II. POS EBNI DEL PRORAý UNA
1000 OBýINS KI S VET
01 POLITIýNI S IS TEM
0101 Politiþni sistem
01019001 Dejavnost obþinskega sveta
01001 Stroški svetnikov
ýlan obþinskega sveta lahko za opravljanje neprofesionalne funkcije prejme najveþ 15%
županove plaþe letno, vkljuþno s plaþilom za opravljeno delo v delovnih telesih obþinskega
sveta. V proraþunu za leto 2007 so predvidena sredstva za plaþilo sedmih sej obþinskega sveta
in njegovih delovnih teles (ena seja za december 2006 in šest sej za obdobje januar –
november 2007).
01002 Stroški sej obþinskega sveta
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za pripravo gradiva za seje obþinskega sveta,
snemanje in predvajanje sej obþinskega sveta ter pogostitve ob koncu seje obþinskega sveta.
Predvideni pa so tudi strokovni ogledi in primer ogleda dobre prakse.
01003 Stroški odborov in komisij (stroški obþanov –þlanov odborov OS)
ýlani odborov obþinskega sveta se imenujejo izmed þlanov obþinskega sveta in izmed drugih
obþanov. Obþani, ki so þlani odborov, se imenujejo izmed strokovnjakov s posameznega
podroþja dela. V odborih obþinskega sveta skupaj sodeluje 16 obþanov. Za njihovo delovanje
je predvidenih 5.008 evrov.
01005 Stroški svetniških skupin
Sredstva za delovanje svetniških klubov se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o sredstvih za
delo svetniških klubov. Predlagani znesek za posameznega svetnika v klubu svetnikov za leto
2007 je 153,069 evra meseþno (upoštevana je 1,4 % rast primerne porabe na prebivalca), kar
znaša na letni ravni za 29 svetnikov skupaj 53.268 evrov.
Poleg tega pripadajo svetniškim klubom še sredstva za delovanje za leto 2006 v višini
150,956 evra na posameznega svetnika, kar znaša za mesec november 1.459 evrov (od dneva
potrditve mandata) in za december 4.378 evrov.
01006 Financiranje politiþnih strank
Sredstva za delovanje politiþnih strank se bodo zagotavljala na podlagi sklepa o financiranju
politiþnih strank, katerega bo obþinski svet sprejel predvidoma v mesecu aprilu 2007.
Politiþnim strankam, ki so po predpisih upraviþene do pridobitve sredstev iz obþinskega
proraþuna, se zagotavljajo sredstva v višini, ki ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima
lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje obþin in s katerimi se lahko
zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih podlag za to leto. Znesek primerne porabe za leto
2007 znaša za Obþino Žalec 9.082.554 evrov, dovoljeni obseg za financiranje politiþnih
strank znaša 54.495 evrov. V proraþunu je predlagano, da se za financiranje politiþnih strank
nameni 38.515 evrov ( 0,40 evra meseþno za dobljeni glas na volitvah).
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01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01010 Volitve župana in obþinskega sveta ter volitve v ožje dele obþin
Skladno z zakonom o lokalnih volitvah so v letu 2006 na obmoþju Republike Slovenije
potekale lokalne volitve, to je volitve þlanov obþinskega sveta, volitve županov in volitve v
svete krajevnih skupnosti. Naþrtovana sredstva v letošnjem proraþunu se nanašajo na plaþilo
raþunov, kateri so zapadli v plaþilo v letu 2007.
01011 Delno povraþilo stroškov volilne kampanje
Organizatorji volilne kampanje oziroma stranke, katerim listam so pripadali mandati v
obþinskem svetu, imajo pravico do povraþila stroškov volilne kampanje v višini 0,25 evra na
dobljeni glas, kar znaša za skupno 8.024 glasov 2.006 evrov.
Upraviþenec do delnega povraþila stroškov volilne kampanje je tudi organizator volilne
kampanje za župana, za katerega je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volivcev, in
sicer 0,167 evra za dobljeni glas, kar znaša za skupno 8.410 glasov (veþ kot 10% glasov)
1.405 evrov.
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2000 ŽUPAN
01 POLITIýNI S IS TEM
0101 Politiþni sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01020 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana
Pravna podlaga za izraþun plaþe oziroma plaþila za opravljanje funkcije župana je v 100. b
þlenu Zakona o lokalni samoupravi, Odloku o plaþah funkcionarjev in Zakonu o sistemu plaþ
v javnem sektorju. Z Odlokom o plaþah funkcionarjev je za opravljanje funkcije
profesionalnega župana Obþine Žalec doloþen 53-ti plaþni razred.
Županu Obþine Žalec, ki od 20. novembra 2006 dalje opravlja svojo funkcijo nepoklicno,
pripada meseþno plaþilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plaþe, ki bi jo dobil, þe bi
funkcijo opravljal poklicno.
01021 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov
Nagrade za opravljanje funkcije neprofesionalnih podžupanov so doloþene na podlagi
»Pravilnika o plaþah in nagradah obþinskih funkcionarjev, nagradah þlanov delovnih teles
obþinskega sveta ter þlanov drugih obþinskih organov ter o povraþilih stroškov«. Višina
sredstev za nagrade vseh podžupanov znaša 80% županove plaþe za profesionalno opravljanje
funkcije in se po enakih deležih razdeli med imenovane podžupane.
01022 Materialni stroški za funkcionarje
Župan in podžupani imajo na razpolago 7.511 evrov sredstev za pogostitve in sprejeme. Za
povraþila potnih stroškov za službena potovanja župana in podžupanov v državi in tujini je na
razpolago 668 evrov sredstev.
01023 Odnosi z javnostmi
Na tej proraþunski postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tiskovnih
konferenc, sporoþil 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 þastnikih, kot so Finance, Novi tednik in Delo, pa
objavljamo oglase, s katerimi želimo doseþi veþjo prepoznavnost naše obþine.
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3000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMS KA IN FIS KALNA ADMIN IS TRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02010 Dejavnost nadzornega odbora
Predsednik in þlani 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 plaþah, nagradah obþinskih
funkcionarjev, nagradah þlanov delovnih teles obþinskega sveta ter þlanov drugih obþinskih
organov ter o povraþilih stroškov. Nadzorni odbor za mandatno obdobje 2006 – 2010 še ni
sprejel program dela nadzora za leto 2007, zato smo potrebna sredstva za delovanje in nadzor
opredelili sami. Tako smo za nabavo strokovne literature predvideli 209 evrov, za strokovno
izobraževanje 626 evrov, za plaþilo izvedenca 835 evrov, za prisotnost na sejah nadzornega
odbora in sejah obþinskega sveta 1.461 evrov, za izvajanje nadzorov 10.224 evrov ter za
povraþilo potnih stroškov 417 evrov.
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4001 OBýINS KA UPRAVA – ODDELEK ZA PREMOŽENJE IN S PLOŠ NE ZAD EVE
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOý
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje obþin
03010 Obmejno in drugo sodelovanje obþin na podroþju kulture, športa in drugih podroþjih
Obþina Žalec ima na podlagi podpisanih sporazumov in dogovorov o sodelovanju partnerskih
mest in institucij iz teh krajev predvidene obiske in sodelovanja na razliþnih dogodkih in
priložnostih v smislu krepitve medsebojnih odnosov ter izmenjave dobre prakse na podroþjih
kulture, športa in ostalih dejavnostih.
S tem namenom bomo letos sodelovali in gostovali v Žatcu na ýeškem, Ketchemetu na
M adžarskem, Bad Kissingenu v Nemþiji, Kruševcu v Srbiji in v Westportu na Irskem ter
sodelovali pri izmenjavi skupin uþencev EKO šole.
03012 Projekt Town Twinning
Obþina Žalec je v zaþetku leta 2007 skupaj z Razvojno agencijo Savinja Žalec prijavila
projekt sodelovanja partnerskih evropskih mest pri Evropski komisiji za izobraževanje in
kulturo. Naslov projekta je »The Generation Symbiosis« ali simbioza generacij v procesu
izobraževanja. Rezultat nateþaja za sofinanciranje priþakujemo do 1. junija 2007. Predvideni
stroški projekta, ki bo trajal tri dni in kjer bo sodelovalo približno 80 tujih in domaþih
udeležencev, so 14.000 EUR. V proraþunu je predvideno, da bo delež sredstev Obþine Žalec
znašal 5.007 evrov.
Na osnovi konþnega obraþuna projekta Town Twinning konference v Žalcu v letu 2006 je
potrebno udeležencem iz partnerskih mest Bad Kissingen (Nemþija), Westport (Irska), Žatec
(ýeška), povrniti stroške prevoza in prevajanja gostom v višin 3.923 evrov.
04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obvešþanje domaþe in tuje javnosti
04030 Objava obþinskih predpisov
Sredstva se zagotavljajo za objavo obþinskih predpisov ter javnih razpisov v Uradnem listu
RS.
04031 Spletne strani obþine
Sredstva so namenjena vzdrževanju in dograditvi spletne strani obþine. Iz teh sredstev se
krijejo stroški zakupa prostora na strežniku, vzdrževanje in arhiviranje podatkov na strežniku.
V letu 2007 je predvidena izdelava modula »Predpisi«, kjer bomo postopoma objavljali
veljavne obþinske predpise z vsebino. Predvideva se tudi priprava nemške in angleške verzije
spletnih strani obþine, kjer bo veþji poudarek na turistiþni in gospodarski predstavitvi. Nadalje
bo Obþina pristopila tudi k objavi prostorskih vsebin na spletu pri enem od ponudnikov, ki bo
izbran na razpisu.
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04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04040 Pokroviteljstva obþine
Obþina Žalec je pokrovitelj pri prireditvah društev, javnih zavodov, krajevnih skupnostih in
drugih izvajalcev. Sredstva se delijo med letom glede na potrebe koristnikov teh sredstev in se
izplaþujejo v denarni obliki ali v obliki direktnega plaþila blaga oz. opravljene storitve. V
proraþunu so zagotovljena v višini 37.556 evrov.
04045 Protokolarna darila
Za protokolarna darila se namenja 20.865 evrov.
04046 Protokol poroþnih obredov
Po veljavni zakonodaji stroški poroþnih obredov bremenijo Upravno enoto. Obþina Žalec želi
z dodatnimi sredstvi omogoþiti kvalitetnejše izvajanje protokola poroþnih obredov. V ta
namen je potrebno zagotoviti sredstva za nabavo kozarcev, pladnjev in ostalih pripomoþkov,
ki služijo izvajanju protokolarnih opravil ter plaþilo prisotnosti osebam na porokah, ki
opravljajo protokolarna opravila.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z obþinskim premoženjem
04050 Izvršbe in drugi sodni postopki
Proti Obþini Žalec je vloženih veþ odškodninskih zahtevkov (tožba zaradi padca z motorne
kosilnice na nezavarovanem mostu na odseku ceste Vransko – Prapreþe v potok, tožba zaradi
padca þez ograjo v stanovanjski stavbi, tožba zaradi manjvrednosti zemljišþa ob smetišþu na
Ložnici, tožba zaradi nezmožnosti uporabe denacionalizacijskega premoženja – Vizovišek,
Kobale, tožba zaradi predþasne odpovedi pogodbe z M arginalijo d.o.o. glede oblikovanja
þasopisa Utrip, tožba za plaþilo odškodnine zaradi posega na tuje zemljišþe pri gradnji
kolesarske steze Žalec – Griže, tožba zaradi padca na zaledeneli cesti v Aškerþevi ulici v
Žalcu, tožba zaradi plaþila odškodnine in vzpostavitev podpornega zidu z drenažo…). Potek
sodnih postopkov je nepredvidljiv in ni mogoþe vnaprej predvideti, kdaj bodo zakljuþeni.
Do sedaj je znano, da bosta v letu 2007 postali pravnomoþni in izvršljivi sodbi v pravdni
zadevi M ontana, d.o.o. Žalec zaradi plaþila odškodnine zaradi posega na tuje zemljišþe pri
gradnji kolesarske steze Žalec – Griže in v pravdni zadevi M arginalija d.o.o. zaradi plaþila
odškodnine zaradi predþasne odpovedi pogodbe glede oblikovanja þasopisa Utrip.
04051 Pravno zastopanje obþine
Za reševanje odškodninskih zahtevkov napram Obþini Žalec kot tudi za reševanje naš ih
tožbenih zahtevkov napram tretjim osebam poišþemo pravno pomoþ pri razliþnih odvetnikih.
Ocenjujemo, da bomo v letu 2007 za odvetniške in notarske storitve potrebovali 9.180 EUR.
04052 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
Na tej postavki so prikazani vsi obratovalni stroški, katere plaþujemo za objekte, in sicer:
stroški upravljanja za poslovno stavbo Peþnikova 1, elektriþna energija (za objekte na nas lovu
Ulica heroja Staneta 1 - Dom SLO, Ulica heroja Staneta 3 - Razvojna agencija Savinja Žalec,
Aškerþeva 13 - Študentski klub, Bergmanova vila), stroški ogrevanja (za objekte na naslovu
Ulica heroja Staneta 1, Ulica heroja Staneta 3, Bergmanova vila in Novo Celje), voda in
komunalne storitve (za objekte na naslovu Ulica heroja Staneta 3, Aškerþeva 13, Bergmanova
vila in Novo Celje), odvoz smeti (za objekte na naslovu Ulica heroja Staneta 3, Aškerþeva
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13) in telefonske storitve za uporabnike prostorov Bergmanove vile, razen M estne skupnosti
Žalec.
Za tekoþe vzdrževanje poslovnih objektov se namenja 8.346 evrov. Za najem poslovnega
prostora v Trubarjevi ulici 1 v Žalcu se zagotavlja 1.540 evrov in za najem plinohrama v
Novem Celju 83 evrov.
04053 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Sredstva za investicijsko vzdrževanje so namenjena za ureditev vhoda v poslovni zgradbi
Peþnikova ulica 1 (vložena sredstva najemnika poslovnih prostorov Stanovanjskega podjetja
Sipro d.o.o. se poraþunavajo z najemninami). V letu 2007 naj bi z najemninami poraþunali
9.205 evrov. Predvidena pa je tudi obnova fasade na objektu Hmeljarska 3 in obnova
poslovnih prostorov v objektu na naslovu Ulica heroja Staneta 3.
05 ZNANOS T IN TEHNOLOŠ KI RAZVOJ
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost
05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost
05001 Aplikativni raziskovalni programi
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Obþina Žalec, Obþina Krško
in Obþina Kamnik so kot financerji in Univerza v Ljubljani kot izvajalec v letu 2004 podpisali
pogodbo o izvajanju in financiranju aplikativnega raziskovalnega projekta z naslovom:
Odpiranje komunikacijskega in odloþevalnega procesa s pomoþjo IKT v primeru javnih zadev
na lokalni ravni. Obveznost Obþine Žalec znaša po osnovni pogodbi za leto 2004, aneksom št.
1 k osnovni pogodbi za leto 2005 in aneksom št. 2 k osnovni pogodbi za leto 2006 skupaj
4.173 evrov.
06 LOKALN A S AMOUPRAVA
0601 Delovanje na podroþju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne
ravni
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06010 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti
Obþina Žalec je þlanica Skupnosti obþin Slovenije. Za plaþilo letne þlanarine je predvideno
2.712 evrov.
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06020 Povezovanje lokalnih skupnosti
Obþina Žalec je podpisala pristopne izjave, na osnovi katerih je postala þlanica Društva
mestnih, obþinskih in medobþinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, Zavoda Evropski
kulturni center M aribor ter Združenja tajnikov slovenskih obþin. Nadalje je podpisala pogodbi
o þlanstvu v gibanju Entente Florale Slovenije in þlanstvu z Inštitutom za evropsko pravo. Za
plaþilo letnih þlanarin je predvideno 584 evrov.
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0603 Dejavnost obþinske uprave
06039001 Administracija obþinske uprave
06050 Plaþe zaposlenih v obþinski upravi
Sredstva za plaþe so naþrtovana v skladu s predlaganim kadrovskim naþrtom za obdobje
2007–2008, s katerim se predvideva, da bo redno zaposlenih 37 delavcev, 2 delavca za
doloþen þas in 1 pripravnik. Na novo želimo zaposliti :
- višjega svetovalca I vodjo oddelka za premoženje in splošne zadeve za nedoloþen þas,
- višjega svetovalca III za premoženjsko pravne zadeve za doloþen þas (nadomešþanje v
þasu porodniškega dopusta) in
- pripravnika za delovno mesto višjega svetovalca za stanovanjske zadeve (nadomestilo
za upokojitev).
Skladno z doloþili zakona o sistemu plaþ v javnem sektorju se predvideva, da bodo v letu
2007 sprejeti vsi potrebni podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, ki bodo omogoþili
priþetek izplaþevanja plaþ po novem zakonu in s tem tudi priþetek postopnega odpravljanja
ugotovljenih plaþnih nesorazmerij v javnem sektorju.
Glede na to, da so kljuþni izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe na podlagi tega zakona še
vedno v fazi usklajevanj in pogajanj, se potreben obseg sredstev za plaþe, prispevke
delodajalca in davek na izplaþane plaþe v letu 2007 naþrtuje na podlagi veljavnih predpisov,
ki so v uporabi za doloþitev in obraþun plaþ v letu 2006.
Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so junija 2006 sprejeli Dogovor o višini in
naþinu splošne uskladitve plaþ in višini sredstev za odpravo plaþnih nesorazmerij za obdobje
2007 do 2009. Na podlagi omenjenega dogovora je v letu 2007 upoštevano 1,3% poveþanje
osnovnih plaþ od julija 2007 dalje.
06051 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih v obþinski upravi
Sredstva za regres za letni dopust so planirana skladno s povpreþno letno rastjo cen v višini
635 evrov na zaposlenega.
Sredstva za stroške prehrane med delom in povraþila prevoza na delo se naþrtujejo skladno s
povpreþno letno rastjo cen. Sredstva za prehrano na delo ter sredstva za prevoz na delo so
naþrtovana samo za dneve prisotnosti na delu.
V okviru drugih izdatkov zaposlenim se zagotavljajo sredstva za jubilejne nagrade (ena za
dvajset let, dve za trideset let) in solidarnostno pomoþ.
06052 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plaþami v obþinski upravi
Za odpravljanje plaþnih nesorazmerij je potrebno v letu 2007 zbrati naslednja sredstva:
- prenos obveznosti iz leta 2004, 2005 in 2006,
- 1,26% od sredstev za plaþe od 1.7.2007 dalje (obveznost tekoþega leta za 5 mesecev).
06060 Materialni stroški obþinske uprave
Na tej postavki so prikazani vsi materialni stroški, ki so potrebni za delovanje obþinske
uprave v skupni vrednosti 153.980 evrov. V primerjavi z letom 2006 so nižji iz sledeþih
razlogov:
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-

