasilskim društvom občine Žalec. V občini Žalec so na osnovi
zakonodaje in sklepa župana v I. kategorijo razvrščena naslednja prostovoljna gasilska društva:
Arja vas, Drešinja vas, Gotovlje, Levec, Ložnica, Ponikva, Vrbje, Zabukovica in Zavrh pri
Galiciji – skupaj 9 društev. V II. kategorijo so razvrščena naslednja prostovoljna gasilska
društva: Dobriša vas – Petrovče, Griže, Kasaze – Liboje, Šempeter in Velika Pirešica – skupaj 5
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društev. V IV. kategorijo pa je razvrščeno PGD Žalec. Višina dotacije je nakazana na osnovi
dveh kriterijev: 1. razvrstitve v kategorije (manjša kategorija predstavlja manjša sredstva) in 2.
na osnovi rezultatov doseženih točk, kar je med drugim tudi pokazatelj delovanja oz. aktivnosti
gasilskega društva. Del sredstev namenjamo tudi za nagrado prostovoljnim gasilskim društvom,
ki so na osnovi točkovanja dosegla prva tri mesta.
Sredstva so namenjena tudi za plačila zdravniških pregledov, potrebnih za usposabljanja gasilcev
operativcev ter za povračila stroškov
prostovoljnim
gasilskim društvom v zvezi z
usposabljanjem ali izvedbo gasilskih tekmovanj, za delovanje gasilske mladine, žena in
veteranov ter za servis in redno vzdrževanje (radijske postaje, pagerji) komunikacijske opreme
prostovoljnih gasilskih društev občine Žalec, ki se ne zagotavljajo direktno iz proračuna, ampak
kot dotacija društvom.
07011 Dejavnost Gasilske zveze Žalec
Sredstva so namenjena za delovanje Gasilske zveze Žalec. Gasilska zveza Žalec združuje
prostovoljna gasilska društva občin Vransko, Tabor, Polzela, Braslovče in Žalec, skupaj 32
društev (15 gasilskih društev Občine Žalec). Na osnovi dogovora navedene občine financirajo
delovanje Gasilske zveze Žalec glede na število prostovoljnih gasilskih društev v posamezni
občini. Občina Žalec namenja v letu 2010, sredstva za redno letno delovanje v višini 660 EUR
za posamezno društvo, kar v celoti predstavlja 9.900 EUR . Del sredstev pa namenjamo za
sofinanciranje zaposlitve strokovnega sodelavca Gasilske zveze Žalec (osnova medobčinska
pogodba o sofinanciranju).
Sredstva so namenjena tudi za plačilo zavarovalnih premij za gasilska vozila, gasilske domove
in plačila zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje operativnih gasilskih članov, gasilskih
veteranov in otrok. Gasilska zveza Žalec je na osnovi javnega razpisa sklenila zavarovanje pri
ustrezni zavarovalnici, sredstva za zavarovanje pa bodo Gasilski zvezi Žalec nakazana na osnovi
njihovega zahtevka in ustrezne dokumentacije. Preko Gasilske zveze Žalec se bodo od leta 2010
dalje zagotavljala tudi sredstva za plačilo pavšala za zavarovanje v primeru poškodbe pri
opravljanju nalog zaščite in reševanja Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zakon o
gasilstvu).
07012 UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
Del sredstev je namenjen za plačilo sejnin članom Upravnega odbora za razpolaganje z
dodeljenimi sredstvi požarnega sklada, za nadomestilo v intervencijah poškodovane oz. uničene
opreme (po pozitivno rešeni vlogi na seji upravnega odbora), del sredstev pa je namenjen za
nakup gasilske opreme. Namensko porabo sredstev požarnega sklada smo dolžni letno
posredovati Vladi RS (Uredba o požarni taksi).
07013 Nadomestila plač zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah
Sredstva so namenjena za nadomestila plač operativnih gasilskih članov, za čas usposabljanja,
opravljanja zdravniških pregledov oz. sodelovanja na intervencijah (Zakon o gasilstvu).
07015 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme
Za sofinanciranje nabave gasilskih vozil so v letu 2010 namenjena sredstva v višini 60.000,00
EUR in so glede na plan nabav GPO Žalec namenjena za sofinanciranje nabave gasilskega vozila
Velika Pirešica.
07016 Obnove gasilskih domov
Sredstva so na osnovi določil Zakona o gasilstvu namenjena za pomoč pri rekonstrukciji ali
gasilskih domov. V letu 2010 namenjamo sredstva za sofinanciranje obnov gasilskih domov v
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višini 54.800,00 EUR. Sredstva se namenjajo delno za obnovo gasilskega doma PGD Vrbje,
delno pa za obnovo gasilskega doma PGD Zavrh (Zakon o gasilstvu).
07017 Organiziranje državnega gasilskega tekmovanja
Sredstva so tudi to leto namenjena za organiziranje Državnega pokalnega gasilskega tekmovanja
starejših gasilk in gasilcev.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanje
10039001 Povečanje zaposljivosti
10007 Javna dela na področju varstva okolja in urejanja prostora
Planirano je 40.700 € za kritje stroškov do izhodiščnih in minimalnih plač za brezposelne osebe,
udeležence javnih del. JKP Žalec se bo tudi konec leta 2009 prijavilo na razpis za odobritev
zaposlitve najmanj 8 oseb na programu javnih del za urejanje in vzdrževanje javnih površin in
občinskih cest na območju občine Žalec za leto 2010.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega
plina
12049001 Oskrba s plinom
12001 Sofinanciranje plinovodnih priključkov
Sredstva v višini 1.550 € so namenjena vzpodbujanju priključevanja na plinovodno omrežje v
Občini Žalec. Subvencije v višini 85,00 € za posamezno vlogo se dodelijo ob sklenitvi pogodbe
o izdelavi priključka na plinovodno omrežje ali ob sklenitvi pogodbe o dobavi plina iz
plinovodnega omrežja. Upravičenci so fizične osebe in zasebniki. Sofinanciranje poteka že od
leta 2001.
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12010 Učinkovita raba in obnovljivi viri energije
Sredstva v višini 3.100 € so namenjena izvajanju nalog na področju učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije (URE in OVE), ki so opredeljene v Energetski zasnovi Občine Žalec.
Nadaljuje se sodelovanje z Energetsko agencijo za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA),
po pogodbi, za energetske preglede javnih stavb, uvajanje in spremljanje energetskega
knjigovodstva ter pripravo projektov za razpise EU.
12011 Stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn
Sredstva v višini 310 € so namenjena za prejemke - obračun potnih stroškov dveh zunanjih
sodelavcev - energetskih svetovalcev v okviru Energetske svetovalne pisarne, ki deluje na
Občini Žalec enkrat tedensko.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUTKURA 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 328.000 € so planirana za redno letno vzdrževanje lokalnih cest v skladu z
Zakonom o javnih cestah, Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na
javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Zakona o varnosti cestnega prometa in
Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah.
Izvajalec je VOC d.d. Celje, izbran kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za leto 2008,
2009 in 2010.
13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)
Planirana sredstva 108.000,00 € so v višini 90.000 € so planirana za zimsko vzdrževanje
lokalnih cest po Izvedbenem programu zimske službe za 2009/2010 za lokalne ceste. Izvajalec
del bo VOC d.d. Celje, izbran kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za leto 2008, 2009
in 2010. Sredstva v višini 18.000 € pa so namenjena za plačilo opreme za pluženje (dva pluga)
javnih poti in nekategoriziranih cest, ki se opravlja prek KS.
13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture – pločniki in kolesarske poti
Za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture – pločniki, kolesarske steze, je v letu
2010 predvidenih 300.000 €. Ca. 70% sredstev je namenjeno za plače zaposlenih ter ca. 30 % za
materialne stroške, storitve in amortizacijo. Nakup stroja za pometanje cest ni predviden, zato se
nadaljuje izposoja.
13004 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture- mostovi dolžine nad 5 m.
Sredstva v višini 48.000 € so planirana za stroške sanacije mostov na LC 490020 v Libojah in
Kasazah in pridobitvi idejne dokumentacije za sanacijo mostu čez Savinjo na LC 490020 v
Grižah.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Sredstva v višini 20.000,00 € so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za obnove
posameznih lokalnih cest (LC 490023, Zabukovica-Liboje in projekt PZI obnove LC skozi Arjo
vas.)
13101 Sanacija plazov na lokalnih cestah
Sredstva v višini 57.000 € so namenjena za dokončanje sanacijskih del na plazovih na LC
490442 Pernovo – Galicija – plaz v Trju, na LC 490451 Hramše-Gorca-Velika Pirešica (plaz
Krajnc) in na LC 490443 Lopata- Galicija (udor ob lokalni cesti) ter stroške nadzora nad
sanacijskimi deli.
13108 LC 4900421 Gotovlje – Eles
Planirana sredstva v višini 53.000 € so predvidena za nadaljevanje izvedbe sanacije
poškodovanih mest, ureditev odvodnjavanja in razširitve dela ceste v obsegu planiranih sredstev.
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13111 LC 490010 Petrovče - Liboje
Planirana sredstva v višini 100.000 € so namenjena nadaljevanju obnove lokalne ceste. Z Ingrad
Gramatom d.d., kot uporabnikom ceste pri eksplotaciji kamnoloma Liboje, bomo poskušali
dogovoriti način sofinanciranja obnove ceste.
13115 LC 490401 V. Pirešica – Studence - Ponikva
Predvidena sredstva v višini 52.000 € se po predlogu KS Ponikva prenašajo na LC 490402
Studence – Podkraj (Zlato polje).
13116 LC 490361 Šolska ulica v Šempetru
Planirana sredstva v višini 67.000,00 € so predvidena za financiranje obnove ulice po izgradnji
sekundarne kanalizacije in sicer za izvedbo pločnika, ureditev odvodnjavanja in javne
razsvetljave (izven obsega vzpostavitve prvotnega stanja po izgradnji kanalizacije in obnovi
vodovoda). Za izvedbo navedenih del se planira tudi izdelava projektne dokumentacije.
13118 LC 490392 Ponikva (od cerkve do gasilskega doma)
Po zagotovilu, da bo KS Ponikva zagotovila potrebna zemljišča in soglasja lastnikov zemljišč, se
namenja 40.000 € za sanacijo dela navedene ceste oz. potrebnih razširitev.
13119 Obnova ceste skozi Arjo vas
Planirana sredstva v višini 200.000 € so namenjena za izvedbo pločnika, ureditev
odvodnjavanja in preplastitve ceste. Dela se bodo izvedla v obsegu planiranih sredstev po
izdelanem projektu obnove. Sredstva za dopolnitev javne razsvetljave niso zajeta in jih bo
predvidoma zagotovila KS. V kolikor ne bo soglasja lastnikov zemljišč za izgradnjo pločnika, se
bo v poletnih mesecih izvedla preplastitev vozišča obstoječe ceste.
13120 Mreža lokalnih cest II. faza
Projekt mreža lokalnih cest Spodnje Savinjske doline je skupen projekt, s katerim Občina Žalec,
Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko kandidirajo na razpisu za sofinanciranje s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Planirana sredstva v višini 331.600,00 € predstavljajo
sofinancerski delež občine Žalec.
V letu 2010 je predvidena obnova LC 490390 Podlog – Pekel – Ponikva, odsek Podlog – Jama
Pekel v skupni dolžini 2400 m in izgradnja komunalne infrastrukture in glavne napajalne ceste
na območju OPPN Žalec zahod v dolžini 200 m.
13123 LC 490102 Studence – Podkraj (Zlato polje)
Po predlogu KS Ponikva se predlaga zagotovitev 52.000 € za delno obnovo in razširitev te ceste
namesto prej predlagane ceste V. Pirešica – Studence – Ponikva (predlog strokovnih služb
Občine Žalec).
13202 Pešpot in pločnik Levec
Sredstva v višini 100.000 € so namenjena sofinanciranju izvedbe pločnika skozi Levec ,
obnovitev javne razsvetljave in odvodnjavanja pločnika, v skladu s sklenjeno pogodbo z
Ministrstvom za promet, Direkcijo RS za ceste št. 134-00/09-CMC.
13270 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture – ovire za umirjanje prometa
Planirana sredstva v višini 40.000 € so namenjena ukrepom za umiritev prometa in ureditvi
avtobusnih postajališč na voziščih lokalnih cest in ustreznih čakališč ob njih. Ukrepi bodo
določeni na podlagi predlogov SPVCP in KS ter strokovnih predlogov in pridobitvijo ustreznih
soglasij in zemljišč.
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13301 Obnove JP po izgradnji plina (nerazporejeno)
Planirana sredstva v višini 55.000 € so namenjena za sanacijska dela, ki se zagotavljajo po
pogodbi z Mestnimi plinovodi d.o.o. Koper. Dela se bodo izvajala na odsekih, kjer je bil zgrajen
plinovod in se bodo izvedla tudi ostala obnovitvena dela na komunalni infrastrukturi, npr.
obnova vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave.
13360 Staro mestno jedro v Žalcu
Planirana sredstva so namenjena izdelavi študije izvedljivosti projekta in za izdelavo idejnega
načrta ureditve območja starega mestnega jedra v Žalcu.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč
Sredstva 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 in v planiranem letnem znesku do 2.700 EUR.
13402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje semaforskih naprav in prometne signalizacije.
13451 Postavitev avtobusnih nadstrešnic
Sredstva v višini 19.000 € so namenjena za postavitev štirih nadstrešnic na kasneje izbranih
lokacijah po predlogih posameznih KS.
13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije
Sredstva so namenjena financiranju nabave predpisane prometne signalizacije in opreme za
javne občinske ceste, v planiranem letnem znesku 25.000 €.
13029004 Cestna razsvetljava
13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva v višini 23.000 € so namenjena za prestavitve prižigališč javne razsvetljave v ostalih
krajih občine Žalec IV faza in so namenjena kot sofinancerski delež skupaj z Elektro Celje v
deležu 50/50.
13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva v višini 50.000 € so namenjena za izgradnjo za obnovo in dograditev obstoječe,
energijsko potratne javne razsvetljave. Del sredstev je namenjenih tudi za pridobitev projektne
dokumentacije in gradnjo nove javne razsvetljave.
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13701 RII/447 cesta skozi Šempeter
Sredstva v višini 30.000 € so namenjena sofinanciranju projektne dokumentacije za obnovo
ceste skozi Šempeter, ureditev kolesarske steze in pločnika, obnovitev javne razsvetljave in
odvodnjavanja pločnika in ureditev križišča ob območju OPPN Oskrbnih dejavnosti, rekreacije
in stanovanj v Šempetru
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1303 Železniški promet in infrastruktura
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture.
13800 Gradnja in vzdrževanje cestno železniških prehodov
Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove in dokončanje nivojskega prehoda čez železniško
progo Celje Velenje v km 9+814, na LC 490571 Žalec-Vrbje in sofinanciranje ureditve
povezovalne kmetijske ceste ob železnici do nadvoza oz. razširitvi ceste v primeru ureditve
zavarovanja z zapornicami prehoda v Levcu.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
15051 Dotacije okoljevarstvenim društvom
Za podporo okoljskih nevladnih organizacij je namenjeno 5.000 € in sicer za posamezne projekte
promocije, osveščanja in izobraževanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave v občini
Žalec. Za dodelitev sredstev v obliki subvencij se izvede javni razpis in pripravi letno poročilo.
15052 Publikacije, delavnice
Predvideno je financiranje publikacij in delavnic v višini 3.450 €. Zajeti so stroški avtorskih
honorarjev, plačila storitev ter založniške in tiskarske storitve na področju varstva okolja in
ohranjanja narave za aktivnosti, ki jih vodi ali sofinancira Občina Žalec (obeležitev mednarodnih
okoljskih dni, razstave, fotografije, zloženke, …).
15053 Program varstva okolja
Predvidena je novelacija »Programa varstva okolja – Lokalna agenda 21« iz leta 2002 s
pregledom stanja in programom aktivnosti na tem področju v višini 10.000 €.
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov
V okviru posodabljanja opreme ekoloških otokov (papir, steklo, plastenke in pločevinke) so
načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR za izgradnjo tlakovanih podlag. Hkrati se izvaja
postopna zamenjava posod za nove, večje, volumna 1800 litrov, katere zagotovi Simbio d.o.o.
Celje (izvajalec odvoza komunalnih odpadkov).
Občina Žalec je po Pogodbi o sofinanciranju izgradnje »Regijskega centra za ravnanje z odpadki
Celje« z dne 1.7.2003, Aneksom št. 1 z dne 1.12.2003 in Aneksom št. 2 z dne 25.5.2005
pristopila k sodelovanju pri izvedbi projekta Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje (v
nadaljevanju RCERO). Namen investicije je zmanjšanje količine neobdelanih odpadkov.
Investicija zajema 23 občin z 220.000 prebivalci. Izvajanje projekta je predvideno z
Investicijskim programom za izgradnjo I. in II. faze RCERO, in sicer v letih v letih 2006 do
2011. V okviru I. faze so zgrajeni objekti sortirnice ločeno zbranih sekundarnih surovin,
demontaža kosovnih odpadkov, kompostarna za obdelavo ločeno zbranih biorazgradljivih
odpadkov, novo odlagališče za preostanek odpadkov in spremljajoča infrastruktura (upravni
objekt, zunanja ureditev, avto pralnica, plato za začasno odlaganje gradbenih odpadkov), v
skupaj ocenjeni vrednosti 19,95 MIO €. Struktura potrebnih sredstev je načrtovana sledeče: 17 %
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občine, 38% proračun RS, 44% kohezijski sklad. II. faza RCERO obsega izgradnjo naprav za
mehansko biološko obdelavo preostanka odpadkov (MBO) in toplarno Celje (ki jo financira
samo MO Celje), v skupaj ocenjeni vrednosti 36,9 MIO €. Viri financiranja za II. fazo izgradnje
RCERO so: 31% občine, 12% proračun RS in 57% kohezijski sklad. Občina Žalec je, glede na
število prebivalcev in količino zbranih odpadkov, sofinancer obeh faz projekta v višini 9,59% na
maso proračunskih sredstev občin.
Sredstva v letu 2010 so predvidena za II. fazo projekta RCERO – MBO v planiranem obsegu
47.700 EUR.
15002 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov
Za zagotavljanje zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov iz javnih površin Občine Žalec in
odlaganje azbestnih odpadkov za potrebe gospodinjstev. V letu 2008 je bila odpeljana na
odlaganje t.i. »salonitna« strešna kritina za 80 objektov, to je 7 manj kot v letu 2007. V letu 2010
se načrtuje potrebna sredstva v višini 25.000 EUR.
15003 Zbirni center za odpadke Žalec
Sredstva so namenjena za plačilo dela najemnine za prostor ZC, za upravljanje centra in ločen
odvoz odpadkov.
Za leto 2010 se planirajo potrebna sredstva v naslednjem obsegu:
- 402099; za delo in vzdrževanje prostora 44.000 EUR,
- 402204; za odvoze in odlaganje odpadkov 40.000 EUR,
- 402603; za najem prostora 250,38 EUR x 12 mesecev = 3.000 EUR.
V okviru načrtovanih nalog prestavitve lokacije in prenove ZC se planira sredstva za pripravo
prostorske študije in projektne dokumentacije v višini 50.000 EUR.
15004 Sanacija črnih odlagališč
Za zagotavljanje odstranjevanja odpadkov iz naravnega okolja, katerih povzročitelji odlaganja
niso znani se planirajo sredstva v višini 4.000 EUR. Planira se čiščenje, odstranjevanje vseh
divjih odlagališč po potrebi in sproti (predvsem po sporočilih posameznih KS in MS Žalec).
15005 Spomladanska akcija čiščenja okolja
Za izvedbo spomladanske akcije čiščenja okolja na območju celotne občine. Sredstva so
namenjena tiskanju letaka, razpečava po Pošti Slovenije, malici za udeležence akcije, nabavi
rokavic in ostalih potrebnih materialov za izvedbo akcije – vsebina naloge je primerljiva kot
doslej. Planira se skupno potrebna sredstva v višini 4.950 EUR:
- 402003; založniške in tiskarske storitve v višini 900 EUR,
- 402010; hrana, storitve menz in restavracij v višini 2.500 EUR,
- 402099; drugi splošni material in storitve v višini 1.000 EUR,
- 402206; poštnina in kurirske storitve v višini 550 EUR.
15006 Akcija zbiranja odpadnega papirja in baterij
412000; Sredstva v višini 15.000 EUR so planirana v nekoliko večjem obsegu kot v letu 2009,
kot finančna spodbuda za vse osnovne šole v občini, za spodbujanje ekološke vzgoje in dela
mladih, in sicer za zbiranje odpadnega papirja – kot primer sekundarnih surovin in baterij – kot
primer nevarnih odpadkov. Sredstva se donirajo šolam v višini 0,025 EUR/kg zbranega papirja
in v višini 2,0 EUR/kg zbranih baterij. Sodelujočim OŠ se podeli priznanja za sodelovanje in
prvim trem najuspešnejšim enkrat letno tudi denarne nagrade v višini 50, 100 in 150 EUR.
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15007 Upravljanje in vzdrževanje zaprte deponije Ložnica
Planirana sredstva skupaj v višini 19.050 EUR, in sicer:
- 402299; za odvajanje in čiščenje izcednih vod iz telesa deponije se planirajo sredstva v višini
9.050 EUR.
- 413500; za pokrivanje stroškov rednih vzdrževalnih del in monitoring emisij na deponiji se
planirajo sredstva v višini 10.000 EUR:
o analiza in ocena vseh meritev emisij in predlog monitoringa v nadalje (izcedne vode,
meritve podtalnice, meritve deponijskih plinov, meteorološke meritve) in izdelava
Poročila,
o vzdrževanje objektov in naprav (čiščenje revizijskih jaškov, kontrola in čiščenje
odplinjevalnih jaškov, redni nadzor, košnje zelenih površin),
o opazovanje premikov telesa odlagališča, pregled hidrantnega omrežja, razna popravila,
meritve prehodnosti ozemljitve ograje, čiščenje piezometrov..
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15011 Povodje Savinje – kanalizacija
Za gradnjo primarnih kanalov, v okviru projekta »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje« se namenjajo
sredstva v višini 3.269.941 EUR;
15012 Povodje Savinje – čistilna naprava
Za nadgradnjo čistilne naprave v Kasazah se v okviru projekta »Celostno urejanje odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje« namenjajo
sredstva v višini 5.129.695 EUR;
15013 Povodje Savinje – informiranje javnosti, nadzor in inženiring
1. Za izdelavo strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta »Celostno
urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
povodju Savinje« se namenjajo sredstva v višini 63.468 EUR.
2. Za investicijski nadzor gradnje primarnih kanalov in CČN Kasaze, v okviru projekta
»Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih
virov na povodju Savinje« se namenjajo sredstva v višini 131.000 EUR;
3. Za vodenje inženiringa za projekt »Povodje Savinje« pa se namenjajo sredstva v višini 3.300
EUR.
Za izvedbo investicij v okviru projekta »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje« so predvideni naslednji viri
financiranja: kohezijski skladi EU in proračun RS – 90% neto vrednosti, 10 % neto vrednosti pa
občinski proračuni. DDV, ki ni upravičen strošek za sofinanciranje iz EU skladov in RS, je
obveznost občin.
Delež obveznosti občin se nadalje deli na štiri občine v skupini »Žalec«, deleži pa zanašajo:
- Občina Žalec - 52,44 %,
- Občina Polzela - 13,71%,
- Občina Prebold – 23,44 %,
- Občina Braslovče – 10,41%.
15100 Sekundarna kanalizacija v Šempetru – Šolska ulica
V letu 2010 so v okviru izvedbenega načrta Regionalnih razvojnih programov za obdobje 20102012 predvidena sredstva za izgradnjo dela kanalizacije v Šolski ulici v višini 292.800 EUR.
Dela se bodo nadaljevala tudi v letu 2011.
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15101 Sekundarna kanalizacija v Petrovčah (vzhod)
V okviru izvedbenega načrta Regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010-2012 so
predvidena tudi sredstva za pripravo na izgradnjo kanalizacije v Petrovčah, v višini 14.700 EUR.
Izvedba se načrtuje v letu 2011.
15102 Sekundarna kanalizacija v mestu Žalec –Žalec zahod, Župančičeva ulica
V okviru izvedbenega načrta Regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010-2012 so v letu
2010 predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v
Soseski Žalec – zahod in Župančičevi ulici v Žalcu, v višini 20.800 EUR. Izvedba kanalizacije
pa je predvidena v letu 2011 in 2012.
15103 Izgradnja fekalne kanalizacije v PC Polzela
Sredstva v višini 8.900 EUR so namenjena za plačilo deleža izgradnje fekalne kanalizacije za
potrebe Občine Žalec v okviru gradnje komunalne infrastrukture v Poslovni coni Polzela (Ločica
– Šempeter).
15104 Kanalizacija Šempeter ( Starovaška ulica, kanal 5.1 )
Sredstva v višini 69.700 EUR so namenjena izgradnji sekundarnega kanala iz cevi DN 300 mm
v dolžini ca 350 m. Izgradnja kanala v navedeni ulici je sestavni del Operativnega programa
izgradnje kanalizacije v občini Žalec do leta 2015.
15105 Kanalizacija Žalec ( Šprajčeva ulic – primarni kanal )
Sredstva v višini 93.200 EUR so namenjena rekonstrukciji sekundarnega kanala v ulici z
navezavo na primarni kanal; obstoječa meteorna kanalizacija s peskolovi ne omogoča
priključitve objektov na javni kanalizacijski sistem v skladu z veljavno uredbo. Izgradnja kanala
v navedeni ulici je sestavni del Operativnega programa izgradnje kanalizacije v občini Žalec do
leta 2015.
15106 Kanalizacija Petrovče
Sredstva v višini 2.620 EUR so namenjena zaključku izdelave projektne dokumentacije za
izgradnjo sekundarne kanalizacije v delu naselja Petrovče – vzhod. Izdelan je PGD projekt na
osnovi katerega se urejajo služnostne pogodbe. Na osnovi projekta bo zgrajena gravitacijska
kanalizacija iz cevi DN 200 in DN 250 mm v skupni dolžini ca 1500 m ter tlačne kanalizacije iz
cevi DN 110 v dolžini ca 200 m. Izgradnja kanalizacije je sestavni del Operativnega programa
izgradnje kanalizacije v občini Žalec do leta 2015.
15107 Kanalizacija Drešinja vas
Sredstva v višini 13.100 EUR so namenjena zaključku izdelave projektne dokumentacije za
izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Drešinja vas. Izdelan je idejni projekt na osnovi
katerega se urejajo služnostne pogodbe. Na osnovi projekta bo zgrajena gravitacijska
kanalizacija v skupni dolžini ca 2600 m ter tlačne kanalizacije iz cevi v dolžini ca 1000 m.
Izgradnja kanalizacije je sestavni del Operativnega programa izgradnje kanalizacije v občini
Žalec do leta 2015.
15108 Kanalizacija Arja vas
Sredstva v višini 35.150 EUR so namenjena zaključku izdelave projektne dokumentacije za
izgradnjo sekundarne kanalizacije v vzhodnem delu naselja Arja vas. Na osnovi projekta bo
zgrajena gravitacijska kanalizacija v skupni dolžini ca 710 m. V letu 2010 bo zgrajena prva faza
v okviru razpoložljivih sredstev. Izgradnja kanalizacije je sestavni del Operativnega programa
izgradnje kanalizacije v občini Žalec do leta 2015.
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15109 Kanalizacija Griže
Sredstva v višini 14.700 EUR so namenjena nadaljevanju izdelave projektne dokumentacije za
izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Griže. Izdelan je idejni projekt. V pripravi je
dokumentacija za pridobitev služnostni pogodb. Kanalizacija bo priključena na novozgrajeni
primarni kanal P 1.4 Žalec – Griže – Zabukovica.
15110 Kanalizacija Migojnice
Sredstva v višini 14.700 EUR so namenjena nadaljevanju izdelave projektne dokumentacije za
izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Migojnice. Izdelan je idejni projekt. V pripravi je
dokumentacija za pridobitev služnostni pogodb. Kanalizacija bo priključena na novozgrajeni
primarni kanal P 1.4 Žalec – Griže – Zabukovica.
15111 Kanalizacija Podlog
Sredstva v višini 5.230 EUR so namenjena nadaljevanju izdelave projektne dokumentacije za
izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Podlog. Izdelan je idejni projekt. V pripravi je
dokumentacija za pridobitev služnostni pogodb. Kanalizacija bo priključena na zgrajeno
kanalizacijo v Gotovljah in je sestavni del Operativnega programa izgradnje kanalizacije v
občini Žalec do leta 2015.
15112 Fekalna in meteorna kanalizacija OŠ Griže - Migojnice
Sredstva v višini 246.400 EUR so namenjena nadaljevanju izdelave projektne dokumentacije za
izgradnjo sekundarne meteorne in fekalne kanalizacije v naselju Griže, ki bo omogočila
priključitev OŠ Griže na javni kanalizacijski sistem ter omogočila odvajanje meteornih vod iz
prispevnega območja v potok Artišnica. Izdelan je idejni projekt. V pripravi je dokumentacija za
pridobitev služnostni pogodb. Kanalizacija bo priključena na novozgrajeni primarni kanal P 1.4
Žalec – Griže – Zabukovica.
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15030 Protipoplavni ukrepi
Planirajo se sredstva v višini 30.000 EUR za sofinanciranje načrtov in projektne dokumentacije
(hidravlično hidrološke študije oz. PZI za poplavno ogrožena območja ob reki Ložnici),
planirana je fazna izvedba naloge v sodelovanju MOP in ARSO. Sredstva v višini 50.000 EUR
se načrtuje za fazno realizacijo protipoplavnih ukrepov na vodotokih nižjega ranga in
nadaljevanju nalog iz leta 2009.
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15040 Naravni rezervat ribnik Vrbje
Sredstva v višini 21.100 € so namenjena nadaljevanju aktivnosti pri ekološko turistični ureditvi
in obogatitvi zavarovanega območja ribnika Vrbje z zaledjem. Za upravljanje območja,
vzdrževanje učne poti in objektov je namenjeno 12.500 €, od tega se 9.000 € nameni za obnovo
poti po severnem robu ribnika, ki zaradi pridobivanja soglasij lastnikov ne bo izvedena v letu
2009. Za druge splošne storitve (geodetske storitve, monitoring,..) se nameni 2.100 €, za nakup
opreme, 2.540 € in za izdelavo podrobnejšega krajinskega načrta ureditve ribnika (obnova
dotoka in iztoka, sanacija otoka, sanacija brežin) 2.600 €. Za ostale stroške je predvideno 1.360
€.
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15041 Spomeniki oblikovane narave (drevoredi, parki)
Predvideno je vzdrževanje zavarovanega drevoreda in okolice graščine na Plevnem (čiščenje
podrasti) ter zasaditev manjkajočih dreves (II.faza) v višini 1.360 €.
15042 Naravni spomenik Ložnica
Za vzdrževanje in upravljanje zavarovanega območja in opreme se v letu 2010 predvidi 1.400 €.
1000 € je namenjeno upravljanju po pogodbi s KS Šempeter in vzdrževalnim delom. Predvidena
je dodatna ureditev ekološke učne poti ob reki Ložnici z dodatno opremo (tabla, klop) v višini
400 €.
15043 Krajinski park Ponikovski kras
Za vzdrževanje in upravljanje zavarovanega območja in opreme se predvidi 2.250 €. 1350 € je
namenjeno upravljanju po pogodbi s KS Ponikva, 900 € pa se nameni za dodatno opremo in
ureditve. Predvidena je ureditev vodne učne poti od perišča na Sp. Ponikvi do požiralnikov v
Lokah in sofinanciranje obnove gozdne in geološke učne poti, ki jo bo izvedel ZG RS, KE Žalec.
15044 Natura 2000
Za ureditev tematskih poti v Občini Žalec za povezavo NATURE 2000 in kulturne dediščine v
okviru odobrenega razpisa EU- LAS SSD –TEMATSKE POTI v OŽ (Hmeljska pot, Savinova
pot) je predvideno 23.700 €. 3.000 € se nameni za obnovo obstoječih poti s počivališči in
informacijskimi točkami, 10.700 € pa se nameni za nakup opreme za ureditev informacijskih
točk (oznake, klopi, koši). Za načrt ureditve poti ob Savinji - Idejna zasnova (obnova in
dopolnitev obstoječe poti s počivališči in povezavami - brv Griže, kolesarska pot) se predvidi
10.000 €.
1506 Splošne okoljevarstvene storitve
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
15050 Meritve onesnaženosti tal in vodnih virov
Za izvajanje meritev oz. monitoringa s področja varstva okolja in narave (vode, tla, zrak, …) v
letu 2010 niso predvidena sredstva.
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
Sredstva v višini 23.100 EUR so namenjena za:
- Nadgradnjo obstoječe programske opreme za področje javnega vodovodnega in
kanalizacijskega sistema na območju občine Žalec;