-

raþunalniške storitve se na podlagi spremenjene ekonomske klasifikacije prikazujejo
na proraþunski postavki 06081 Tekoþe vzdrževanje opreme, na novo odprtih
podkontih: 402514 Tekoþe vzdrževanje licenþne programske opreme, 402515 Tekoþe
vzdrževanje strojne raþunalniške opreme in 402516 Tekoþe vzdrževanje operativnega
informacijskega okolja;
manj sredstev se v letu 2006 namenja za izplaþila po podjemnih pogodbah (v letu
2006 smo imeli veþja izplaþila zaradi nadomešþanja delavke v þasu bolniške
odsotnosti).

Predvidena sredstva za denarne nagrade in priznanja v znesku 417 evrov se namenjajo za
plaþilo nagrade za opravljanje obvezne prakse uþencem in študentom.
06070 Poþitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)
Za upravljanje in vzdrževanje poþitniškega apartmaja v Barbarigi se namenja 1.920 evrov.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obþinske
uprave
06080 Tekoþe vzdrževanje upravnih prostorov
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za tekoþe vzdrževanje upravne zgradbe in plaþilo
zavarovalne premije v skupni višini 9.932 EUR.
06081 Tekoþe vzdrževanje opreme
Sredstva se namenjajo za vzdrževanje komunikacijske opreme (popravilo faksov in
mobitelov) ter za vzdrževanje druge opreme (tiskalniki, frankirka, gasilni aparati, detektorji
plina in podobno). Nadalje so sredstva namenjena vzdrževanju licenþne programske opreme
(pogodbe o vzdrževanju in dograditve) ter vzdrževanju strojne raþunalniške opreme, kamor
spadajo potrebne dograditve raþunalnikov 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 2007 želimo obnoviti pisarne v II. nadstropju obþinske uprave. Dotrajana oprema bo
zamenjana, prav tako se bo izvedla klimatizacija prostorov v II. nadstropju.
Za potrebe informacijskega podroþja bo v letu 2007 izvedena zamenjava glavnega strežnika,
raþunalnikov, starejših od treh let, katerih dograditev ni ekonomsko upraviþena, dograditev
omrežne opreme in nakup raþunalnika za novo zaposlenega. Z zamenjavo strežnika bo
nabavljena tudi nova sistemska programska oprema (operacijski sistem, protivirusni program,
strežnik za pošto). Predvidena je nadgradnja dokumentacijskega sistema (zajem in arhiviranje
dokumentov v elektronski obliki). Izvedeni bodo tudi nakupi namenskih aplikacij. S
posodobitvijo sprejemne pisarne in nadgradnjo dokumentacijskega sistema je potreben nakup
opreme za zajem dokumentov v elektronsko obliko. Predvideva se tudi zamenjava tiskalnika
v tajništvu župana. Sredstva, predvidena za nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme,
se bodo porabila za nakup omrežnih kablov, zakljuþkov, napajalnih kablov ipd.
06091 Nakup drugih osnovnih sredstev
Sredstva v višini 2.086 EUR se namenjajo za nakup umetniških del.
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06092 Nakup prevoznih sredstev
Za potrebe obþinske uprave je naþrtovan nakup službenega avtomobila v višini 27.000 evrov.
06093 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov
Za investicijsko vzdrževanje obþinske stavbe se namenja 83.459 EUR. Obnovile se bodo
pisarne in hodniki v drugem nadstropju obþinske stavbe in stopnišþa.
16 PROS TORS KO
DEJAVNOS T