- Izvajanje storitev katastra gospodarske javne infrastrukture (vodovod in kanalizacija);
- Sofinanciranje nakupa strojne opreme za strežnik digitalnega katastra (intranet). Nakup
sofinancira vseh 6 občin po dogovorjenem ključu;
- Sofinanciranje nakupa modulov upravljanja z greznicami, soglasji in pogodbami. Nakup
sofinancira vseh 6 občin po dogovorjenem ključu.
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16029003 Prostorsko načrtovanje
16020 Prostorski dokumenti
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 in
- načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena
v letu 2010 večino finančnih sredstev namenila:
- dokončanju prostorskega plana občine – Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (v
nadaljevanju: OPN OŽ)
- dokončanju že začetih postopkov priprave in sprejema občinskih podrobnih prostorskih
načrtov (v nadaljevanju: OPPN)
- izdelavi novih OPPN za območja, ki jih bo določila glede na potrebe;
Manjši del sredstev pa bo namenila za plačilo dodatnih nalog, ki se bodo nanašale predvsem na
izdelavo strokovnih podlag, povezanimi s postopki priprave OPPN.
B. Zakonske podlage
Veljavni Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) 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.
C. Izhodišča, na katerih temeljijo ocene potrebnih sredstev
Pri tej proračunski postavki predlagamo za leto 2010 sredstva v višini 263.000,00 EUR (v prilogi
tabele I in II) in sicer:
a. na kontu »420802 Investicijski inženiring« (tabela I) je planirati sredstva v višini 23.000,00
EUR za nadaljevanje naloge:
1. Inženiring storitve pri izgradnji primarne komunalne infrastrukture za potrebe poslovne
cone Arnovski gozd.
b. na kontu »420804 Načrti in druga projektna dokumentacija« (tabela II) ocenjujemo (glede na
terminski potek realizacije nalog) planiranje sredstev v skupni vrednosti 240.000,00 EUR.
1. Za dokončanje prostorskega plana – OPN OŽ in eventualnih strokovnih podlag (ki bi jih
dodatno zahteval MOP oz. druga ministrstva) so predvidena sredstva v skupni vrednosti
166.700,00 EUR;
2. Ocenjena sredstva v višini 4.000,00 EUR so predvidena za dodatna dela pri nalogi OPPN
severnega dela naselja Šempeter (iz naslova sprememb prometne in ostale infrastrukture
po javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN; na željo KS Šempeter).
3. Ocenjena sredstva v vrednosti 20.000,00 EUR so predvidena za izdelavo OPPN
spremembe in dopolnitve ZN Levec. Preostali del financira KS Levec.
4. Sredstva so predvidena za dodatna gradiva in strokovne podlage pri izdelavi omenjenih
OPPN v vrednosti 49.300,00 EUR. Tu so vključena tudi sredstva v višini 4.000,00 EUR
po donatorski pogodbi za OPPN Šempeter severovzhod.
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1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16031 Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih
Za analize pitne vode lokalnih vodovodnih sistemov v občini Žalec, ki jih na osnovi pogodbe z
Javnim komunalnim podjetjem Žalec, d.o.o. opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Celje, to leto
namenjamo 8.600 EUR. Sredstva se na osnovi zahtevka povrnejo Javnemu komunalnemu
podjetju Žalec, ki z rezultati analiz redno seznanja uporabnike pitne vode.
16032 Subvencioniranje prevozov pitne vode
Sredstva se namenjajo za povračila stroškov prevozov pitne vode v višini 50%. Do povračila
stroškov prevozov pitne vode v višini 50% so upravičena le gospodinjstva in društva s stalnim
prebivališčem (sedežem) v občini Žalec, ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno
omrežje oz. je izvedba njihovega priključka povezana z večjimi finančnimi sredstvi. Predstavniki
Javnega komunalnega podjetja Žalec, upravičenost do 50% povračila stroškov prevozov pitne
vode označijo na delovni nalog uporabnika, ki poravna strošek vode. Delovni nalog pa je
obvezna priloga k računu PGD za povračila stroškov. Prav tako do navedenega povračila
stroškov za prevoze pitne vode niso upravičena gospodinjstva, ki onemogočajo gradnjo javnega
vodovodnega omrežja – ne dovolijo, da trasa predvidenega vodovodnega sistema poteka po
njihovem zemljišču.
16033 Vzdrževanje hidrantnega omrežja
Sredstva v višini 21.200 EUR so namenjena za:
- Plačilo izvedbe meritev hidrantov na javnem vodovodnem sistemu;
- Plačilo izvedbe obnove hidrantov – popravilo ali zamenjava podzemnih hidrantov z
nadzemnimi;
- Plačilo vodenja in ostalih potrebnih aktivnosti v zvezi z izvedbo del.
16400 Sekundarni vodovod v Šempetru – Šolska ulica
V letu 2010 so ob izgradnji kanalizacije v okviru izvedbenega načrta Regionalnih razvojnih
programov za obdobje 2010-2012 predvidena sredstva za obnovo vodovoda v Šolski ulici v
višini 144.200 EUR. Dela se bodo nadaljevala tudi v letu 2011 in 2012.
16401 Sekundarni vodovod v Petrovčah(vzhod)
V okviru izvedbenega načrta Regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010-2012 so ob
izgradnji kanalizacije predvidena tudi sredstva za obnovo vodovoda v Petrovčah, v višini 7.300
EUR.
16402 Sekundarni vodovod v mestu Žalec –Žalec zahod, Župančičeva ulica
Ob izgradnji kanalizacije in v okviru izvedbenega načrta Regionalnih razvojnih programov za
obdobje 2010-2012 so v letu 2010 predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za
izgradnjo vodovoda v soseski Žalec – zahod in Župančičevi ulici v Žalcu, v višini 10.200 EUR.
Izvedba vodovoda je predvidena v letu 2012.
16403 Dograditev daljinskega vodenja – objekti sistema
Sredstva v višini 15.700 EUR so namenjena opremi črpališča – vrtine Pongrac ter rezervoarja
Griže, ki bo omogočala avtomatsko delovanje, daljinski nadzor in povezavo med vodnim virom
in rezervoarjem Griže.
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16404 Vodovod Griže ( PE 90 mm, odsek Lebar )
Sredstva v višini 30.900 EUR so predvidena za obnovo sekundarnega vodovoda v naselju Griže
v skupni dolžini 250 m. Cevovod iz PE cevi dimenzije DN 90 mm, zaradi dotrajanosti in
pogostih okvar, povzroča motnje pri oskrbi z vodo v vodovodnem sistemu Griže. Dela se bodo
izvajala na osnovi PZI projekta.
16405 Vodovod Studence Vrhe ( PE 90 mm,Voh - Krušič )
Sredstva v višini 36.200 EUR so predvidena za obnovo sekundarnega vodovoda v naselju Vrhe v
skupni dolžini 300 m. V sklopu predvidenih del bo zgrajena tudi kabelska povezava med
prečrpališčem in rezervoarjem. Po končanih delih bo obravnavani vodovodni sistem v celoti
predan v last Občini Žalec in v upravljanje JKP Žalec d.o.o..
16406 Vodovod Šempeter ( ob trasi kanalizacije )
Sredstva v višini 29.500 EUR so predvidena za izvedbo 1. faze obnove sekundarnega vodovoda
v delu cest, v katerih bo zgrajena nova sekundarna kanalizacija. Celotna dolžina predvidenega
vodovoda je 600 m. Zgrajen bo iz cevi DN 100 mm in DN 150 mm. Dela se bodo izvajala na
osnovi PZI projekta.
16407 Vodovod Zalog
Sredstva v višini 4.200 EUR so predvidena za izvedbo 1. faze obnove sekundarnega vodovoda v
naselju Gotoveljski Zalog, ki bo omogočal kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo.
16408 Vodovod Vrbje ( primarni vodovod NL 250 mm )
Sredstva v višini 45.700 EUR so predvidena za izvedbo 1. faze obnove primarnega vodovoda
med črpališčem Vrbje in naseljem Vrbje v dolžini ca 200 m. Zgrajen bo iz cevi nodularne litine,
dimenzije DN 250 mm. Obstoječi vodovod iz PVC cevi, zaradi dotrajanosti in pogostih okvar,
povzroča velike vodne izgube in motnje pri oskrbi. Dela se bodo izvajala na osnovi PZI projekta.
16409 Vodovod Liboje ( primarni vodovod NL 250 mm )
Sredstva v višini 7.300 EUR so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo
primarnega vodovoda med zajetjem Švarc in naseljem Liboje. Cevovod je zgrajen iz salonitnih
cevi med leti 1967 in 1969 ter zagotavlja oskrbo vzhodnega dela občine Žalec iz gravitacijskih
vodnih virov s skupno izdatnostjo do 85 l/s. Zgrajen bo iz cevi nodularne litine, dimenzije DN
250 mm. Ocenjena vrednost celotnega projekta je 750.000 EUR.
16410 Vodovod Žalec ( Šprajčeva ulica )
Sredstva v višini 38.800 EUR so predvidena za izvedbo obnove primarnega vodovoda v delu
cest, v katerih bo zgrajena nova sekundarna kanalizacija. Celotna dolžina predvidenega
vodovoda je ca 200 m. Zgrajen bo iz cevi DN 150 mm. Dela se bodo izvajala v okviru projekta
PGD za rekonstrukcijo kanalizacije in ostale infrastrukture v Šprajčevi ulici.
16411 Vodovod Žalec – primarni vodovod DN 400 mm)
Sredstva v višini 23.200 EUR so predvidena za nadaljevanje izgradnje primarnega vodovoda na
severnem in zahodnem delu mesta Žalec. Po zaključku izgradnje celotnega vodovoda bo možno
zagotavljati vso vodo iz razpoložljivih vodnih virov v Libojah (težnostna zajetja) in Vrbju
(podtalnica, vrtine drugega horizonta) neodvisno od oskrbe mesta Žalec. S tem bo izboljšana tudi
kvaliteta oskrbe na višje ležečih območjih vodovodnega sistema Žalec.
16412 Vodovod Brnica – 5. faza
Sredstva v višini 43.200 EUR so predvidena za nadaljevanje izgradnje sekundarnega vodovoda
na območju Brnice. V letu 2010 je predvidena izgradnja 1. faze odseka 4.2. Celotna dolžina
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navedenega odseka, ki bo zgrajen s cevmi premera DN 100 mm je 560 m. Dela se bodo izvajala
na osnovi PZI projekta.
16413 Lokalni vodovodi ( Velika hosta )
Sredstva v višini 21.000 EUR so predvidena za izvedbo prve faze obnove in povezave lokalnega
vodovoda Velika hosta z javnim vodovodnim sistemom Griže. Po zaključeni izgradnji bodo
lastniki lokalni vodovod predali v last Občini Žalec in v upravljanje JKP Žalec d.o.o. Dela se
bodo izvajala na osnovi PZI projekta.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16040 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
Za urejanje pokopališč in mrliških vežic, ki ga izvaja upravljavec pokopališč JKP Žalec-EUJP,
se predvidi 20.000 €. Sredstva so namenjena za pripravljalna dela na širitev pokopališča Galicija,
pokopališča Ponikva, ureditev prostora za raztros pepela in dokončanje žarnega zidu na
pokopališču v Žalcu, ter ureditev mrliških vežic po posameznih pokopališčih (ogrevanje,
sanitarije, inštalacije, oprema), v okviru razpoložljivih sredstev. Investicije v pokopališča se
zagotavljajo z dodatnimi sredstvi iz najemnin za grobove in investicijskimi sredstvi posameznih
KS in MS Žalec.
16039003 Objekti za rekreacijo
16050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča…)
Sredstva za vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč, ki ga izvaja JKP Žalec - EUJP, se
planirajo v višini 190.000 €. Ca 70% sredstev je namenjeno za plače zaposlenih ter ca 30 % za
materialne stroške, storitve in amortizacijo. Največ pozornosti bo namenjeno kvalitetnemu
vzdrževanju obstoječih zelenic po vseh KS in MS Žalec. Predvidene so manjše zasaditve novih
cvetličnih gred predvsem z trajnimi rastlinami, zasaditve in obnove parkov in drevoredov.
Sredstva v višini 20.000 EUR se namenijo sofinanciranju vzdrževalnih del odprtih javnih površin
in javnih prostorov železniških postaj Petrovče, Žalec in Šempeter (javne poti, parkirišča,
zelenice, javni deli objektov postaj). Površine skupaj z javnimi površinami v lasti občine
predstavljajo zaključeno celoto in so v celoti namenjene javni rabi.
16051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča…)
Za investicije v urejanje parkov in zelenic se predvidi 27.000 €. Ta sredstva so namenjena
predvsem vzdrževanju, posodabljanju in dopolnjevanju urbane opreme (klopi, koši, podlage pod
igrali, plakatni panoji, …) po KS in MS Žalec ter nakupu osnovnih sredstev za vzdrževanje
parkov in zelenic (kosilnice, motorne škarje, motorne žage, pihalnik, …)
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16080 Storitve JKP d.o.o. Žalec za dejavnost urejanja javnih površin
Sredstva za storitve JKP za dejavnost urejanja javnih površin so opredeljena v pogodbi z JKP
Žalec in bodo za leto 2010 znašala 36.000 €.
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16100 Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj
Načrtovana sredstva v višini 180.000,00 EUR so namenjena za gradnjo, nakup in investicijsko
vzdrževanje stanovanj.
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 57/08) določa, da je v pristojnosti občin
zagotavljanje sredstev za gradnjo, pridobivanje in oddajanje neprofitnih stanovanj ter
stanovanjskih stavb oziroma enot namenjenih za začasno reševanje stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb.
Zaradi števila nerešenih stanovanjskih vprašanj občanov, je v interesu povečevanje
stanovanjskega fonda, zato se bodo tudi v letu 2010 iskale možnosti odkupa stanovanj v
obstoječih stanovanjskih zgradbah po ponudbah etažnih lastnikov.
V kolikor se bo izvajala novogradnja večstanovanjskega objekta, bo potrebno za nakup stanovanj
nameniti več sredstev. Le-ta se bodo pridobila s prerazporeditvijo sredstev tako, da se zmanjšajo
sredstva predvidena za tekoče vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16110 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS
Na podlagi določil 130. člena stanovanjskega zakona (Ur.list RS, št 18/91) se 20 % zbranih
kupnin od prodanih stanovanj (z obročnim načinom plačila kupnine) odvede v Stanovanjski
sklad RS, kar predstavlja 3.600,00 EUR.
16111 Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo d.d.
Na podlagi določil 10. člena Zakona o slovenskem odškodninskem skladu (Ur.list RS, št 7/93 in
48/94) se 10 % zbranih kupnin od prodanih stanovanj odvede v Slovensko odškodninsko družbo
d.d., kar predstavlja 1.800,00 EUR.
16112 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni str., zavarovanje,
upravljanje)
Načrtovana sredstva v višini 468.600,00 EUR so namenjena za upravljanje s stanovanji,
izvajanje dodatnih storitev upravljanja, vzdrževanje stanovanjskega fonda, plačilo zavarovalnih
premij za primer požara, izliva vode ter odškodninskega zavarovanja, plačilo obratovalnih
stroškov v času prenov, ko so stanovanja nezasedena, plačilo neizterljivih obratovalnih stroškov
za najemnike stanovanj, ki so zaradi neplačevanja obveznosti v postopku za odpoved najemne
pogodbe in posledično za izselitev iz stanovanja.
Vzdrževalna dela se izvajajo v skladu s planom, ki ga upravnik predloži in uskladi s strokovno
službo, sprejme pa ga odbor za stanovanjske zadeve. Izven sprejetega plana se izvajajo urgentna
popravila v primeru okvar, s čimer se prepreči nastajanje škode in ureditve nepredvideno
izpraznjenih stanovanj, kar pa se naknadno predloži v potrditev odboru za stanovanjske zadeve.
Lastnik najemnih stanovanj je v skladu s stanovanjskim zakonom (Ur.list RS, št. 69/03, 18/04,
57/08) dolžan vzdrževati svoj stanovanjski fond tako, da najemnikom omogoča vseskozi
nemoteno uporabo stanovanj.
V interesu občine kot lastnika večjega števila stanovanj je vsaj ohranjanje vrednosti
stanovanjskega fonda oziroma izboljšanje bivalnega standarda najemnikov (te cilje pa je mogoče
doseči z zamenjavami streh, stavbnega pohištva, kopalniških in drugih elementov, z vgradnjo
instalacije centralnega ogrevanja v stanovanjih, ki so se ogrevala na trdo gorivo in z obnovo
fasad, kjer so uporabljeni boljši izolacijski materiali).
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16113 Vračilo lastnih vlaganj
Načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR so namenjena za vračilo lastnih vlaganj najemnikom,
ki so z lastnimi sredstvi izvedli izboljšave in s tem povečali vrednost stanovanja, v primeru
izselitve pa so ob predaji stanovanja upravičeni do povračila neamortiziranih vlaganj.
Podlaga za povračilo neamortiziranih vlaganj najemnikov je podana v stanovanjskem
(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 57/08).

zakonu

16114 Subvencioniranje obresti etažnim lastnikom
Načrtovana sredstva v višini 6.000,00 EUR so namenjena za subvencioniranje obrestne mere
etažnim lastnikom zgradb Savinjske čete 2, Žalec, Ulica talcev 1, Žalec in Ulica talcev 6, Žalec,
ki so najeli posojila za izvedbo nujno potrebnih vzdrževalnih del - obnova fasade.
Namen subvencioniranja obrestne mere je v tem, da se vzpodbudi etažne lastnike v
večstanovanjskih zgradbah, ki zaradi nizkih prihodkov niso sposobni v enkratnem znesku
zagotoviti sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, da najamejo posojila. Sicer bi se dela lahko
izvajala šele po zagotovitvi celotnih sredstev, ki jih etažni lastniki mesečno zbirajo v rezervnem
skladu., kar bi izjemno zamaknilo čas izvedbo del. Z izvedbo nujno potrebnih del, s čemer se
izboljša funkcionalnost večstanovanjskih zgradb, se izboljša tudi izgled zgradb v mestnem jedru
in tudi celostna podobo mesta Žalec.
20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20041 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)
Sredstva v višini 16.000,00 EUR so namenjena za pomoč pri plačilu najemnine, ki jo lastniki
stanovanj, ki niso v lasti občine, zaračunavajo najemnikom.
Podlaga za upravičenost do priznanja znižane najemnine je podana v stanovanjskem zakonu (Ur.
list RS, št. 69/03, 18/04, 57/08), pogoji za upravičenost in navodila za izvajanje pa so določeni z
Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. RS, št. 131/03).
V letu 2009 so do subvencionirane najemnine pod določenimi pogoji upravičeni tudi najemniki
tržnih stanovanj. Sredstva za subvencioniranje najemnine v tržnih stanovanjih zagotavlja v 50 %
deležu republiški proračun.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
23002 Sanacija plazov pri stanovanjskih objektih
Planirana sredstva v višini 170.000 € so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije,
sanacijo plazov, ki so nastali v neurju in poplavah leta 2007 in za nadzor, po programu odprave
posledic škode na stvareh zaradi neurja s poplavo z dne 18.09.2007.
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23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
23011 Požari
Na osnovi sprejetega Pravilnika o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve
se sredstva namenjajo za pomoč pri odpravi posledic požara. Po odobritvi vloge in predložitvi
ustrezne dokumentacije komisija predlaga županu izplačilo finančne pomoči.
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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 bodo porabljena za ureditev domene Galicija.si
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04060 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Galicija
Sredstva so planirana kot transfer neprofitnim organizacijam.
04070 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Galicija
Ob praznovanju krajevnega praznika bodo sredstva porabljena za pokritje stroškov ob izvedbi
Galiških dnevov, srečanju starejših krajanov in stroškov izvedbe slavnostne seje.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06030 Delovanje KS Galicija
Sredstva za redno delovanje krajevne skupnosti bodo porabljena za redno delovanje. Poraba bo v
mejah planiranega
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 se bodo namensko porabila za redno vzdrževanje javnih poti in NK poti, mulčenje
zarasti ob javnih poteh.
13020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva bodo porabljena za izvajanje zimske službe na javnih poteh in NK poteh na katerih
zagotavljamo pluženje snega. Del sredstev bo porabljenih za nakup posod za shranjevanje peska
za posipanje, posipavanje ter prevoz in dobava peska.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13330 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Finančna sredstva bodo porabljena za obnovitvena dela na javnih poteh.
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13344 Pločnik Galicija
Del sredstev koncesije se bodo namenila za izgradnjo pločnika križišče Šnajder- Galicija
(projekt, potrebni odkupi zemljišč) in investicijski nadzor v višini razpoložljivih sredstev.
13345 Gospodarsko poslopje Vodončnik- koncesnina
Sredstva koncesije se bodo porabila za dokončanje investicije izgradnje gospodarskega poslopja
Vodončnik v Veliki Pirešici.
130029004 Cestna razsvetljava
13510 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva bodo porabljena za plačilo električne energije javne razsvetljave in menjavo žarnic.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16060 Praznična okrasitev naselij
Sredstva bodo porabljena za obnovo oz. zamenjavo svetlobnih okraskov na javni razsvetljavi
Trje z montažo in demontažo.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18119 Upravljanje in vzdrževanje telovadnice POŠ Trje
Sredstva bodo porabljena za zavarovanje objekta.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč
23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč
23018 Pomoč pri odpravi posledic požara
Sredstva so planirana za kot rezerva pri pomoči odprave posledic eventualnih požarov.
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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
Ob praznovanju krajevnega praznika bodo sredstva porabljena za pokritje stroškov
reprezentance, nakupa pokalov za tekmovalne prireditve, nakupa plaket z listinami, pokritje
stroškov tiskanja vabil in poštnine ter pogodbenih del.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06031 Delovanje KS Gotovlje
Sredstva se bodo porabila za redno delovanje krajevne skupnosti. Večja poraba je predvidena na
kontu reprezentance (pogostitev starejših krajanov, pogostitev članov sveta in društev),
ogrevanja objektov.
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 se bodo namensko porabila za redno vzdrževanje javnih poti in NK poti.
13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in c. infrastrukture (zimsko)
Namenjena finančna sredstva bodo porabljena za izvajanje zimske službe (oranje snega, dobavo
peska za posipavanje).
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13207 Pločnik Gotovlje-Ložnica- Tuš
Finančna sredstva so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika
Gotovlje-Ložnica-križišče TUŠ.
13211 Pešpot Gotovlje- podvoz AC
Finančna sredstva so namenjena izgradnji pešpoti ob lokalni cesti Gotovlje – Eles od mostu čez
potok Ložnica do podhoda avtoceste.
13331 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Finančna sredstva bodo porabljena za plačilo situacije izgradnje pločnika z ureditvijo stojnih
mest javne razsvetljave ob LC Gotovlje- Eles.
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13029004 Cestna razsvetljava
13511 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Finančna sredstva so namenjena za plačilo električne energije javne razsvetljave ter menjavo
žarnic.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKOKOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16061 Praznična okrasitev naselij
Sredstva bodo porabljena za praznično okrasitev naselij z montažo in demontažo okraskov.
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5003 KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04062Pokroviteljstva KS Griže
Sredstva bodo namenjena društvom, ki bodo prispevala svoj delež k promociji in ustvarjalnemu
delovanju Krajevne skupnosti Griže
04072 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Griže
Ob praznovanju krajevnega praznika Griže bodo sredstva porabljena za pokritje stroškov izvedbe
slavnostne seje, pokritje oglaševalskih storitev, ter sofinanciranje vseh prireditev, ki bodo
potekale v okviru društvenih aktivnosti pod okriljem KS Griže.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06032 Delovanje KS Griže
Sredstva iz tega naslova bodo porabljena za redno in tekoče delovanje Krajevne skupnosti Griže.
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 se bodo namensko porabila za redno vzdrževanje javnih poti in NK poti , za ureditev in
nasutje bankin v pomladnem času, krpanje in delne preplastitve asfaltiranih cest pri večjih
sanacijskih delih.
13022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva bodo porabljena za izvajanje zimske službe na javnih poteh in NK poteh na katerih
zagotavljamo pluženje snega. Del sredstev bo porabljen za nakup posod za posipni material,
peska za posipanje, prevoz in morebitne potrebe posipa javnih poti.
13029002 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest
13208 Pločnik Griže – Zabukovica
Iz tega naslova bodo sredstva porabljena za gradbeni načrt in drugo projektno dokumentacijo.
13316 JP 990811- Bezovnik
Na tej cesti bo potekala obnova, ki zajema preplastitev, ureditev odvodnjavanja ter ureditev
bankin.
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13332 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Investicijska sredstva za leto 2010 se v celoti namenijo za izgradnjo pločnika Griže-Zabukovica
v kolikor bodo pridobljena vsa soglasja vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V
nasprotnem primeru se bodo ta sredstva porabila za asfaltiranje katere izmed javnih poti, ki se bo
določila s sklepom Sveta krajevne skupnosti Griže.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13482 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
V to postavko je zajeta signalizacija in postavitev ustreznih opozorilnih znakov s katerimi bomo
označili tiste predele cest, kjer je potrebna večja pozornost udeležencev v prometu, zlasti v
zimskih razmerah.
130029004 Cestna razsvetljava
13512 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva bodo porabljena za plačilo električne energije javne razsvetljave , menjavo žarnic ter
ostalega tekočega vzdrževanja javnih svetlobnih teles.
13522 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva bodo namenjena za pridobitev načrta in druge projektne dokumentacije za novogradnjo
na predelu Kolonija.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16062 Praznična okrasitev naselij
Sredstva bodo porabljena za obnovo oz. zamenjavo svetlobne okrasitve na javni razsvetljavi in
na objektih, ki so standardno zajeti v praznično okrasitev KS Griže.
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5004 KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04063 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Levec
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje prireditev namenjenih krajanom Levca v organizaciji
društev in KS Levec.
04073 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Levec
Srečanje krajanov je postala vsakoletna prireditev v soorganizaciji enega od društev, za kar so
namenjena sredstva te postavke.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06033 Delovanje Krajevne skupnosti Levec
Sredstva namenjena za delovanje KS Levec so zelo skopa tako, da komaj zadoščajo pokritju
fiksnih stroškov (odvoz smeti, elektrika, telefon, sejnine, …) .
13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
V okviru letnega vzdrževanja JP in nekategoriziranih cest bodo sredstva namenjena za ureditev
makadamskih odsekov, bankin in krpanje udarnih jam.
13523 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva bodo namenjena za zagotavljanje potrebnega standarda JP in nekategoriziranih cest v
zimskih razmerah.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13333 Gradnje in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov
Investicijska sredstva bodo namenjena za preplastitve in sanacije javnih poti po sklepu Sveta KS
Levec.
13029004 Cestna razsvetljava
13513 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Velika postavka v proračunu je upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, ki zajema
tokovina in menjavo žarnic.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
16029 Zazidalni načrt Levec
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje izdelave novega zazidalnega načrta Levec.
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16063 Praznična okrasitev naselij
Sredstva bodo namenjena za okrasitev stavbe v kateri je sedež KS Levec z obstoječo opremo in
zamenjavo dotrajane 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 bodo porabljena za pokritje stroškov podaljšanja domene Krajevne skupnosti Liboje
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04064Pokroviteljstva KS Liboje
Sredstva bodo namenjena društvom, ki bodo prispevala svoj delež k promociji in ustvarjalnemu
delovanju Krajevne skupnosti Liboje.
04074 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Liboje
Ob praznovanju krajevnega praznika bodo sredstva porabljena za pokritje stroškov izvedbe
slavnostne seje, ter vseh prireditev, ki bodo potekale pod pokroviteljstvom KS Liboje.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06034 Delovanje KS Liboje
Sredstva iz tega naslova bodo porabljena za redno delovanje. Poraba bo v okvirih planiranega.
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 c. infrastrukture (letno)
Sredstva se bodo namensko porabila za redno vzdrževanje javnih poti in NK poti, za ureditev in
nasutje bankin v pomladnem času ter krpanje in delne preplastitve asfaltiranih cest katere bo
potrebno sanirati.
13024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in c. infrastrukture (zimsko)
Sredstva bodo porabljena za izvajanje zimske službe na javnih poteh in NK poteh na katerih
zagotavljamo pluženje snega. Del sredstev bo porabljen za nakup posod za posipni material,
peska za posipanje, prevoz in morebitne potrebe posipa javnih poti.
13031 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti – koriščenje koncesnine za rudarsko
pravico
Iz tega naslova se bodo sredstva porabila za investicijsko in tekoče vzdrževanje javnih poti glede
na potrebe KS Liboje in glede na sklepe sveta KS Liboje v letu 2010.
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13029002 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest
13209 Pločnik Kasaze – Liboje
Sredstva bodo porabljena za načrte in projektno dokumentacijo.
13334 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Finančna sredstva se bodo namenila za nadaljevanje ureditve odvodnjavanja na zaselku Govekov
hrib, ter za investicije, ki bodo potrjene s sklepi Sveta krajevne skupnosti Liboje.
13341 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov – koriščenje koncesnine za rudarsko
pravico
Sredstva se bodo porabila po sklepih Sveta krajevne skupnosti Liboje za obnovo in urejanje
javnih poti ter ostalih javnih površin, ki so neposredno povezana z vzdrževanjem iz tega naslova.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13484Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
V to postavko je zajeta signalizacija in postavitev ustreznih opozorilnih znakov s katerimi bomo
označili tiste predele cest, kjer je potrebna večja pozornost udeležencev v prometu, zlasti v
zimskih razmerah. V primeru, da sredstva ne bodo porabljena, se bodo prerazporedila na tisto
postavko, kjer bo nakazan primanjkljaj.
130029004 Cestna razsvetljava
13514 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva bodo porabljena za plačilo električne energije javne razsvetljave , menjavo žarnic ter
ostalega tekočega vzdrževanja javnih svetlobnih teles.
13530 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave – koriščenje koncesnine za
rudarsko pravico
Vsa sredstva se bodo porabila za novogradnjo JR glede na prioritetno potrebo in željo krajanov v
KS Liboje potrjeno s sklepom Sveta krajevne skupnosti Liboje.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16039 Investicije v vodovodne sisteme v KS Liboje
Sredstva se bodo investirala v nadaljevanje izgradnje vodovodnega sistema Brnica po že
sprejetem planu.
16039004 Praznično urejanje naselij
16064 Praznična okrasitev naselij
Sredstva bodo porabljena za obnovo oz. zamenjavo svetlobne okrasitve na javni razsvetljavi in
na objektih, ki so standardno zajeti v praznično okrasitev.
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje knjižnice v Libojah
Iz tega naslova bodo pokriti stroški električne energije in ogrevanja prostorov knjižnice, čitalnice
ter ostalih prostorov, ki so v sklopu tega predela objekta.
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5006 KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04065 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Petrovče
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje prireditev namenjenih krajanom (postavitve mlajev,
nogometni turnir, srečanje starejših krajanov, martinovanje, dan žena, prireditve v krajevni
knjižnici Petrovče ..), ki jih prirejajo društva v KS Petrovče
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06035 Delovanje Krajevne skupnosti Petrovče
Poraba sredstev za delovanje KS je namenjena čiščenju prostorov, izdaji glasila Petrovške
novice, upravljanju objekta Petrovče 33, plačilu električne energije, ogrevanja, vode, telefona in
interneta, odvozu smeti, izvedbi akcije Varna pot v šolo, izplačilu sejnin in delu preko
študentskega servisa, nagradi predsedniku sveta, nabavi pisarniške opreme …
13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13015 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva bodo porabljena za gramoziranje bankin in makadamskih odsekov, krpanje udarnih
jam.
13025 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva za izvajanje zimske službe bodo namenjena za zagotavljanje potrebnega standarda cest
v pristojnosti KS Petrovče.
13032 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov- koriščenje koncesnine za rudarsko
pravico
Sredstva koncesija so vsako leto namenjena za izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13335 Gradnje in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Sredstva bodo porabljena za preplastitve in rekonstrukcije cest in cestne infrastrukture po sklepu
Sveta KS Petrovče.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