PLAN IRANJE

IN

S TANOVANJS KO

KOMUNALN A

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišþi (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišþa)
16069001 Urejanje obþinskih zemljišþ
16122 Stroški urejanja zemljišþ (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)
V okviru urejanja zemljišþ se zagotavljajo sredstva za parcelacijo zemljišþ, stroške cenitve
zemljišþ, stroški pogodb, plaþilo davka na promet nepremiþnin v primeru prodaje zemljišþa
(kadar Obþina prevzame to obveznost), plaþilo služnosti, storitve odvetnikov, notarjev ipd.
16069002 Nakup zemljišþ
16132 Nakup stavbnih zemljišþ
Sredstva za nakup stavbnih zemljišþ so predvidena za nakup zemljišþa za potrebe Društva
upokojencev Ponikva ter za nakup zemljišþ, ki so dolgoroþno zanimiva za razvoj Obþine
Žalec in jih obþina pridobi v postopkih uveljavljanja zakonite predkupne pravice.
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4002 OBýINS KA UPRAVA – ODDELEK ZA FIN ANCE
02 EKONOMS KA IN FIS KALNA ADMIN IS TRACIJA
0202 Urejanje na podroþju fiskalne politike
02029001 Urejanje na podroþju fiskalne politike
02001 Stroški plaþilnega prometa
Na podlagi Zakona o plaþilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike
Slovenije za javna plaþila na podroþju plaþevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih
javnofinanþnih prihodkov in Pravilnika o naþinu in postopku vodenja raþunov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in obþinskih proraþunov nam Uprava RS za javna plaþila
zaraþunava razporejanje javnofinanþnih prihodkov in stroške vodenja raþunov. Za te storitve
so naþrtovana sredstva v višini 6.400 EUR.
Banki Celje d.d. smo dolžni plaþevati nadomestilo za polog in dvig gotovine. Za plaþilo
banþnih storitev so naþrtovana sredstva v višini 250 EUR.
22 S ERVIS IRANJE JAVN EGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proraþuna – domaþe
zadolževanje
22002 Odplaþilo obresti od dolgoroþnih kreditov, najetih na domaþem trgu kapitala
Za plaþilo obresti od dolgoroþno najetega kredita iz leta 2006 je potrebno zagotoviti 22.534
evrov.
Obresti od dolgoroþnih kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, bodo
znašale 13.771 evrov.
22019002 S troški financiranja in upravljanja z dolgom
22010 Stroški finanþnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo
za vodenje kredita)
Za plaþilo nadomestila za obdelavo zahtevka za najeti kredit v letu 2006 in predvideni kredit
v letu 2007 je potrebno zagotoviti 1.200 evrov.
23 INTERVENCIJS KI PROGRAMI IN OBVEZNOS TI
2303 S plošna proraþunska rezervacija
23039001 S plošna proraþunska rezervacija
23020 Tekoþa proraþunska rezerva
Sredstva splošne proraþunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proraþunu niso zagotovljena sredstva, ali na namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih v proraþunu ni bilo mogoþe naþrtovati. Zakon o
javnih financah predpisuje maksimalno višino splošne proraþunske rezervacije in doloþa, da
nerazporejene pravice porabe na tej proraþunski postavki ne smejo presegati 2% prihodkov iz
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bilance prihodkov in odhodkov. V proraþunu za leto 2007 so predvidena v višini 66.162
evrov.
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4003
OBýINS KA UPRAVA –
NEGOS PODARS KE DEJAVNOS TI