13485 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva bodo namenjena za menjavo dotrajane in postavitvi nove cestne signalizacije.
13029004 Cestna razsvetljava
13515 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Stroški tokovine in menjave žarnic so v KS Petrovče velik strošek za kar bodo namenjena
sredstva te proračunske postavke.
13525 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Sredstva bodo namenjena za izgradnjo javne razsvetljave po sklepu sveta KS Petrovče.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16065 Praznična okrasitev naselij
Novoletna ureditev KS Petrovče bo zajela okrasitev vseh naselij z obstoječo opremo in
zamenjavo dotrajane.
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5007 KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04066 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Ponikva
Ob praznovanju krajevnega praznika bodo finančna sredstva porabljena za pokritje stroškov
reprezentance, nakupa plaket z listinami, izdelavo vabil ter oglaševalskimi storitvami in plačila
stroškov poštnine.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06036 Delovanje KS Ponikva
Sredstva se bodo porabila za redno delovanja krajevne skupnosti. Večjo porabo predstavlja
reprezentanca (pogostitev starejših krajanov, večerja sveta in društev) najemnina za dvorano z
NUSZ (KZ Gotovlje) ter nakup kurilnega olja za ogrevanje objektov.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva se bodo namensko porabila za redno vzdrževanje javnih poti in NK poti. Večji strošek
vzdrževanja povzročajo neurja, katera odnašajo nasipni material predvsem z nekategoriziranihmakadamskih poti.
13260 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Namenjena finančna sredstva bodo porabljena za izvajanje zimske službe (oranje snega in
dobavo peska za posipavanje).
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13336 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Sredstva so planirana za ureditev oz. sanacije na javni poti 991720 Studence- Vrhe.
13029004 Cestna razsvetljava
13516 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Finančna sredstva bodo porabljena za plačilo električne energije javne razsvetljave.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKOKOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16066 Praznična okrasitev naselij
Sredstva bodo porabljena za praznično okrasitev naselij (nakup okraskov) z montažo in
demontažo.
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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
4107 Spletne strani Krajevne skupnosti Šempeter
Letno za delovanje strani KS na spletnem omrežju obnovimo podaljšanje registracije – domene
za spletno stran in gostovanje na strežniku.
04067 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Šempeter
Finančno pomoč namenimo aktivnim društvom, ki dosegajo izjemne uspehe in delujejo na
območju Šempetra, saj aktivna društva bistveno pripomorejo k promociji in prepoznavnosti
kraja.
04077 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Šempeter
Krajevna skupnost Šempeter svoj praznik praznuje 27. junija, s počastitvijo na osrednji proslavi
in pogostitvijo.
Tradicionalno srečanje Šempetrov bo predvidoma v Dravogradu.
Rdečemu križu Šempeter vsakoletno pomagamo pri izvedbi srečanja krajanov nad 70 let v
Gostišču Rimljan s plačilom za pogostitev.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06037 Delovanje Krajevne skupnosti Šempeter
Za redno delovanje Krajevne skupnosti Šempeter je potreben pisarniški material, čistilni
material, stroški oglaševalskih storitev, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in
storitve, električna energija, vodarina, odvoz smeti, telefon, poštnina, prevozni stroški, tekoče
vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije za objekte in opremo, tekoče vzdrževanje
strojne računalniške opreme, najemnine za poslovne objekte (KUD Grifon), plačila po
podjemnih pogodbah, davek, plačilo bančnih storitev, drugi operativni odhodki, nakup pohištva
in opreme ter nakup druge opreme.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13017 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva so predvidena za cestni promet in infrastrukturo, upravljanje in tekoče vzdrževanje
javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture – LETNO, redno. Oskrbujemo bankine z nasipnim
materialom, ki so v upravljanju Krajevne skupnosti.
13027 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva za vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestno infrastrukturo – ZIMSKO, se na podlagi
dokazil o opravljenem delu, za katerega izvajalci izstavijo račun (za opravljeno pluženje,
posipanje ter nabavo soli in peska), poravnajo v višini, ne glede na predvidena – načrtovana
finančna sredstva.
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13029004 Cestna razsvetljava
13517 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Obveznosti za javno razsvetljavo za uporabo elektroenergetskega omrežja in po pogodbi za
dobavljeno električno energijo, ter za vzdrževanje svetlobno signalnih naprav in cestne
razsvetljave na državnih cestah, se poravnajo na podlagi izstavljenega računa Elektra Celje. Na
višino izstavljenih računov za javno razsvetljavo nimamo možnosti vpliva, glede na nenehno
povečanje.
13527 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Ureditev javne razsvetljave po idejnem projektu v Hmeljarski ulici, del Starovaške ulice in del
Savinjske ulice.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16067 Praznična okrasitev naselij
Sredstva bomo namenili za izvedbo montaže novoletnih okraskov.
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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
Ob praznovanju krajevnega praznika bodo sredstva porabljena za pokritje stroškov ob izvedbi
slavnostne seje, otvoritvi prenove na objektu Dom krajanov, ter vseh ostalih prireditev, ki bodo
potekale v sklopu praznovanja Krajevne skupnosti Vrbje.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06038 Delovanje KS Vrbje
Sredstva iz tega naslova bodo porabljena za redno delovanje. Poraba bo v mejah planiranega.
Sredstva iz postavke »402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov« se bodo porabila za
vzdrževalna dela na objektu Ribnik Vrbje, njegove neposredne okolice in ostalih javnih površin
v KS Vrbje.
Na postavki »420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave« bodo sredstva porabljena za
menjavo stavbnega pohištva na objektu Dom krajanov Vrbje ter ureditev strelišča v društvenih
prostorih.
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)
Sredstva se bodo namensko porabila za redno vzdrževanje javnih poti in NK poti.
13028 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva bodo porabljena za izvajanje zimske službe na javnih poteh in NK poteh na katerih
zagotavljamo pluženje snega. Del sredstev bo porabljen za nakup peska za posipanje, prevoz in
dobavo peska ter eventualnih potreb posipa javnih poti.
13029002 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest
13338 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Finančna sredstva se bodo namenila za ureditev ter asfaltiranje poti od Kobula do Kudra oziroma
v okviru razpoložljivih sredstev.
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130029004 Cestna razsvetljava
13518 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva bodo porabljena za stroške električne energije javne razsvetljave in menjavo žarnic.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16068 Praznična okrasitev naselij
Sredstva bodo porabljena za obnovo oz. zamenjavo svetlobne okrasitve na javni razsvetljavi in
na objektu Dom krajanov Vrbje.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18027 Monografija KS Vrbje
Sredstva se bodo namenila za založniške in tiskarske storitve za izdajo monografije.
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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
Sredstva so vsako leto namenjena za sofinanciranje prireditev, ki so namenjena krajanom MS
Žalec.
04079 Prireditve ob praznikih Mestne skupnosti Žalec
Prireditve ob prazniku MS Žalec potekajo preko celega meseca septembra tudi s pomočjo
društev. Sredstva bodo porabljena za tiskanje vabil, objavo oglasov, pogostitve, sofinanciranje
prireditev, ki jih bodo prirejala v okviru praznovanja MS Žalec društva, plačilo avtorskih
honorarjev, ….
040390003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04059 Upravljane in vzdrževanje Hmeljarske 3
Vzdrževanje objekta (čiščenje, električna energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti, upravljanje) je
breme proračuna Mestne skupnosti, saj se za uporabo prostorov, ki jih uporabljajo izključno
razna društva, ne zaračunava najemnina. Sredstva za plačilo stroškov se zagotovijo iz sredstev za
delovanje Mestne skupnosti Žalec.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06039 Delovanje Mestne skupnosti Žalec
Sredstev za delovanje Mestne skupnosti Žalec pokrijejo vse stroški delovanja (pisarniški
material, telefon in internet, časopis, poštne storitve, izvedba akcije Varna pot v šolo,
zavarovalne premije, sejnine, bančne storitve, nagrade predsednika, nakup potrebne pisarniške
opreme in napeljav, …), nekaj sredstev pa bo porabljenih za pokritje stroškov na drugih
postavkah (redno vzdrževanje javnih poti, praznična okrasitev naselij, prireditve ob praznikih,
vzdrževanje objekta Hmeljarska 3)
13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029004 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13019 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva bodo namenjena za zagotavljanje zadovoljivega standarda vzdrževanja JP in
nekategoriziranih cest (krpanje udarnih jam, gramoziranje bankin in makadamskih odsekov,
menjava dotrajane prometne signalizacije, postavitev nove prometne signalizacije, talne
označbe).
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13029 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Stroški zimske službe (pluženje in posipanje cest) so odvisni od vremenskih razmer, zagotavlja
pa jih občinski proračun.
13033 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter-koriščenje koncesije za rudarsko pravico
Sredstva se vsako leto namenijo za vzdrževanje obstoječe cestne infrastrukture
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13317 LK 490510 Levstikova ulica
Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije Levstikove ulice.
13339 Gradnje in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Sredstva bodo namenjena za rekonstrukcije in posodobitve obstoječe cestne infrastrukture in
izgradnjo nove po sklepu Sveta MS Žalec.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13489 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva bodo namenjena za menjavo dotrajane prometne signalizacije in postavitev nove.
13029004 Cestna razsvetljava
13519 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva bodo namenjena za plačilo tokovine in menjavo žarnic javnih razsvetljav v MS Žalec.
13529 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva bodo namenjena za izgradnjo javne razsvetljave ob Cesti na Lavo in obnovo javne
razsvetljave na Mestnem trgu.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16069 Praznična okrasitev naselij
S sredstvi se bo nadomestilo del dotrajane svetlobne opreme montaža, demontaža, vklop in
izklop pa so fiksen strošek vsakega leta.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16070 Javne sanitarije
Sredstva bodo namenjena za zagotavljanje določenega standarda javnih sanitarij na avtobusni
postaji v Žalcu.
16071 Plakatiranje
Sredstva bodo namenjena za kritje stroškov v zvezi z obveščanjem in reklamiranjem.
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov
tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma
programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za obdobje od leta 2010 do leta 2013.
Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne
pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta.
V načrtu razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri
financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in
državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ko so razdelani
po:
- posameznih projektih ali programih,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let
in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.
V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega
proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in
ekonomski klasifikaciji.
Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih
proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.
Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna
vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:
- 42 – Investicijski odhodki,
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč) in
- 40 – Tekoči odhodki (za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije).
Kot investicije je potrebno projektno obravnavati vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se
izdatki vodijo v okviru skupine kontov 42 – Investicijski odhodki in 43 – Investicijski transferi.
Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter
vključujejo izdatke za gradnjo in nakup poslovnih prostorov in zgradb, nakup opreme, prevoznih
sredstev ter drugih osnovnih sredstev, sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in adaptacije ter
sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in drugih osnovnih sredstev. Investicijski
transferi so sredstva, ki se iz občinskega proračuna namenijo kot namenska sredstva za določene
investicije prejemnikom sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki (sredstva za
investicije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom, javnim skladom, javnim
zavodom in drugim izvajalcem javnih služb).
Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje njihovega
trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki
spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, spremembi proračuna ali rebalansa proračuna).
V načrt razvojnih programov se uvrstijo tisti projekti in programi, ki so izvedljivi po pričakovani
dinamiki in v celoti pokriti s predvidenimi viri financiranja. Prednost pri zagotavljanju virov
financiranja morajo imeti projekti in programi, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov in so
že v izvajanju, preostanek sredstev pa se nameni za nove projekte.
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V procesu priprave načrta razvojnih programov se torej izhaja iz projektov, ki so že vključeni v
NRP, kjer se najprej preveri, v kolikšni meri podatki iz veljavnega načrta financiranja ustrezajo
dejanskemu stanju ter novim proračunskim okvirom. V nadaljnjih korakih je potrebno podatke
uskladiti in jih prilagoditi razpoložljivim možnostim črpanja virov financiranja. Zatem se v NRP
lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet upoštevati
razpoložljive vire sredstev.
Vrednost projekta, ki je ocena celotne vrednosti projekta, zajema vse pričakovane stroške
oziroma izdatke za vso dobo trajanja izvedbe, izražene v tekočih cenah ob upoštevanju dinamike,
kot izhaja iz terminskega plana izvedbe projekta.
V načrt razvojnih programov so vključene tudi državne pomoči. Po določbah 15. točke prvega
odstavka 3. člena ZJF so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine,
ki pomenijo korist za prejemnike pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so
namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo
s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Konkretna oblika teh pomoči v naši občini so subvencije v
kmetijstvu.
Načrt razvojnih programov občinskega proračuna za leto 2010 znaša 15.658.264 EUR in
vključuje:
- investicijske odhodke posebnega dela proračuna v znesku 14.470.381 evrov,
- investicijske transfere posebnega dela proračuna v znesku 714.175 evrov,
- investicijske odhodke za nakup in vzdrževanje stanovanj iz načrta proračunskega
stanovanjskega sklada v višini 180.000 evrov,
- državne pomoči v znesku 230.240 evrov in
- stroške komuniciranja z javnostjo v znesku 63.468 evrov (projekt Celostno urejanje
odvajanja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje).
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Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih Zakona o javnih uslužbencih uradno prečiščeno besedilo (ZJU-UPPB3) (Uradni list RS, št. 63/07 in 65/08) je na predlog
direktorja občinske uprave občine Žalec Župan občine Žalec sprejel naslednji
KADROVSKI NAČRT ZA OBDOBJE 2010 – 2011
I.
Dejansko stanje zaposlenih v občinski upravi Občine Žalec za mesec november 2009 bo 39
izvajalcev. 37 izvajalcev bo imelo v občinski upravi Občine Žalec sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom, 2 izvajalca pa delovno razmerje za določen čas s
polnim delovnim časom.
II.
Predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih za obdobje 2010 - 2011 bo stanje
zaposlenih, kot je določeno v prilogi tega načrta.
Stanje zaposlenih izvajalcev v občinski upravi Občine Žalec bo 39 izvajalcev.
III.
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali
začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih
uslužbencev in so za to v proračunu zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.
IV.
Predlog kadrovskega načrta se predloži reprezentativnim sindikatom, da podajo mnenje k
predlogu kadrovskega načrta.
V.
Za usklajevanje predloga kadrovskega načrta se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih
financah, ki urejajo usklajevanje predlogov pri pripravi proračuna.
Predlog kadrovskega načrta poda župan Občine ob pripravi proračuna občine.
VI.
Z dnem potrditve tega kadrovskega načrta preneha veljati kadrovski načrt sprejet dne 30.
decembra 2008.
VII.
Kadrovski načrt, ki je usklajen s sprejetim proračunom sprejme Župan občine Žalec najkasneje
v roku 60 dni po uveljavitvi odloka o proračunu občine Žalec.

ZUPAN
OBČINE ŽALEC
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.

Priloge: 2x
Seznam delovnih mest
Žalec, dne
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OBČINA ŽALEC (2010 - 2011)

PRILOGA 1

OBČINSKA UPRAVA OBČINE ŽALEC

Št. zap. 31.12.
2008

Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora
Oddelek za negosp. in gosp.dejavnosti
Oddelek za premoženjske in splošne zadeve
Oddelek za finance
Skupaj
Zaposlitve za posebne namene
Skupaj
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Št. zap. 31.12.
2009

Št. zap. 31.12.
2010

Št. zap. 31.12.
2011

12

13

12

12

6

6

6

6

15

14

15

15

6

6

6

6

39

39

39

39

0

0

0

0

39

39

39

39

OBČINA ŽALEC (2010 - 2011)

PRILOGA 2
STANJE NOVEMBER 2008

OBČINSKA UPRAVA
OBČINE ŽALEC

Število
funkcionarjev

Število
delovnih mest
po 72. členu
ZJU

Število
zaposlenih za
nedoločen čas

Število
zaposlenih za
določen čas

Skupaj št.
zaposlenih

Število
zaposlenih, ki
se ne fin. iz
proračuna

0

0

37

2

39

0
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Seznam delovnih mest
vsebina delovnega mesta
direktor občinske uprave
podsekretar vodja oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora
višji svetovalec vodja oddelka za negosp. in gosp. dejavnosti
višji svetovalec vodja oddelka za finance
višji svetovalec pomočnik vodje oddelka za okolje
višji svetovalec notranji revizor
višji svetovalec za izobraževanje
višji svetovalec za stanovanjske zadeve
višji svetovalec za varstvo okolja
višji svetovalec za komunalni nadzor
višji svetovalec za urbanizem
višji svetovalec za prost. plan.
višji svetovalec za zadeve OS in kadrovske zadeve
višji svetovalec za premoženjske zadeve
višji svetovalec za premoženjske zadeve
višji svetovalec za stavbna zemljišča
višji svetovalec za komunalne zadeve
svetovalec informator
svetovalec za kmetijstvo
svetovalec za evidenco premoženja
svetovalec za finance
svetovalec za stike z javnostmi
svetovalec za stanovanjske zadeve
višji referent za socialo in zdravstvo
višji referent za otroško varstvo
finančnik VI
strokovni sodelavec VI za zaščito in reševanje
sistemski administrator VI
finančnik V
finančnik V
finančnik V
tajnica direktorja občinske uprave V (I)
strokovni sodelavec V
strokovni sodelavec V
strokovni sodelavec V
administrator V
strokovni sodelavec V
voznik, hišnik IV
tehnični manipulant III
skupaj
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št. izv.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39

TR
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VI
VI
VI
VI
VI
V
V
V
V
V
V
V
V
V
IV
III