ODDELEK

ZA

GOS PODARS KE

IN

04 S KUPNE ADMINIS TRATIVNE S LUŽBE IN S PLOŠ NE JAVN E S TORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04001 Obþinske nagrade (Inovator leta)
Sredstva v višini 4.173 EUR so predvidena za izvedbo javnega razpisa »Inovator leta« in
plaþilo denarne nagrade inovatorjem.
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04041 Prireditve ob obþinskem prazniku
V mesecu avgustu in septembru bodo v poþastitev obþinskega praznika izvedene številne
prireditve. Organizacija in izvedba teh prireditev bo potekala deloma preko Zavoda za
kulturo šport in turizem Žalec, deloma pa preko Obþine Žalec. Sredstva so predvidena v višini
20.864 EUR.
04042 Prireditve državnih praznikih
V poþastitev Dneva upora in Dneva državnosti se zagotavljajo sredstva v višini 6.259 EUR.
04043 Ostale prireditve
V okviru ostalih prireditev se zagotavljajo sredstva v višini 18.778 EUR za prireditve, ki se
izvajajo preko leta in katere se ne izvajajo v okviru poþastitve obþinskega praznika, sreþanje
»starih žalþanov«, razliþni sprejemi kot je sprejem odliþnjakov, zlatih maturantov, pogostitve
ob otvoritvah, izvedba kulturnega programa na teh prireditvah.
04044 Novoletni sprejemi
Za novoletni sprejem ob koncu leta 2007 je naþrtovanih 7.427 EUR. Sprejemi so vsako leto
organizirani za direktorje družb, javnih zavodov in drugih organizacij, za ravnatelje,
novinarje, duhovnike, policijo, lovce, þlane obþinskega sveta in njegovih delovnih teles, štaba
civilne zašþite, þlane požarnega sklada, upokojence obþinske uprave.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOS T
0802 Policijska in kriminalistiþna dejavnost
08029001 Prometna varnost
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Delo obþinskega SP V je opredeljeno od 61. do 64.þlena Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Obþini Žalec (Ur.l.RS, št. 65/04). Sredstva v višini 12.519 EUR so namenjena za preventivno
delovanje in vzgojo otrok v cestnem prometu, v okviru tega poteka tudi akcija »Varno na poti
v šolo«, nadalje za izvedbo obþinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu?« ter za razliþne
druge prometno-preventivne akcije in osvešþanje o prometni varnosti tako otrok kot tudi
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ostalih udeležencev v prometu. Iz teh sredstev se poravnajo tudi sejnine zunanjim þlanom
obþinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
08029002 Notranja varnost
08010 Dnevni preventivni obhodi
Za zagotavljanje varovanja objektov, ki so v lasti Obþine Žalec (gre za objekte matiþnih in
podružniþnih osnovnih šol, 11 enot vrtca, kompleksa Novo Celje, obþinske stavbe, stavbe v
Levstikovi, Glasbene šole in Doma II. slovenskega tabora) je za preventivne obhode
predvidenih 14.605 EUR.
10 TRG D ELA IN DELOVN I POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Poveþanje zaposljivosti
10001 Sklad dela Savinjske regije – sofinanciranje kadrovske prenove
Sredstva v višini 4.686 EUR so namenjena za reševanje problematike presežnih delavcev v
podjetjih, ki imajo težave v poslovanju in pomoþ presežnim delavcem pri iskanju
prezaposlitve, prekvalifikacije in samozaposlovanja.
10002 Center za informiranje in poklicno svetovanje Žalec
Za sofinanciranje rednega delovanja CIP S Žalec je planiranih 2.729 EUR. CIPS Žalec bo tudi
v letu 2007 izvajal informiranje in poklicno svetovanje mladim tako osnovnošolcem kot tudi
dijakom pri izbiri poklica ter svetovanju odraslim pri poklicnih usmeritvah.
10004 Javna dela na podroþju predšolske vzgoje
Planirana sredstva v višini 130 EUR so namenjena za sofinanciranje javnega dela za
december/2006 iz naslova pomoþi gibalno oviranim otrokom s posebnimi potrebami, ki so
vkljuþeni v vrtec. Za leto 2007 zaenkrat ni odobrenih javnih del iz tega naslova.
10005 Javna dela na podroþju osnovnošolskega izobraževanja
Planirana sredstva v višini 7.630 EUR so namenjena za sofinanciranje javnega dela, ki se
izvaja na Osnovni šoli Petrovþe in I.Osnovni šoli Žalec za pomoþ uþencem z uþnimi težavami
in posebnimi potrebami na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom za poslovanjem, Enota
Celje.
10006 Javna dela na podroþju socialnega varstva – VDC Velenje
Planirana sredstva v višini 1.022 EUR so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela
pomoþ varuhinji – negovalki in/ali pomoþ delovnemu inštruktorju v enoti VDC – Žalec.
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11 KMETIJS TVO, GOZDARS TVO IN RIBIŠ TVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 S trukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11001 Pomoþ za plaþilo zavarovalnih premij
Planirana sredstva v višini 27.124 EUR so namenjena za sofinanciranje zavarovalnih premij v
tekoþem koledarskem letu kot to doloþa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za: zavarovanje
posevkov in plodov pred spomladansko pozebo, toþo, požarom, udarom strele, viharjem in
poplavami ter za zavarovanje domaþih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Namen
ukrepa je s poveþanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice tveganja, ki jih na plodovih in
posevkih naredijo naravne nesreþe ter zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni domaþih živali.
Cilj ukrepa je vkljuþevanje þim veþjega števila kmetij v sistem zavarovanja posevkov in
plodov in domaþih živali. Upraviþenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje
kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoþe
leto.
11002 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Planirana sredstva v višini 93.000 EUR so namenjena za posodabljanje kmetijskih
gospodarstev: naložbe v posodobitev hlevov s pripadajoþo notranjo opremo, zaradi
prilagajanja standardom, temeljeþih na zakonodaji Skupnosti, naložbe v skladišþa za krmo s
pripadajoþo opremo, v pomožne živinorejske objekte, naložbe v objekte, vkljuþno s
pripadajoþo opremo za pridelavo, skladišþenjem in pripravo za trg, nakup kmetijske
mehanizacije in opreme, prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva
postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vkljuþno z jagodišþi
ter hmeljišþi, nakup in postavitev rastlinjakov, vkljuþno s pripadajoþo opremo, nakup in
postavitev mrež proti toþi, naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domaþih 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, poveþanje 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 poþutje živali. Do sredstev so upraviþena
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež in kmetijske površine na obmoþju obþine.
11005 Pomoþ za zaokrožitev zemljišþ
Planirana sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za stroške pravnih in upravnih
postopkov ter stroške geodetskih storitev pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) in komasaciji
kmetijskih zemljišþ. Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne
posestne strukture (65% vseh kmetij v obþini ima v lasti manj kot 5 ha kmetijskih površin), je
namen ukrepa spodbuditi veþje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišþ na
obmoþju obþine. Cilj ukrepa je s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišþ
omogoþiti veþjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišþ in s tem zmanjšati stroške
pridelave. Do sredstev so upraviþena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
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gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež in kmetijske
površine na obmoþju obþine.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmoþij
11011 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Planirana sredstva v višini 39.226 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 zaþetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in
modernizacijo že obstojeþe 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 þlanov kmeþkega gospodinjstva. Do sredstev so
upraviþeni nosilci kmetijskih gospodarstev in þlani kmeþkega 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 obmoþju obþine.
11013 Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije
Planirana sredstva v višini 4.173 EUR se namenijo za izvajanje lokalne razvojne strategije
programa Leader in za delovanje Lokalne akcijske skupine.
Upraviþenec do sredstev je lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega
za kmetijstvo.
11014 Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
Planirana sredstva v višini 10.850 EUR se namenijo za obnovo zgodovinskih znamenitosti,
zašþitenih z obþinskim odlokom in sicer: za naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju
znaþilnosti neproizvodne dedišþine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke,
zgodovinske znamenitosti) in za naložbe ali prizadevanja za varstvo dedišþine proizvodnih
sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, þe naložba ne povzroþi poveþanja
zmogljivosti kmetije. Namen ukrepa je ohranjati proizvodno in neproizvodno dedišþino na
podeželju – objekte/tradicionalne stavbe skupnega pomena ter prispevati k privlaþnosti
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 dedišþine na podeželju. Cilji ukrepa: ohranitev naravne in kulturne dedišþine na
podeželju, prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju, ureditev skupnih površin in
objektov za razliþne namene, ohranitev naravne in kulturne dedišþine na podeželju.
Upraviþenci do dodelitve državnih pomoþi za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci
kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna
stavba (objekt) pa leži na obmoþju obþine.
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1103 S plošne storitve v kmetijstvu
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
11040 Zagotavljanje tehniþne podpore v kmetijstvu
Planirana sredstva v višini 20.000 EUR se zagotovijo za: 
• stroške izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:
stroški organiziranja programov usposabljanja,
• stroške storitev nadomešþanja mikro podjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih
storitev, skladno s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 2013: dejanski stroški nadomešþanja 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
obþasne dejavnosti kot je to rutinsko davþno 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, simboliþnih nagrad, podeljenih na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
• stroške na podroþju 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 spletišþa, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, þe so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v
publikaciji.
Namen ukrepa je omogoþiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne
usposobljenosti in možnosti korišþenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje
primarne kmetijske dejavnosti. Cilj ukrepa je poveþevanje konkurenþnosti kmetijskih
gospodarstev skozi izobraževanje oz. strokovno usposabljanje njihovih nosilcev. Upraviþenci
do sredstev so nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti
tega ukrepa in opravljajo dejavnost na obmoþju obþine.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11050 Zavetišþe (azil) za živali
Planirana sredstva v višini 5.746 EUR se namenijo za kritje stroškov oskrbe živali v Zavetišþu
Zonzani. Na podlagi 27. þlena Zakona o zašþiti živali (Uradni list RS, št. 20/04) se mora
zapušþenim živalim zagotoviti pomoþ, oskrba in namestitev v zavetišþu, za kar je zadolžena
lokalna skupnost. Na vsakih 800 registriranih psov v obþini mora biti zagotovljeno eno mesto
v zavetišþu. Obþina Žalec sodeluje z Zavetišþem 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 11.075 EUR so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest. Ta
sredstva bodo zagotovljena iz M inistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz
pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUKTURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029003 Urejanje cestnega prometa
13400 Tekoþe vzdrževanje parkirišþa med PS Mercator d.d in Hotelom Žalec
Planirana sredstva v višini 1.077 EUR so namenjena za plaþilo najemnine parkirišþ med
trgovino M ercator in hotelom Žalec – parkirišþa lahko uporabljajo obiskovalci kulturnih
prireditev v Domu II. slovenskega tabora Žalec in Glasbeni šoli »Risto Savin« Žalec.
14 GOS PODARS TVO
1402 Pospeševanje in podpora gos podarski dejavnosti
14029001 S podbujanje razvoja malega gospodarstva
14001 Razvojna agencija Savinja Žalec
Planirana sredstva v višini 83.459 EUR so namenjena za delovanja Razvojne agencije Savinja
Žalec in sicer: vodenje in pripravo razvojnih projektov, prijave na razpise ministrstev RS in
Evropske unije, svetovanje in pospeševanje podjetniškega razvoja posameznikom na obmoþju
Spodnje Savinjske doline s poudarkom na Obþini Žalec.
14003 Spodbujanje regionalnega razvoja
Obþina Žalec je skupaj z 32 obþinami Savinjske statistiþne regije pristopila k pripravi
regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007 – 2013. Izvajalec projekta je bila
Regionalna razvojna agencija Celje. Na osnovi pogodbe in iz nje izhajajoþega razdelilnika
sofinanciranja mora Obþina Žalec v letu 2007 zagotoviti sredstva v višini 9.180 EUR.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija obþine
14010 Turistiþna promocija
Planirana sredstva v višini 20.744 EUR so namenjena za turistiþno promocijo in za
sodelovanje obþine v promocijskih projektih Slovenske turistiþne organizacije (izdelava
zemljevida, turistiþna signalizacija, jumbo panoji - menjava znamkic in plakatov, ponatisi
prospektov, razglednic, oglaševanje v turistiþnih medijih).
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14039002 S podbujanje razvoja turizma in gostinstva
14020 Financiranje programa Zveze turistiþnih društev Obþine Žalec
Planirana sredstva v višini 3.835 EUR so namenjena za redno dejavnost Zveze turistiþnih
društev Obþine Žalec, njene projekte, izobraževanje þlanov in izplaþilo sejnin þlanom
upravnega odbora.
14021 Sofinanciranje programov turistiþnih društev
Planirana sredstva v višini 21.641 EUR so namenjena za sofinanciranje delovanja turistiþnih
društev v Obþini Žalec. Sredstva se razdelijo na osnovi pravilnika o sofinanciranju turistiþne
dejavnosti v Obþini Žalec. Izplaþil0 sredstev bo izvedena na osnovi realiziranih projektov in
programov posameznih turistiþnih društev.
14022 Turistiþno informacijski center (TIC)
Planirana sredstva v višini 6.758 EUR so namenjena za:
- investicijsko vzdrževanje Turistiþno informativnega centra v višini 2.086 EUR ter
- 4.672 EUR za pokritje materialnih stroškov.
14023 Turistiþni podmladek
Za pospeševanje razvoja turizma med osnovnošolci so planirana sredstva v višini 2.921 EUR
za sofinanciranje aktivnosti turistiþnih podmladkov na osnovnih šolah in enotah vrtca v obþini
Žalec.
14024 Sofinanciranje turistiþnih prireditev
Planirana sredstva v višini 54.248 EUR so namenjena za financiranje turistiþnih prireditev in
oglaševanja prireditev obþinskega pomena: pustni karneval v Žalcu, Sreþanje TD podeželja,
Smaragdna kraljica, sprejem rejniških družin v dvorcu Novo Celje, pohod po hmeljski poti,
turistiþna tržnica, hmeljarski likof, sreþanje pri trti ob Obrambnem stolpu, organizacija
tekmovanja in prireditve Najlepši kraj, hiša in kmetija, Zakljuþna prireditev Najlepši kraj
ZTD, kolesarjenje po SSD, veseli december – M iklavž in Božiþek, Božiþna skrivnost v Jami
Pekel, silvestrovanje na prostem in ostale prireditve s turistiþnimi društvi.
14025 Sofinanciranje turistiþnega vodenja
Planirana sredstva v višini 417 EUR so namenjena za sofinanciranje turistiþnega vodenja po
Obþini Žalec ter 2.295 EUR za plaþilo turistiþnega vodenja na ribniku Vrbje.
14026 Rudarski muzej Griže
Planirana sredstva v višini 1.285 EUR so namenjena za sofinanciranje rednega delovanja
Rudarskega muzeja v Grižah, na osnovi sprememb in dopolnitev pravilnika o financiranju in
sofinanciranju programov in projektov na podroþju turizma (Ur.l.RS, št.74/2006).
14027 Rimska nekropola in Jama Pekel
Planirana sredstva v višini 2.979 EUR so namenjena za sofinanciranje rednega delovanja
Rimske nekropole in Jame Pekel v Šempetru na osnovi sprememb in dopolnitev pravilnika o
financiranju in sofinanciranju programov in projektov na podroþju turizma (Ur.l.RS,
št.74/2006).
14028 Vzdrževanje hmeljskih nasadov
Planirana sredstva v višini 2.086 EUR so namenjena za financiranje rednega vzdrževanja
promocijskih hmeljskih nasadov v Levcu in Žalcu.
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14031 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec
Planirana sredstva v višini 41.729 EUR so namenjena za izdelavo projekte dokumentacije za
EKO M uzej hmeljarstva in pivovarstva na lokaciji sušilnice Instituta za hmeljarstvo in
pivovarstvo Žalec.
14032 Termalno središþe Žalec
Planirana sredstva v višini 36.409 EUR so namenjena za izdelavo idejno projektne zasnove
Termalnega središþa Žalec, ki vkljuþuje naslednje: strokovne podlage (tehniþno poroþilo,
kartografski del, predhodne smernice) in vsebino idejne arhitektonske zasnove (tehniþno
poroþilo in preliminarna projektantska ocena investicije).
14033 Vrt aromatiþnih rastlin pri Obrambnem stolpu
Planirana sredstva v višini 37.556 EUR so namenjena za ureditev vrta aromatiþnih rastlin pri
obrambnem stolpu v Žalcu – idejna zasnova, priprava in ureditev zemljišþ, zasaditev,
tlakovanja, ograja in vzdrževanje vrta.
14037 Vrt zdravilnih in aromatiþnih rastlin pri IHP Slovenije
Vrt zdravilnih in aromatiþnih rastlin pri Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je
bil ustanovljen leta 1976 z namenom uvajanja pridelave in predelave zdravilnih zelišþ. V
okviru vrta so organizirani vodeni ogledi, naþrtovanje zasaditve zelišþnih vrtov, tematska
vodenja in delavnice (priprava þajev, zelišþnih mešanic, namazov, suhih šopkov…). S tem se
vrt vkljuþuje v turistiþno ponudbo na lokalnem nivoju. Naþrtovana sredstva v višini 29.361
EUR so namenjena za sofinanciranje ureditve vrta.
16 PROS TORS KO
DEJAVNOS T