Obrazložitev:
Na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPPB3) (Uradni list RS, št. 63/07 in 65/08)
na predlog direktorja občinske uprave občine Župan občine Žalec sprejme kadrovski načrt
Občinske uprave za obdobje za katerega se sprejema občinski proračun za posamezno
obdobje.
Predlog kadrovskega načrta poda in predloži Župan Občine ob pripravi proračuna občine.
Predlog kadrovskega načrta se predloži reprezentativnim sindikatom, da podajo mnenje k
predlogu kadrovskega načrta.
Za usklajevanje predloga kadrovskega načrta se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih
financah, ki urejajo usklajevanje predlogov pri pripravi proračuna.
Občinskemu svetu prilagamo predlog kadrovskega načrta za leto 2010 - 2011. Število
izvajalcev po predlogu kadrovskega načrta je 39 izvajalcev.
V kadrovskem načrtu za leto 2010 se ukine delovno mesto svetovalec za komunalne zadeve,
ker bo zaradi upokojitve prišlo do prerazporeditve del delovnega mesta v oddelku za varstvo
okolja in urejanje prostora, na novo pa se ustanovi delovno mesto notranji revizor.
Stanje zaposlenih izvajalcev v občinski upravi Občine Žalec letu 2010 2011 bo 39 izvajalcev.
Stanje zaposlenih v občinski upravi Občine Žalec za mesec november 2009 bo 39 izvajalcev.
37 izvajalcev bo imelo v občinski upravi občine Žalec sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. 2 izvajalca pa delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom.
Predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih za obdobje 2010 - 2011 bo stanje
zaposlenih, kot je določeno v prilogi tega načrta.
Nova zaposlitev je zaposlitev notranjega revizorja.
Za nedoločen čas bomo zaposlili svetovalca za evidenco premoženja, svetovalca II za
stanovanjske zadeve in svetovalca za stike z javnostmi ki so bili določeni že v kadrovskem
načrtu 2009 – 2010.
Zaradi kadrovskih sprememb v letu 2009 ne načrtujemo zasedbe delovnega mesta vodje
oddelka za premoženjske in splošne zadeve.
Nove zaposlitve v letu 2010 bodo zaposlitev notranjega revizorja ter nadomestne zaposlitve
(fluktuacija) in bodo sklenjene za nedoločen čas s polnim delovnim časom, oziroma
nadomestne zaposlitve za določen čas za nadomeščaje za čas trajanja porodniškega dopusta
in morebitne bolniške odsotnosti nad tri mesece.
V letu 2010 sta okvirno predvideni dve upokojitvi.
Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s sprejetim proračunom, sprejme ga Župan
občine Žalec najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi odloka o proračunu občine Žalec za leto
2010.

DIREKOR
OBČINSKE UPRAVE OBČINE ŽALEC
Jože Golič, univ. dipl. pravnik

Pripravila:
Darja Orožim, višje svetovalka III
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Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007)
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/07 in 94/07) in 24. člena
statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in
23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji _____________________ sprejel

ODLOK O LETNEM NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
ŽALEC ZA LETO 2010

1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec v letu 2010, to
je pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem Občine Žalec.
2. člen
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 681.300,00 EUR (PRILOGA
1).
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 2.654.746,00 EUR
(PRILOGA 2).
3. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2010.

Številka:
Žalec, dne

Župan Občine Žalec
Lojze Posedel
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PRILOGA 1
LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2010
OKVIRNA LOKACIJA

OKVIRNA
VELIKOST

VRSTA NEPREMIČNINE

50-60 m2

stanovanja

180.000,00

223 m2

20.150,00

1200 m2

stavbno zemljišče
stavbno zemljišče,
javna infrastruktura

23000 m2

stavbno zemljišče

250.000,00

8700 m2
3540 m2
5600 m2
750 m2

kmetijska zemljišča
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura

8.850,00
6.200,00
27.200,00
7.500,00

1400 m2
5200 m2
850 m2
2000 m2
2500 m2

javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura

14.000,00
18.400,00
5.300,00
4.000,00
6.000,00

Lokalna cesta LC 490012 Kasaze - Liboje
LC 490361 Dobrteša vas - Šempeter
Lokalna lesta skozi Arjo vas

300 m2
500 m2
26000 m2

javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura

3.000,00
12.000,00
0,00

LC 490020 Žalec - Griže - Liboje
LC 490081 Zabukovica – Matke
LC 038042 Petriček – Kasaze
Odsek Viseči most, k.o. Kasaze
LC Žalec – Vrbje, odsek Surovina - Vrbje
LC 490461 Galicija Železno in LC 490471
Galicija - Zavrh
LC 490061 Šempeter - Vrbje
LC 450161 Podkraj - Arnače
JP 990770 Griže - Britno selo - Oblak
JP 990680 Gotoveljski zalog - Visoko
JP 990431 Železno – Pernovo
JP 991321 Levec 17/81a
JP 992951 Hausenbichlerjeva ulica
JP 992871 Trgovina - Herzog
JP 992064 Dobrteša vas - bloki
JP 992051 Dobrteša vas - Aero - OŠ
JP 991681 Podkraj 22-24a
JP 991311 Petrovče - Levec, in del JP
991281 Petrovče - Mazzoni

1337 m2
4250 m2
4900 m2
1200 m2
2400 m2

javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura

2.600,00
7.400,00
4.500,00
2.400,00
4.800,00

400 m2
810 m2
2290 m2
40 m2
850 m2
330 m2
168 m2

javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura

800,00
1.400,00
3.100,00
90,00
1.700,00
660,00
1.680,00
0,00
2.790,00
3.600,00
10.800,00
0,00

javna infrastruktura

0,00

območje Občine Žalec
Zemljišče na območju k.o. Gotovlje, ZN
Soseska V. In Soseska Frenga Žalec
zemljišča na območju k.o. Žalec, ZN Južno
od železnice
zemljišča na območju k.o. Gotovlje, OPPN
Žalec Zahod
zemljišča na zavarovanem območju Ribnika
Vrbje
LC 490023 Zabukovica – Liboje
LC 490035 Griže - Kasaze
LC 490034 Šešče – Griže
LC 490571 Žalec – Vrbje, odsek Vrbje –
Rizmal
LC 490412 Podlog - Šempeter
LC 490411 Gotovlje – Podlog
LC 490420 Gotovlje – Sveti Jedert
LC 490421 Gotovlje - ELES

279
120 m2
400
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PREDVIDENA
SREDSTVA V EUR

23.500,00

nadaljevanje
OKVIRNA LOKACIJA

JP 990921 Cizej - Užmah
JP 991231 Brnica - Falenč in JP 991180
Kasaze - Porence
nekategorizirane ceste v k.o. Petrovče
nekategorizirane ceste v k.o. Pongrac
nekategorizirane ceste v k.o. Gotovlje
nekategorizirane ceste v k.o. Levec
nekategorizirane ceste v k.o. Žalec
nekategorizirane ceste v k.o. Zabukovica
nekategorizirane ceste v k.o. Zalog

OKVIRNA
VELIKOST

3500 m2
900 m2
2600 m2
820 m2
570 m2
880m2
600 m2
600 m2

VRSTA NEPREMIČNINE

javna infrastruktura

0,00

javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura
javna infrastruktura

4.000,00
8.650,00
2.200,00
4.780,00
2.550,00
8.650,00
1.250,00
6.000,00

.

4.800,00
4.000,00
681.300,00

odkupi zemljišč, na katerih so objekti
komunalne infrastrukture (vodna zajetja,
črpališča, ipd.)
prestavitev ceste v k.o. Galicija
SKUPAJ:
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PREDVIDENA
SREDSTVA V EUR

PRILOGA 2
LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2010

POSLOVNA STAVBA
Upravljavec poslovne stavbe je Sipro d.o.o.
zap.
št.

1

vrsta nepremičnine
996 - k.o. Žalec, Občina Žalec, Žalec, Pečnikova 1, št.stavbe 1389,
poslovna stavba in dvorišče v izmeri 648 m2, lastniški delež 1338/10000,
parc. št. 54/3.S, je v uporabi, poslovni prostori v pritličju, 72,77 m2
SKUPAJ POSLOVNE STAVBE:

orientacijska
vrednost v €

52.000,00
52.000,00

STAVBNA ZEMLJIŠČA
Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina Žalec.
zap.
št.
1

2

3
4
5
6
7
8

9

10

vrsta nepremičnine
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 458/3, travnik v izmeri 6635 m2, parc. št.
522/129, travnik v izmeri 2004 m2, sta v uporabi, lastniški delež 1/1,
stavbne pravice ni.
996 - k.o. Žalec, parc. št. 1920/14, pašnik v izmeri 884 m2, parc. št. 1920/35,
njiva v izmeri 3152 m2, parc. št. 1858/5, njiva v izmeri 1321 m2, parc. št.
1920/5, njiva v izmeri 1753 m2, parc. št. 1920/11, travnik v izmeri 3417 m2,
parc. št. 1940/14 njiva v izmeri 497 m2, vse lastniški delež 1/1, parc. št.
1920/54, njiva v izmeri 3052 m2, lastniški delež 3683/3876, vsa zemljišča so
v uporabi, stavbne pravice ni.
994 - k.o. Zalog, del parc. št. 457/49 - travnik v izmeri ca. 520 m2, je v
uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
996-k.o. Žalec, parc. št. 269/1, travnik v izmeri 1600 m2 in parc. št. 269/5,
travnik v izmeri 2974 m2, ni v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice
ni.
995-k.o. Šempeter, parc. št. 225/1, njiva v izmeri 2836 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
996-k.o. Žalec, parc. št. 1823/349, pašnik v izmeri 449 m2, v najemu,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
996-k.o. Žalec, parc. št. 977/2, travnik v izmeri 491 m2, je v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
1000-k.o. Levec, parc. št. 449/6 - stavovanjska stavba v izmeri 50 m2,
dvorišče v izmeri 50 m2, je v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
1101- k.o. Petrovče, parc. št. 230/5 - neplodno v izmeri 6 m2 in parc. št.
230/6 dvorišče v izmeri 20 m2 in 996-k.o. Žalec, parc.št. 973/10 njiva v
izmeri 362 m2 in parc. št. 1942/11 neplodno v izmeri 154 m2, so v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
996-k.o. Žalec, parc.št. 985/3 - neplodno v izmeri 418 m2, parc. št. 983/6 neplodno v izmeri 156 m2 in del parc.št. 979/2 - neplodno v izmeri cca. 500
m2, niso v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
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orientacijska
vrednost v €

370.000,00

670.000,00
10.000,00

70.000,00
110.000,00
9.000,00
14.000,00
2.000,00

11.000,00

33.000,00

nadaljevanje
zap.
št.

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

vrsta nepremičnine
996 - k.o. Žalec, parc.št. 354/1 travnik v izmeri 3279 m2, parc.št. 354/2
travnik v izmeri 364 m2, parc.št. 354/3 travnik v izmeri 311 m2, vse
lastniški delež 1/1, parc.št. 1965/4 pot v izmeri 2679 m2, lastniški delež
1667/2679, parc.št. 330 travnik v izmeri 2401 m2, lastniški delež 2305/2401,
parc.št. 329 travnik v izmeri 1259 m2, lastniški delež 1209/1259, parc.št.
328 travnik v izmeri 1493 m2, lastniški delež 1433/1493, parc.št. 1971/3
neplodno v izmeri 60 m2, parc.št. 2001/7 neplodno v izmeri 1497 m2, vse
javno dobro v lasti Občine Žalec, je v uporabi, stavbne pravice ni
1000 - k.o. Levec, parc.št. 1455/100 travnik v izmeri 1987 m2, parc.št.
1455/101 travnik v izmeri 104 m2, lastniški delež 1/1, je v uporabi, stavbne
pravice ni
996 - k.o. Žalec, parc.št. 1143, močvirje v izmeri 366 m2, parc.št. 1144/3,
travnik v izmeri 190 m2, parc.št. 1144/4, travnik v izmeri 105 m2, lastniški
delež 1/1, je v uporabi, stavbne pravice ni
994 - k.o. Zalog, parc.št. 457/24, pašnik v izmeri 1817 m2, parc.št. 457/101,
pašnik v izmeri 98 m2, lastniški delež 1/1, je v uporabi, stavbne pravice ni
996 - del parc.št. 974/14 v izmeri ca. 203 m2, del parc.št. 974/7, v izmeri ca.
70 m2, del parc.št. 274/6, v izmeri ca. 251 m2, lastniški delež 1/1, je v
uporabi, stavbne pravice ni
998-k.o. Velika Pirešica, parc. št. 1191/1, travnik v izmeri cca 668 m2,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni, je v uporabi
996-k.o. Žalec, parc.št. 25/4 njiva v izmeri 1360 m2, je v uporabi, lastniški
delež 1/1, stavbne pravice ni.
996 -k.o. Žalec, parc. št. 31/5 - travnik v izmeri 1690 m2, je v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
996 - k.o. Žalec, parc. št. 626/2 - travnik v izmeri 634 m2 in 636/1 - njiva v
izmeri 933 m2, ni sta v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, Del parc. št. 161/1, 150/2, cca 580 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
1020-k.o. Pongrac, parc. št. 807/16 - njiva v izmeri 321 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
995 - k.o. Šempeter v Savinjski dolini, parc. št. 1126/4, cesta v izmeri 584
m2, je v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
995 - k.o. Gotovlje, Parc.št. 237/26- travnik v izmeri 237 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
k.o. Kasaze, parc. št. 151/74 - travnik v izmeri 2764 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
1101- k.o. Petrovče, parc. št. 89/116, sadovnjak v izmeri 415 m2, je v
uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
1000-k.o. Levec, del parc. št. 1447/25 - cesta v izmeri cca 500 m2, je v
uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
995 - Šempeter v Savinjski dolini, parc. št. 1105/1, njiva v izmeri 4031 m2
in del parc. št. 1105/10, njiva v izmeri cca 1000 m2, nista v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
997 - k.o. Gotovlje, del parc.št. 457/14, pot v izmeri ca. 100 m2, je v
uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
999 - k.o. Gorica, parc.št. 165/2, vodotok v izmeri 267 m2, je v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
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orientacijska
vrednost v €