PLANIRANJE

IN

S TANOVANJS KO

KOMUNALN A

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišþi (javno dobro, kmetijska, gozdna)
16069001 Urejanje obþinskih zemljišþ
16121 Najemnine zemljišþ
Planirana sredstva v višini 88 EUR so namenjena za plaþilo najemnine skladu kmetijskih
zemljišþ v letu 2007 za zemljišþe, kjer se nahaja smuþišþe v Libojah.
17 ZDRAVS TVENO VARS TVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnosti zdravstvenih domov
17001 Financiranje logopeda
Planirana sredstva v višini 4.903 EUR so namenjena za plaþilo storitve logopeda in se
nanašajo na logopedsko obravnavo uþencev osnovnih šol in deloma otrok drugega starostnega
obdobja v vrtcu iz obþine Žalec.
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1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001S premljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17010 Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog – LAS
Planirana sredstva v višini 2.019 EUR so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine
Žalec v okviru katere se izvajajo naslednje aktivnosti: priprava okroglih miz na temo
prepovedane in dovoljene droge, preventivnih materialov (plakati, zloženke) ter izvedba
preventivnih akcij.
1707 Drugi programi na podroþju zdravju
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
Za plaþilo prispevka za zdravstveno varstvo obþanov so planirana sredstva v višini 199.883
EUR. Vsak polnoleten obþan, ki nima prihodkov in ne more biti zdravstveno zavarovan iz
drugih naslovov, se lahko zavaruje kot obþan po 21. toþki 15. þlena Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ul. 9/1992, 99/2001). Število upraviþencev v letu
2006 je bilo naslednje: januar-750, februar-773, marec-776, april-756, maj-764, junij-736,
julij-748, avgust-736, september-716, oktober-776, november-750, december-749.
17079002 Mrliško ogledna služba
17030 Plaþilo storitev mrliško ogledne službe
Na podlagi 8. þlena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora
obþina zagotavljati mrliško pregledno službo za svoje obþane. Sem spadajo zdravstveno
tehniþne storitve ob smrti pokojnika, ki se opravijo po odredbi zdravnika oziroma policije. Za
plaþilo storitev mrliško pregledne službe je planiranih 15.523 EUR.
18 KULTURA, Š PORT IN NEVLADN E ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dedišþine
18029001 Nepremiþna kulturna dedišþina
18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec Novo Celje
Planirana sredstva v višini 16.691 EUR so namenjena za tekoþe vzdrževanje in nabavo
opreme in sicer: 14.605 EUR za ureditev dostopnega cestišþa ter vhodnega dela v dvorec
Novo Celje, 2.086 EUR je namenjenih za nabavo opreme (mize Stilles za poroþno
protokolarni prostor).
18003 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov – Savinova hiša
Za tekoþe vzdrževanje objekta »Savinova hiša«, katero ima ZKŠT Žalec v upravljanju, se
zagotavljajo sredstva v višini 6.000 EUR.
5.008 EUR pa se namenja za restavriranje podarjenega pohištva za Savinovo zbirko.
18004 Vzdrževanje grobov in grobišþ
Planirana sredstva v višini 4.261 EUR so predvidena za vzdrževanje in urejenost vojaških
grobov in pokopališþ, za kar skrbi Združenje borcev in udeležencev NOB Obþine Žalec.
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18006 Sofinanciranje kulturnih projektov
Planirana sredstva v višini 4.256 EUR so namenjena za sofinanciranje projektov na podroþju
kulture za obnovo nepremiþne kulturne dedišþine v skladu z sprejetim pravilnikom in javnim
razpisom za leto 2007. Finanþna sredstva se neprofitnim organizacijam izplaþa na osnovi
realiziranih projektov.
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižniþarstvo in založništvo
18020 Dejavnost Medobþinske matiþne knjižnice
Za plaþe in druge izdatke zaposlenih v knjižnici so planirana sredstva v višini 142.572 EUR.
V sredstvih za plaþe je vkljuþena še prehrana, prevoz in regres za zaposlene. Za prispevke
delodajalca za zaposlene v knjižnici je planiranih 20.573 EUR in za premije za kolektivno
dodatno zavarovanje 4.102 EUR.
V okviru izdatkov za blago je planiranih 5.480 EUR za davek na izplaþane plaþe in 26.047
EUR za neprogramske stroške zavoda ter 8.345 EUR za pokrivanje iz gube iz poslovanja
MMK Žalec.
18021 Nakup knjig za Medobþinsko matiþno knjižnico
Planirana sredstva v višini 25.038 EUR so predvidena za nakup knjig - knjižniþno gradivo.
18022 Drugi programi v knjižnicah
Za izvedbo kulturnih prireditev – razstave, literarni veþeri, predstavitve knjig v okviru MM K
Žalec so planirana sredstva v višini 3.130 EUR.
18023 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plaþami
Sredstva v višini 3.046 EUR so planirana za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plaþami v
skladu z zakonom o sistemu plaþ v javnem sektorju v osnovnih šolah iz naslova prenosa
obveznosti iz leta 2004, 2005 in 2006 ter 1,26% sredstev za plaþe od 1.7.2007 dalje
(obveznost tekoþega leta za 5 mesecev).
18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij
Planirana sredstva v višini 16.715 EUR so predvidena za zbiranje, pripravo in urejanje
besednega in slikovnega gradiva ter oblikovanje in tisk za izdajo monografije Žalca v letu
2007 ob 825 - letnici mesta Žalec. Za revijo Vpogled je planiranih 4.175 EUR.
18025 Sofinanciranje kulturnih projektov
Planirana sredstva v višini 4.256 EUR so namenjena za sofinanciranje projektov na podroþju
kulture - podroþje knjižniþarstva in založništva v skladu s sprejetim Obþinski pravilnikom in
na podlagi javnega razpisa za leto 2007. Finanþna sredstva se posameznikov in neprofitnim
organizacijam izplaþa na osnovi realiziranih projektov.
18039002 Umetniški programi
18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec
Sredstva v višini 239.842 EUR so predvidena za plaþe 12 zaposlenih delavcev. V sredstvih za
plaþe je vkljuþena še prehrana, prevoz in regres za letni dopust za zaposlene.
Za prispevke delodajalca za zaposlene so predvidena sredstva v višini 32.966 EUR ter za
premije dodatnega kolektivnega zavarovanja 3.881 EUR. V okviru postavke izdatki za blago
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in storitve je predvidenih 6.610 EUR za davek na izplaþane plaþe ter 52.850 EUR za
pokrivanje materialnih stroškov.
18031 Sredstva za plaþe raþunovodske in þistilke zavodu »Petka«
Sredstva so predvidena za plaþe delavcev, ki opravljajo raþunovodske storitve in storitve
þišþenja za Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Za plaþe in druge izdatke zaposlenim je
predvidenih 27.833 EUR, za prispevke delodajalca 3.964 EUR, za davek na izplaþane plaþe
668 EUR ter za premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 1.002 EUR.
18032 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plaþami
Sredstva v višini 5.533 EUR so planirana za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plaþami v
skladu z zakonom o sistemu plaþ v javnem sektorju v osnovnih šolah iz naslova prenosa
obveznosti iz leta 2004, 2005 in 2006 ter 1,26% sredstev za plaþe od 1.7.2007 dalje
(obveznost tekoþega leta za 5 mesecev).
18033 Programi samostojnih kulturnih delavcev in drugih pravnih oseb
Planirana sredstva so namenjena za izvedbo kulturnih prireditev v Domu II. slovenskega
tabora in v Novem Celju v skupni višini 23.368 EUR. Prireditve bodo organizirane ob
obþinskem in državnih praznikih ter posebnih priložnostih: obþinski praznik, prireditve ob
tednu otroka, plesne delavnice, Ta veseli dan kulture, ustvarjalne poþitniške delavnice,
razstave v avli Doma II. Slovenskega tabora, predavanja, delavnice, poletna slikarska šola
Rudija Španzla, Sreþanje slovenskih godb, Kresniþna noþ, kulturne prireditve v adventnem
þasu in sofinanciranje glasbenega abonmaja.
18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev v Savinovi hiši
Planirana sredstva v višini 20.301 EUR so predvidena za izvedbo: Savinovih dni, atrijskih
veþerov, desetih razstav in štirih literarnih salonskih veþerov. Od planiranih sredstev je za
delo kustosa po avtorski pogodbi predvidenih 6.500 EUR.
18035 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – BUMFEST
Planirana sredstva v višini 3.200 EUR so predvidena za sofinanciranje M ednarodnega
festivala tolkalnih skupin od 10. do 15. januarja 2007 v Žalcu.
18039003 Ljubiteljska kultura
18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Planirana sredstva v višini 2.541 EUR so namenjena za sofinanciranje organizacije in izvedbe
obmoþnih prireditev za udeležene þlane kulturnih društev iz Obþine Žalec.
18041 Dejavnosti Zveze kulturnih društev »Savinja« Žalec
Planirana sredstva v višini 2.558 EUR so namenjena za redno delovanje Zveze kulturnih
društev »Savinja« Žalec.
18042 Sofinanciranje programov kulturnih društev
Planirana sredstva v višini 58.367 EUR so namenjena za redno delovanje kulturnih društev
Obþine Žalec, izvajanje programov dela in tekoþe vzdrževanje prostorov. Za investicijsko
vzdrževanje prostorov in opreme društev so planirana sredstva v višini 10.432 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
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Obþini Žalec ter na podlagi prejetih vlog na javni razpis za leto 2007 in realiziranih
investicijskih vlaganj.
18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odliþja)
Planirana sredstva v višini 5.500 EUR so predvidena za izvedbo osrednje proslave ob
kulturnem prazniku s podelitvijo Savinovih odliþij nagrajencem.
18045 Sofinanciranje kulturnih projektov
Planirana sredstva v višini 4.256 EUR so namenjena za izvedbo javnega razpisa za kulturne
projekta v Obþini Žalec na podroþju umetniških programov.
18046 Festival »Sredi zvezd«
Planirana sredstva v višini 4.006 EUR so namenjena za sofinanciranje izvedbe projekta
»Sredi zvezd« vkljuþno s priznanji. Festival bo potekal od 19. in 20. maja 2007 v Žalcu v
Domu II. Slovenskega tabora z udeležbo vokalnih skupin iz Slovenije in tujine.
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18050 Sofinanciranje izdajanja þasopisa Utrip
Planirana sredstva v višini 20.030 EUR so predvidena za sofinanciranje þasopisa Utrip
Savinjske doline, ki ga dobijo vsa gospodinjstva v Obþini Žalec brezplaþno.
18039005 Drugi programi v kulturi
18060 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora
Planirani znesek v višini 30.471 EUR je namenjen za pokrivanje materialnih stroškov objekta
Doma II. slovenskega tabora, katerega ima ZKŠT Žalec v upravljanju. V ta znesek so zajeti
stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode, elektrike in redno vzdrževanje Doma II. slovenskega
tabora.
18061 Zavarovanje kulturnih objektov
Planirana sredstva v višini 1.085 EUR so predvidena za zavarovanje objektov Doma II.
slovenskega tabora in Savinove hiše.
18062 Investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora – ZKŠT Žalec
Planirana sredstva v višini 83.459 EUR so namenjena za zamenjavo prezraþevalnega sistema
v Domu II. slovenskega tabora.
18063 Investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora – MMK Žalec
Planirana sredstva v višini 8.346 EUR so namenjena za nakup knjižnih polic in ureditev
pisarne direktorice MM K Žalec ter skupnega prostora za zaposlene.
18064 Dejavnost ZKŠT Žalec - obveznosti iz leta 2006
Za pokrivanje neporavnanih obveznosti iz leta 2006 iz naslova neprogramskih stroškov
Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, materialnih stroškov Turistiþno informacijskega
centra ter materialnih stroškov, nastalih v zvezi z upravljanjem Doma II. slovenskega tabora
se po sklepu obþinskega sveta z dne 12.3.2007 zagotavljajo sredstva v višini 48.430 EUR.
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18049001 Program veteranskih organizacij
18080 Sofinanciranje programa društev izgnancev Slovenije, OO Žalec
Planirana sredstva v višini 1.127 EUR so predvidena za delovanje društva, v katerega so
združeni izgnanci iz druge svetovne vojne z obmoþja naše obþine.
18081 Sofinanciranje programa Obmoþnega združenje veteranov vojne za Slovenijo
Planirana sredstva v višini 1.799 EUR so predvidena za delovanje združenja veteranov vojne
za Slovenijo, ki šteje preko 300 þlanov.
18082 Sofinanciranje programa Veteranskega društva Sever
Planirana sredstva v višini 897 EUR so predvidena za delovanje odbora ter udeležb na
razliþnih proslavah in sreþanjih.
18083 Sofinanciranje programa Obmoþnega združenje borcev in udeležencev NOB SSD
Planirana sredstva v višini 4.039 EUR so predvidena za delovanje sedmih krajevnih
organizacij ZZB NOV, ki štejejo skupaj preko 500 þlanov. Njihove naloge so ohranjanje
zgodovinskih izroþil iz þasa NOB, sodelovanje pri organizaciji proslav in sreþanj na temo
NOB.
180499004 Programi drugih posebnih skupin
18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev
Za delovanje upokojenskih društev in Zveze društev upokojencev so planirana sredstva v
višini 14.242 EUR. Njihova razdelitev bo naslednja: za redno delovanje Zveze društev
upokojencev je predvidenih 6.659 EUR in za delovanje 10 društev upokojencev 3.410 EUR.
Za investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov so predvidena sredstva v višini 4.173 EUR,
ki se bodo razdelila na osnovi razpisa, ki ga bo izvedla Zveza društev upokojencev obþine
Žalec.
18091 Sofinanciranje programa Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec
Za delovanje Univerze za III. življenjsko obdobje so planirana sredstva v višini 9.582 EUR.
Dejavnosti, katere so predvidene, so naslednje:
- razvijanje in širjenje izobraževanja med populacijo tretjega življenjskega obdobja,
- organiziranje krožkov, seminarjev, aktualnih predavanj, pogovorov in sreþanj za þlane,
- organiziranje prireditev z namenom predstavitve pridobljenih znanj in izdelkov, ki
nastajajo v okviru izobraževanj, ter vzpodbujanje družabnega življenja in rekreacija
þlanov društva, …
18092 Sofinanciranje programa Filatelistiþnega društva Žalec
Planirana sredstva v višini 1.799 EUR so namenjena za izdajo spominskih kuvert in žigov ter
organizacijo filatelistiþnih razstav.
1805 Š port in prostoþasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18100 Dejavnost zveze športnih društev Žalec
Planirana sredstva v višini 2.558 EUR so predvidena za plaþilo zavarovanja odgovornosti
izvajalcev športnih aktivnosti v Obþini Žalec.
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18101 Mednarodna športna tekmovanja
Planirana sredstva v višini 16.700 EUR so namenjena za posameznike in športna društva, ki
na bodo na osnovi doseženih rezultatov v državi udeležili tudi mednarodnih tekmovanj.
18102 Športne prireditve
Planirana sredstva v višini 25.038 EUR so predvidena za naslednje prireditve, aktivnosti in
interesne programe mladih: prireditev »Šport 2006 v obþini Žalec«, Šport mladih, Razpnimo
jadra, Zajadrajmo v poletje, šport ob obþinskem prazniku, tradicionalno sreþanje obþanov na
Komelju ter M rzlici in drugo..., druge športne prireditve v sodelovanju z društvi, športna
promocija (oglaševanje, informiranje, olimpijska kartica, delo komisije za šport in
strokovnega sveta za šport ).
18103 Sofinanciranje maratona Celje – Logarska dolina
Planirana sredstva v višini 1.264 EUR so predvidena za sofinanciranje izvedbe vsakoletnega
maratona na relaciji Celje – Logarska dolina. Obþine, 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 obþinah, skozi
katere poteka maraton.
18104 Financiranje športa v vrtcih in šolah
Predvidena sredstva v skupni višini 7.532 EUR so predvidena za sofinanciranje po pravilniku
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v obþini Žalec in na osnovi
prijav programov vrtca in osnovnih šol na javni razpis za leto 2007 (organizacija in udeležba
na tekmovanjih ter plavalno opismenjevanje).
18105 Financiranje športa v društvih
V obþini Žalec deluje preko 54 športnih društev. Njihovo delovanje in uresniþevanje
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 174.094 EUR je planirano po pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v obþini Žalec in na osnovi prijavljenih ter realiziranih programov športnih
društev za leto 2007.
18106 Financiranje športa invalidov
Planirana sredstva v višini 851 EUR so predvidena po pravilniku o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v obþini Žalec in na osnovi prijavljenih in realiziranih
programov na javni razpis za leto 2007.
18107 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje Športnega centra Žalec
Planirana sredstva v višini 10.224 EUR so predvidena za vzdrževanje Športnega centra Žalec,
kamor spada predvsem tekoþe vzdrževanje nogometnega igrišþa, plaþila stroškov elektriþne
energije, vodarine ter sprotna popravila.
18108 Investicije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Žalec
Planirana sredstva v višini 21.115 EUR so predvidena za prenovo garderobnega paviljona in
delno obnovo asfaltnih športnih površin (20.865 EUR) ter novelacijo dokumenta
identifikacije investicijskega projekta - obnova asfaltnih športnih površin (250 EUR).
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18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov
Planirana sredstva v višini 62.669 EUR se namenijo za:
- nujno ureditev smuþišþa v Libojah 2.088 EUR,
- ureditev razsvetljave in spremljevalnega objekta ob veþnamenskem igrišþu v K S
Gotovlje 3.412 EUR,
- ureditev prostorov PD Žalec ob 40-obletnici društva 4.176 EUR,
- ureditev plezalne stene Koteþnik 4.176 EUR,
- preplastitev športnega igrišþa za mali nogomet, rokomet in košarko – Športni klub
Levec 4.176 EUR,
- ureditev veþnamenskega igrišþa pri vrtcu v Zabukovici 44.641 EUR.
18059002 Programi za mladino
18120 Dejavnosti Študentskega kluba Žalec
Sredstva za dejavnost Študentskega kluba Žalec so planirana v okviru sredstev za delovanje
M ladinskega sveta Obþine Žalec.
18121 Dejavnosti Mladinskega sveta in mladinskih klubov
Planirana sredstva v višini 32.518 EUR so namenjena za delovanje M ladinskega sveta Obþine
Žalec, v okviru katerega delujejo posamezni mladinski klubi ter Študentski klub iz Obþine
Žalec.
18122 Dejavnost Obþinske zveze Društev prijateljev mladine Žalec
Planirana sredstva v višini 19.600 EUR so namenjena za izvedbo akcij, v katere so vkljuþeni
predšolski otroci in uþenci osnovnih šol. Predvidene so naslednje aktivnosti: bralna znaþka,
letovanje in zimovanje otrok in mladostnikov, knjižni kviz, medobþinski otroški parlament,
Veseli december - predstave in obdaritve otrok.
18123 Financiranje programov preživljanja prostega þasa otrok in mladine
Predvidena sredstva v višini 6.702 EUR so namenjena za prireditve, aktivnosti in interesne
programe otrok in mladine: zajadrajmo v poletje, prosti þas 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 Obþine Žalec«
Na podlagi 28.þlena Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št.100/05) se iz proraþuna obþine zagotavljajo
sredstva za plaþilo razlike med ceno programov in plaþilom staršev za otroke iz obþine Žalec,
ki obiskujejo žalski vrtec (611 otrok) v višini 1.811.050 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) in so bile za Obþino Žalec potrjene na 26.seji Obþinskega sveta Obþine Žalec dne
19.12.2005 in objavljene v Ur.l.RS, št.118/05 z veljavnostjo od 1.1.2006 dalje. V 11 enotah
JZ Vrtci Obþine Žalec je vkljuþeno 694 otrok, od tega 611 otrok s stalnim prebivališþem v
Obþini Žalec in 83 otrok iz drugih obþin (Celje-23, Velenje-3, Štore-1, Polzela-14, Prebold16, Braslovþe-11, Vransko-4, Šentjur-4, Laško-2, Krško-1, Vojnik-2, Duplek-1, Solþava-1).
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Ta sredstva vkljuþujejo sredstva za plaþe in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v
vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi ter plaþilo prispevka staršem
otrok, ki so bili odsotni iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov najmanj 30 koledarskih dni na
podlagi Sklepa o plaþilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov
(Ur.l.RS, št.42/06).
Za premije kolektivnega dodatnega zavarovanja zaposlenih v vrtcu je planirano 44.525 EUR
na podlagi 28.a þlenu Zakona o vrtcih (sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti,
ki niso všteta v ceno programa, vrtcu zagotavlja lokalna skupnost ustanoviteljica).
19002 Dejavnosti vrtcev izven Obþine Žalec
Na podlagi 9.þlena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbrati programe predšolske vzgoje za
svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Po 28. þlenu tega zakona je dolžna plaþevati
matiþna obþina za otroke s stalnim prebivališþem v obþini Žalec, ki obiskujejo vrtec v drugih
obþinah, razliko v ceni programa, ki velja v tej obþini. Iz Obþine Žalec je zaenkrat vkljuþenih
97 otrok v vrtce drugih obþin: Celje (40 otrok), Velenje (13 otrok), Polzela (6 otrok), Prebold
(9 otrok), Dobrna (4 otroci), Braslovþah (4 otroci), Vojnik (6 otrok), Vransko (3 otroci),
Ljubljana (4 otroci), po 1 otrok v Slovenski Bistrici, Šoštanju, Laškem, M ozirju, Tržiþu,
Rogaški Slatini, Bledu in Novi Gorici. Za plaþilo razlike v ceni programov je planirano
268.736 EUR. Planirana sredstva so nižja od preteklega leta zaradi plaþila razlike v ceni
programa Vrtcu Anice ýernejeve Celje po sodbi okrožnega sodišþa v Celju opr.št.I Pg 567/98
z dne 13.12.2005, ki jo je obþina Žalec poravnala v letu 2006.
19003 Sredstva za plaþe raþunovodskih delavcev v zavodu »Petka« za JZ »Vrtci obþine
Žalec«
Sredstva v višini 29.107 EUR so planirana za plaþilo raþunovodskih storitev, ki jih opravlja
Petka za JZ Vrtci Obþine Žalec na podlagi pogodbe št. 41200-1/03 in aneksa št.2 o naþinu
financiranja in o višini sredstev, potrebnih za zagotavljanje plaþ in drugih prejemkov
raþunovodskih delavcev v zavodu (bruto plaþe, regres za prehrano in letni dopust ter prevoz
na delo, prispevki delodajalca, davek na plaþe, prispevek za dodatno kolektivno pokojninsko
zavarovanje. Priznano število po pogodbi je 1,5 raþunovodskih delavcev.
19004 Zavarovanje objektov vrtcev
Sredstva v višini 1.043 EUR so planirana za plaþilo zavarovalnih premij za 11 zgradb, v
katerih se nahajajo enote vrtca. Premije se nanašajo na zavarovanje zgradb proti požaru, izlivu
vode, steklolomu…
19005 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plaþami
Sredstva v višini 27.207 EUR so planirana za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plaþami v
skladu z zakonom o sistemu plaþ v javnem sektorju v VVZ Vrtci Obþine Žalec iz naslova
prenosa obveznosti iz leta 2004, 2005 in 2006 ter 1,26 % sredstev za plaþe od 1.7.2007 dalje
(obveznost tekoþega leta za 5 mesecev).
19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
Na podlagi tretjega odstavka 28. þlena Zakona o vrtcih se zagotavljajo sredstva v proraþunu
lokalne skupnosti za investicijsko vzdrževanje in investicije v nepremiþnine in opremo vrtcev.
Za te namene je planirano 61.729 EUR. Sredstva se bodo porabila za nujna investicijska
popravila in obnovo v 11 enotah vrtca.
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
19010 Materialni stroški I. Osnovne šole Žalec
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli sredstva za
plaþilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoþe
vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 103.155 EUR. Sredstva so
planirana na osnovi realizacije leta 2006 (brez dodatno odobrenih sredstev po sklepu
Obþinskega sveta z dne 3. aprila 2006) ter ob upoštevanju 2,1 % letne rasti za leto 2007.
V matiþni šoli je vpisanih 532 uþencev (24 oddelkov), na podružnici Gotovlje 44 uþencev (3
oddelki) in na podružnici Ponikva 30 uþencev (3 oddelki).
19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec
Planirana sredstva v višini 7.219 EUR predstavlja delež obþine za zagotavljanje delovanja
šole skupaj z drugimi obþinami na podlagi prve alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07). Sredstva so planirana
na osnovi realizacije leta 2006 (brez dodatno odobrenih sredstev po sklepu Obþinskega sveta
z dne 3. aprila 2006) ter ob upoštevanju 2,1 % letne rasti za leto 2007.
Šolo obiskuje 40 uþencev v 7 oddelkih iz obþin: Žalec (16), Prebold (1), Braslovþe (6),
Vransko (1), M ozirje (6), Laško (1), Polzela (6), Tabor (2) in Gornji grad (1).
19012 Materialni stroški Osnovne šole Griže
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli sredstva za
plaþilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoþe
vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 38.015 EUR. Sredstva so