462.000,00

62.000,00

13.000,00
50.000,00

10.000,00
14.000,00
17.000,00
21.125,00
28.000,00
58.000,00
10.000,00
9.900,00
16.684,00
20.000,00
4.150,00
10.000,00

200.000,00
2.500,00
6.675,00

nadaljevanje
zap.
št.
30

31

32
33
34
35

36

37
38
39

vrsta nepremičnine
996- k.o. Žalec, del parc.št. 1940/20, v izmeri ca. 65 m2, je v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
996 - k.o. Žalec, parc.št. 909/9, pot v izmeri 385 m2, dvorišče v izmeri 147
m2, dvorišče v izmeri 116 m2, funkcionalni objekt v izmeri 9 m2; 995- k.o.
Šempeter, parc.št. 1118/14, dvorišče v izmeri 713 m2, funkcionalni objekt v
izmeri 62 m2; 1000 - k.o. Levec, parc.št. 1455/221, funkcionalen objekt v
izmeri 8 m2, dvorišče v izmeri 28 m2, so v uporabi, lastniški delež 1/1,
stavbne pravice ni.
1066 - k.o. Vojnik okolica, parc. št. 13.3.S, gospodarsko poslopje v izmeri
206 m2, dvorišče v izmeri 40 m2, je v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne
pravice ni
1000 - k.o. Levec, del parc.št. 1447/25, cesta v izmeri ca. 60 m2, lastniški
delež 1/1, je v uporabi, stavbne pravice ni
995 - Šempeter v Savinjski dolini, del parc. št. 445/5, dvorišče v izmeri ca.
120 m2, je v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
979 - k.o. Ponikva, parc. št. 1715/3, pot v izmeri 32 m2, parc.št. 1715/4, pot
v izmeri 23 m2, je v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. parc.št. 171/24 njiva v izmeri 541 m2, parc. št.
171/25 njiva v izmeri 1158 m2, parc. št. 171/23, njiva v izmeri 130 m2, parc.
št. 170/12, njiva v izmeri 140 m2, parc. št.171/28 travnik v izmeri 19 m2 in
parc. št. 240/11 travnik v izmeri 59 m2, ni v uporabi, lastniški delež 1/1,
stavne pravice ni
995 - Šempeter v Savinjski dolini, parc. št. 1219/9, cesta v izmeri 11.973
m2, je v uporabi, lastniški delež 1/1, ni stavbne pravice
996 - k.o. Žalec, del parc. št. 1940/2, pot v izmeri cca 210 m2 in del. parc. št.
1823/63, travnik v izmeri cca 420 m2, ni v iporabi, ni stavbne pravice
996 - k.o. Žalec, parc. št. 1970/5, travnik izmeru 2673 m2, ni v uporabi, ni
stavbne pravice
SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA

orientacijska
vrednost v €
1.300,00

21.630,00

14.760,00
1.500,00
3.600,00
800,00

204.800,00
0,00
18.900,00

2.581.324,00

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina Žalec.
zap.
št.
1
2
3
4
5

6

vrsta nepremičnine
978-k.o. Studence, parc. št. 1717/1, travnik v izmeri 712 m2, javno dobro, ni
v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
1020 - k.o. Pongrac, del parc. št. 1714/6, pot v izmeri cca. 369 m2, ni v
uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
978 - k.o Studence, del parc. št. 1663/2, pot v izmeri 160 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
978 - k.o Studence, del parc. št. 1664, pot v izmeri ca. 476 m2, ni v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 89, njiva v izmeri 3.903 m2 in parc. št. 90,
travnik v izmeri 195 m2, ni v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni
997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 1717/10, travnik v izmeri 156 m2, parc.št.
1717/8, travnik v izmeri 99 m2, parc.št. 1717/7, travnik v izmeri 49 m2,
parc.št. 1717/5, travnik v izmeri 156 m2, parc.št. 1717/3, travnik v izmeri
566 m2, je v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
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orientacijska
vrednost v €
700,00
5.400,00
80,00
750,00
8.196,00

2.052,00

nadaljevanje
zap.
št.
7
8
9
10
11

vrsta nepremičnine
994 - k.o. Zalog, parc. št. 2146/3, travnik v izmeri 93 m2, parc.št. 2146/2,
travnik v izmeri 22 m2, je v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
1001 - k.o. Petrovče, parc.št. 369/12, njiva v izmeri 30 m2, je v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
997 - k.o. Gotovlje, parc.št. 1710, pot v izmeri 820 m2, je v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
977 - k.o. Železno,del parc.št. 2137/1, pot v izmeri ca. 210 m2, je v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.
996 - k.o. Žalec, del parc.št. 1953/1, pot v izmeri ca. 244 m2, je v uporabi,
lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni.

orientacijska
vrednost v €
230,00
44,00
1.700,00
1.050,00

SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

1.220,00
21.422,00

SKUPAJ RAZPOLAGANJE

2.654.746,00
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OBRAZLOŽITEV
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec je sestavljen na podlagi določb Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 14/07 – v nadaljevanju Zakon) in
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 84/07 – v nadaljevanju
Uredba) in obsega načrt pridobivanja nepremičnega premoženja ter načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Žalec.
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec, v katerega so vključena zemljišča in
stavbe, sprejme Občinski svet Občine Žalec na predlog župana.
Postopek prodaje se za posamezen predmet prodaje lahko izpelje, v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:
• Posamezno premoženje mora biti vključeno v sprejeti letni načrt razpolaganja,
• Sprejet mora biti posamičen program ravnanja s stvarnim premoženjem.
Dokončna odločitev o prodaji se sprejme na podlagi posamičnega programa ravnanja s stvarnim
premoženjem, odločitev sprejme Občinski svet Občine Žalec.
O rezultatih prodaje se obvesti občinski svet ob zaključnem računu.
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov
oziroma investicij in zaradi urejanja premoženjskopravnih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti, na
katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Občine Žalec.
Pridobivanje stvarnega premoženja občine se načrtuje za stanovanja v višini 180.000,00 EUR, za stavbna
zemljišča v višini 412.100,00 EUR, od katerih je večina, to je 250.000,00 EUR namenjena za nakup
zemljišč za izgradnjo javne infrastrukture na območju OPPN Žalec Zahod, preostali del pa je namenjen za
nakup zemljišč, ki v naravi predstavljajo javno infrastrukturo, in sicer lokalne ceste, javne poti ter
nekategorizirane ceste, po katerih v skladu s predpisi poteka javni promet. Del sredstev se namenja za
izvedbo medobčinskega projekta Mreža lokalnih cest, del pa je namenjen za realizacijo rekonstrukcij
javnih cest.
Za nakup kmetijskih zemljišč je predvidenih 85.200,00 EUR, večina za pridobitev nepremičnin javne
infrastrukture, ter za nakup ali menjavo zemljišč ob rekonstrukcijah ter gradnji javne infrastrukture po
Zakonu o javnih cestah, manjši del sredstev je namenjen za ureditev poti na zavarovanem območju
Ribnika Vrbje.
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v skupni orientacijski vrednosti 681.300,00 EUR.
V gradivu za drugo branje smo povečali znesek za stavbna zemljišča za 50.000,00 EUR za nakup
zemljišč za izgradnjo javne infrastrukture na območju OPPN Žalec Zahod, do zmanjšanja je prišlo tam,
kjer je bilo pridobivanje realizirano in zajeto z rebalansom za leto 2009.
Cilj razpolaganja z nepremičnim premoženjem je zagotovitev ustrezne višine sredstev v proračun občine,
zagotoviti bodočim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo poslovnih in
stanovanjskih gradenj na območjih, ki so za to predvidena v prostorskih aktih ter zagotoviti lastnikom že
obstoječih stavbnih parcel zaokrožitev gradbenih parcel skladno z določili Zakona o graditvi objektov.
Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine se načrtuje za poslovno stavbo v višini 52.000,00 EUR
(prodaja dela stavbe na naslovu Pečnikova 1, Žalec), za stavbna zemljišča v višini 2.581.324,00 EUR
(prodaja zemljišča v Žalcu pri hotelu za gradnjo bazena, prodaja zemljišč v Gotovljah ter v Vrbju pri
Surovini, prodaja zemljišč pri poslovnem kompleksu Aero v Šempetru in prodaja zemljišča za poslovno
cono Ložnica). Poleg tega je načrtovanih več prodaj stavbnih zemljišč, s katerimi omogočimo strankam
povečanje gradbenih parcel k obstoječim stavbam, nekatera zemljišča pa so namenjena menjavam
zemljišč, s katerimi občina pridobi javno infrastrukturo. Za kmetijska zemljišča je predvideno
razpolaganje v višini 21.422,00 EUR, predstavljajo pa predvsem opuščene poti, danes pa funkcionalna
zemljišča k nepremičninam v lasti fizičnih oseb.
Razpolaganje s stvarnim premoženjem se načrtuje v skupni orientacijski vrednosti 2.654.746,00 EUR.
V gradivu za drugo branje smo povečali znesek prodaj s tem, ko smo dodali prodajo zemljišč LM investu
v višini 204.800,00 EUR, dodane so bile tudi vloge za odkup, ki so bile naslovljene na občino po pripravi
gradiva za prvo branje.
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Na podlagi 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS. Št.
141/2007) župan sprejme

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2010

1. člen
S tem aktom se določi Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto
2010.
2. člen
Premično premoženje namenjeno za nakup v letu 2010 je določeno v prilogi »LETNI NAČRT
RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA LETO 2010« in sicer za:
• pridobivanje 267.005,00 EUR
• razpolaganje v višini 600,00 EUR.
3. člen
LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA LETO
2010 stopi v veljavo z dnem podpisa, uporablja pa se od 01.01.2010 dalje.

Številka:
Žalec, dne

Župan Občine Žalec
Lojze Posedel
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LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2010
VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
ZŠ
1
ZŠ
1
2
ZŠ

PREVOZNA SREDSTVA
vozilo
INFORMACIJSKA OPREMA
Nakup licenčne in druge programske opreme
računalniki, 6 kosov, prenosniki, 3 kosi, scener 1 kos, pasivna mrežna
oprema, monitorji, 7 kosov.
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA
Umetniška dela

PREDVIDENA
SREDSTVA V EUR
0,00
0,00
46.200,00
29.600,00
16.600,00

NAMEN

0
Za potrebe obveščanja občanov.
Za potrebe delovanja OŽ.

218.333,00
2.000,00

Nakup umetniških del.

2 Telekomunikacijska oprema
3 Nakup pisarniškega pohištva in pisarniške opreme
4 Dvigalo in druga oprema

2.000,00
30.500,00
72.000,00

Za potrebe delovanja OU.
Za potrebe delovanja OU in sprejemne pisarne.
Za potrebe delovanja OU.

5 Klimatske naprave, 2 kosa

10.000,00

1

6 Defibrilator

2.472,00

Za potrebe Obrambnega stolpa in sprejemno varnostne
pisarne.
Za potrebe občanov.

7 Kompleti miz in klopi, 30 kosov ter opreme in napeljav

4.200,00

Za potrebe enot civilne zaščite.

18.000,00
19.000,00

Za potrebe vzdrževanja/urejanja občinskih cest.
Za potrebe avtobusnih postaj za 10 krajevnih
skupnosti.
Za potrebe občinskih cest in javnih poti.
Za ribnik Vrbje.
Za naravni spomenik Ložnica
Za krajinski park Ponikovski kras.
Za naravno vrednoto Savinja – Natura 2000.

8 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest
9 Avtobusne nadstrešnice
10
11
12
13
14

Prometna signalizacija
Notranja oprema - komoda, lesene skulpture 2 kosa, didaktično igralo.
Kozolec tip 111 2 kosa, klop iz brun 4 kosi, koš iz brun 2 kom
Kozolec 1 kos, koš iz brun 1 kos
Označevalne table 10 kosov, počivališča s klopmi in koši, 10 kosov

15 Druga oprema in napeljave (praznična okrasitev naselij)
SKUPAJ
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25.000,00
2.540,00
400,00
900,00
10.700,00

21.522,00
267.005,00

Za vse KS in MS Občine Žalec.

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA LETO 2010
VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

PREDVIDENA
SREDSTVA V
EUR
500,00

Zap. PREVOZNA SREDSTVA
št.
1 Vozilo Clio 1.4
Zap. INFORMACIJSKA OPREMA
št.
0
Zap. DRUGA OSNOVNA SREDSTVA
št.
3 Staro pisarniško pohištvo in pisarniške opreme
SKUPAJ
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NAMEN

500,00
0,00

Prodaja dotrajanega vozila.

0
100,00

0

100,00
600,00

Prodaja dotrajanega pohištva.

16020 PROSTORSKI DOKUMENTI

september 2009
Tabela I

št.
1.

KONTO 420802
Investicijski inženiring
Inženiring komun. infrastrukture Arnov. gozd
- mesečne situacije

PLAN 2009
v EUR

SKUPAJ KONTO
- zaokroženo

PLAN 2010
v EUR

22.277,40

23.000,00

22.300,00

23.000,00

Tabela II
št.
1.

KONTO 420804
Načrti in druga projektna dokumentacija
Občinski prostorski načrt – OPN OŽ
- osnovni dokument
- dodatne strokovne podlage

PLAN 2009
v EUR

skupaj - zaokroženo
2.

3.
4.

OPPN severnega dela naselja Šempeter
- dodatna dela (sprememba prometne in ostale infrastrukture po J.R.)
- zaokroženo
OPPN Levec (vključno s hidrološko študijo
In geodetskim posnetkom)
Prostorska dokumentacija - dodatna
SKUPAJ KONTO
- zaokroženo

SKUPAJ PROSTORSKI DOKUMENTI

Pripravila: Manca Birsa, u.d.i.a.
Bojan Iršič, u.d.i.a.
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PLAN 2010
v EUR

143.366,00
60.000,00

96.683,00
70.000,00

203.400,00

166.700,00

4.000,00
12.500,00
0,00
0,00
/

20.000,00
49.300,00
240.000,00

313.600,00

263.000,00