planirana na osnovi realizacije leta 2006 (brez dodatno odobrenih sredstev po sklepu
Obþinskega sveta z dne 3. aprila 2006) ter ob upoštevanju 2,1 % letne rasti za leto 2007.
V matiþni šoli je vpisanih 284 uþencev (15 oddelkov) in na podružnici Liboje 33 uþencev (3
oddelki).
19013 Materialni stroški Osnovne šole Petrovþe
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli sredstva za
plaþilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoþe
vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 54.248 EUR. Sredstva so
planirana na osnovi realizacije leta 2006 (brez dodatno odobrenih sredstev po sklepu
Obþinskega sveta z dne 3. aprila 2006) ter ob upoštevanju 2,1 % letne rasti za leto 2007.
V matiþni šoli je vpisanih 388 uþencev (17 oddelkov) in na podružnici Trje 87 uþencev (5
oddelkov).
19014 Materialni stroški Osnovne šole Šempeter
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost osnovni šoli sredstva za
plaþilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoþe
vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 35.345 EUR. Sredstva so
planirana na osnovi realizacije leta 2006 (brez dodatno odobrenih sredstev po sklepu
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Obþinskega sveta z dne 3. aprila 2006) ter ob upoštevanju 2,1 % letne rasti za leto 2007.
Osnovno šolo Šempeter obiskuje 266 uþencev v 15 oddelkih.
19015 Projektno delo v osnovnih šolah
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost osnovnim šolam
sredstva za dodatne dejavnosti šole (vkljuþevanje in izvajanje projektov, ki niso vkljuþeni v
obvezen program šole) v skupni višini 25.045 EUR. Pregled planiranih sredstev po šolah : OŠ
Griže - 5.600 EUR, OŠ Petrovþe - 5.100 EUR, OŠ Šempeter - 3.700 EUR, I.OŠ Žalec 10.045 EUR in II.OŠ Žalec - 600 EUR.
19016 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)
Na podlagi pete alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost osnovnim šolam
sredstva za dogovorjeni program, ki se izvaja na posamezni šoli. Sredstva v višini 88.370
EUR so planirana za varstvo vozaþev, zgodnje uþenje tujega jezika, raþunalništvo in 0,4
hišnika na POŠ Trje in 0,1 hišnika za OŠ Šempeter.
19017 Tekmovanje uþencev (Mladi raziskovalec)
Obþina Žalec je razpisala javni nateþaj »M ladi raziskovalec 2007«, ki vkljuþuje sledeþa
tematska podroþja: Ekološka uþna pot, Gospodarno ravnanje z odpadki v gospodinjstvu,
Zgodovina mesta Žalec, Kako so kuhale naše babice, M obiteli-zlo ali nuja, Vrednote skozi
oþi. Na nateþaju sodelujejo vse osnovne šole in posamezne enote vrtca. Zakljuþek nateþaja bo
v maju 2007 v Domu II. slovenskega tabora, kjer bodo predstavljene oddane naloge. Za
realizacijo nateþaja je planirano 8.115 EUR, od tega za tiskanje priznanj 492 EUR, plaþilo
mentorjem 5.020 EUR (bruto), plaþilo recenzentom 2.136 EUR in za izvedba zakljuþne
prireditve 467 EUR.
19018 Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom
Sredstva v višini 2.817 EUR so planirana za pokrivanje materialnih stroškov, varstva in
domskega zdravnika za 4 uþence iz Obþine Žalec, ki na podlagi odloþbe o razvrstitvi
obiskujejo to šolo s prilagojenim programom. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva na
podlagi prve alineje prvega odstavka 82. þlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07).
19019 Zavarovanje objektov osnovnih šol
Planirana sredstva v višini 7.194 SIT so namenjena za plaþilo zavarovalnih premij za zgradbe
matiþnih in podružniþnih osnovnih šol na podlagi dejanskega obraþuna zavarovalnice.
Premije se nanašajo na zavarovanje zgradb proti požaru, izlivu vode, steklolomu…
19020 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plaþami
Sredstva v višini 1.753 EUR so planirana za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plaþami v
skladu z zakonom o sistemu plaþ v javnem sektorju v osnovnih šolah iz naslova prenosa
obveznosti iz leta 2004, 2005 in 2006 ter 1,26% sredstev za plaþe od 1.7.2007 dalje
(obveznost tekoþega leta za 5 mesecev).
19030 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. Osnovne šole Žalec
Na podlagi þetrte in šeste alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremiþnin in opreme ter sredstva za
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investicije v skupni višini 25.084 EUR in sicer 1.152 EUR za idejno zasnovo ureditve
obstojeþega strelišþa pri šoli, za POŠ Gotovlje je namenjeno 3.500 EUR, razlika 20.432 EUR
pa za opremo in investicijsko vzdrževanje stavbe I.OŠ Žalec.
19031 Investicije in investicijsko vzdrževanje II. Osnovne šole Žalec
Na podlagi þetrte in šeste alinee prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremiþnin in opreme v skupni višini
15.386 EUR. Šola bo porabila 2.086 EUR za nujna vzdrževalna dela in 13.300 EUR za
zamenjavo dotrajanega šolskega kombija.
19032 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Griže
Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotovila lokalna skupnost osnovni šoli
sredstva v višini 25.038 EUR za pridobitev projektne dokumentacije za novogradnjo osnovne
šole in 1.000 EUR za nujna dela na O Š Griže ter 700 EUR za POŠ Liboje.
19033 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Petrovþe
Na podlagi þetrte in šeste alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremiþnin in opreme ter sredstva za
investicije v skupni višini 10.259 EUR. Vrsto porabe bosta dogovorila vodstvo šole in
strokovna služba obþine glede na nujnost posegov.
19034 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Šempeter
Na podlagi þetrte in šeste alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremiþnin in opreme ter sredstva za
investicije v skupni višini 21.478 EUR. Od tega je namenjeno pridobivanju dokumentacije za
ureditev šolskih igrišþ 3.746 EUR, za postavitev ograje na otroškem igrišþu 6.500 EUR,
razlika 11.232 EUR pa za opremo in nujna vzdrževalna dela na podlagi dogovora med
vodstvom šole in strokovno službo obþine.
19035 Gradnja Podružniþne Osnovne šole Ponikva
Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost sredstva za
dokonþanje investicije v novogradnjo Podružniþne osnovne šole Ponikva v skupni višini
675.597 EUR . Od tega se nameni za :
- novogradnjo šole (plaþilo situacij izvajalcu del Vegrad d.d. Velenje) : 496.578 EUR,
- investicijski nadzor : 10.850 EUR
- plaþila drugih storitev in dokumentacije : 1.252 EUR,
- investicijske trasfere javnim zavodom (za opremo šole) : 166.917 EUR
19039002 Glasbeno šolstvo
19040 Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost glasbeni šoli sredstva za
plaþilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoþe
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vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 18.945 EUR. Sredstva so
planirana na osnovi realizacije leta 2006 ob upoštevanju 2,1 % letne rasti za leto 2007.
Pri doloþitvi materialnih stroškov se upošteva število uþencev iz posamezne obþine,
soustanoviteljice glasbene šole. V šolskem letu 2006/2007 je vpisanih 443 uþencev, od tega iz
Obþine Braslovþe 43 uþencev, Obþine Polzela 39 uþencev, Obþine Prebold 51 uþencev,
Obþine Tabor 16 uþencev, Obþine Vransko 33 uþencev in Obþine Žalec 261 uþencev.
19041 Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcev Glasbene šole po kolektivni pogodbi
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) 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 20.030 EUR. Obveznost posamezne obþine se
doloþa na podlagi deleža uþencev iz njene obþine. V šolskem letu 2006/2007 znaša delež
Obþine Žalec 59 %.
Na glasbeni šoli je zaposleno 17 delavcev za nedoloþen þas, 14 delavcev za doloþen þas in 6
zunanjih sodelavcev (Vir: LDN šole).
19042 Dodatni program v glasbeni šoli
Na podlagi pete alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost glasbeni šoli sredstva za
dodatno dejavnost šole. Za pripravo in sodelovanje uþencev glasbene šole na glasbenih
revijah, državnih in mednarodnih tekmovanjih je planirano 3.409 EUR.
19043 Zavarovanje objekta Glasbene šole
Sredstva v višini 396 EUR so bila namenjena za plaþilo zavarovalnih premij na podlagi
dejanskega obraþuna zavarovalnice in se nanašajo na zavarovanje z gradbe proti požaru, izlivu
vode, steklolomu.
19044 Gradnja Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Obþina zagotavlja sredstva za investicijo v glasbeno šolo na podlagi šeste alineje prvega
odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS,
št.16/07). Planirana sredstva v višini 305.458 EUR so namenjena za plaþilo situacij izvajalcu
del GIC Gradnje d.o.o. Rogaška Slatina.
19045 Investicije in investicijsko vzdrževanje Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Na podlagi þetrte in šeste alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) bo zagotavljala lokalna skupnost
glasbeni šoli sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremiþnin in opreme ter sredstva za
investicije v višini 8.346 EUR. Šola bo sredstva porabila za nadgradnjo klimatizacije dvorane.
1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje
19050 Sofinanciranje delovanja Regijskega višjega in visokoš. študijskega središþa Celje
Sredstva v višini 6.844 EUR so namenjena za sofinanciranje delovanja študijskega središþa na
podlagi VIII toþke Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih in aneksa
št.1, ki so ga podpisale obþine celjske regije, ustanoviteljice Javnega zavoda Regijsko višje in
visokošolsko središþe v Celju.
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1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
19060 Sofinanciranje programa izobraževanja odraslih – UPI Ljudska univerza Žalec
Na podlagi 30.þlena Zakona o izobraževanju odraslih (Ur.l.RS, št.110/06) je planirano 27.692
EUR za kritje materialnih stroškov za izvajanje verificiranih programov za odrasle in stroškov
uporabe uþilnic za potrebe I. Osnovne šole Žalec.
19059002 Druge oblike izobraževanja
19061 Savinov sklad
Sredstva so planirana za sofinanciranje izobraževanja na podroþju kulture v višini 6.259 EUR.
Razdelitev sredstev bo izvedena na podlagi javnega razpisa v letu 2007.
1906 Pomoþi šolajoþim
19069001 Pomoþi v osnovnem šolstvu
19070 Regresiranje prevozov uþencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 82.þlena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.16/07) zagotavlja lokalna skupnost sredstva za prevoze
uþencev osnovne šole v skladu s 56.þlenom Zakona o osnovni šoli (Ur.l.RS.št.81/06) v višini
341.345 EUR.
Uþenci imajo pravico do brezplaþnega prevoza, þe je njihovo prebivališþe oddaljeno veþ kot 4
km od njihove osnovne šole. Ne glede na oddaljenost imajo pravico do brezplaþnega prevoza
tudi tisti uþenci, ko je ogrožena njihova varnost na poti v šolo po ugotovitvi pristojnega
organa za preventivo v cestnem prometu in tisti uþenci, ki obiskujejo 1. razred 9-letne
osnovne šole. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplaþnega prevoza ne glede
na oddaljenost njihovega prebivališþa od osnovne šole. Na Osnovni šoli Griže skupaj s
podružnico Liboje koristi šolski prevoz 50 % uþencev, na Osnovni šole Petrovþe skupaj s
Podružnico Trje veþ kot 50 % uþencev, na Osnovni šoli Šempeter 35 % uþencev in na I.
Osnovni šoli Žalec skupaj s podružnicama Gotovlje in Ponikva 25 % uþencev. Zaradi
novogradnje je v šolskem letu 2006/2007 urejen prevoz za vse uþence Podružniþne osnovne
šole Ponikva, ki obiskujejo šolo v prostorih UPI-Ljudske univerze Žalec. Obþina Žalec
zagotavlja brezplaþne prevoze tudi za uþence s posebnimi potrebami, ki se na podlagi odloþbe
o razvrstitvi šolajo na II. Osnovni šoli Žalec, Osnovni šoli Glazija v Celju in ustreznih
zavodih v Velenju ter Ljubljani.
19071 Subvencioniranje šolske prehrane
Sredstva v višini 5.383 EUR so namenjena za subvencioniranje kosil uþencem iz Obþine
Žalec, ki obiskujejo II. Osnovno šolo Žalec in izhajajo iz socialno šibkejših družin.
Upraviþence za subvencioniranje šolske prehrane doloþi šola.
19072 Povraþilo izposojevalnine za uþbenike
Naþrtovana sredstva v višini 29.959 EUR bodo namenjena povraþilu izposojevalnine za
uþbenike iz uþbeniških skladov v osnovnih šolah, in sicer za uþence od þetrtega do devetega
razreda devetletke.

120

19069003 Š tipendije
19080 Štipendije
Sredstva v višini 30.341 EUR so planirana za štipendije dijakom in študentom s stalnim
prebivališþem v Obþini Žalec, ki so bili izbrani na javnem razpisu v preteklih letih. Štipendije
se podeljujejo na podlagi pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Obþini Žalec (Ur.
l. RS, št.100/02, 82/04, 104/05) za srednješolsko izobraževanje, za univerzitetni študij
oziroma visokošolsko izobraževanje.
Razpis za dodelitev vsakoletnih štipendij se objavi v þasopisu Utripu in na spletni strani
obþine.
19069004 Š tudijske pomoþi
19090 Finanþna pomoþ na podroþju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
Sredstva v višini 2.145 EUR so namenjena za finanþno pomoþ pri izobraževanju, ki se lahko
dodelijo prosilcem s stalnim prebivališþem v Obþini Žalec na podlagi Pravilnika o dodelitvi
finanþne pomoþi na podroþju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja (Ur.l.RS, št.94/05).
20 SOCIALNO VARS TVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoþ družini
20001 Pomoþ staršem ob rojstvu otrok
Planirana sredstva v višini 39.872 EUR so namenjena za enkratne denarne pomoþi
novorojenþkom iz Obþine Žalec po sklepu 19. seje obþinskega sveta Obþine Žalec z dne 31.
1. 2005. Denarna pomoþ za prvega otroka znaša 126 EUR, za drugega in vsakega nadaljnjega
pa 146 EUR. Zaradi dodatno zagotovljenih sredstev v letu 2007 bo potrebno pristopiti k
spremembi višine denarne pomoþi.
20003 Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju
Planirana sredstva v višini 2.128 EUR so predvidene za sofinanciranje materinskega doma, ki
deluje v okviru Javnega zavod Socio. V materinski dom se lahko vkljuþujejo tudi matere iz
Obþine 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 (fiziþno, psihiþno, spolno). V okviru projekta Regionalna varna
hiša delujejo tri varne hiše (Celje, Velenje, Slovenj Gradec). Za sofinanciranje delovanja
varne hiše so predvidena sredstva v višini 3.923 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 kot tudi
prostovoljke. Na osnovi ugotovljenih potreb po tovrstnih storitvah in dejavnostih je Obþina
Žalec planirala sredstva v višini 7.136 EUR. V okviru programov in dejavnosti se izvaja delo
v skupinah kot so:

121

-

skupine otrok in mladostnikov za kvalitetno in zdravo življenje, družine s težavami v
medsebojnih odnosih, tabor za otroke in mladostnike, medgeneracijsko povezovanje,
sreþanja starejših v skupinah za samopomoþ, terapevtski tabor otrok iz riziþnih družin,
duševno prizadeti otroci s starši, rejenci in rejniki…, študijski krožki.

20011 Socialno pedagoška pomoþ družini
Planirana sredstva v višini 56.234 EUR so predvidena za izvajanje socialno pedagoške
pomoþi družini, ki poteka na domu ali v dnevnem centru Podmornica v okviru Centra za
socialno delo Žalec. Predvidena poraba sredstev za izvajanje pedagoške pomoþi je naslednja:
sredstva za plaþe in druge izdatke 34.723 EUR za prispevke delodajalca 5.583 EUR za
premije kolektivnega zavarovanja 292 EUR ter za materialne stroške za izdatke za blago in
storitve skupaj z davkom na plaþe 15.636 EUR.
20049002 S ocialno varstvo invalidov
20020 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih
Obþina Žalec pokriva stroške domske oskrbe za tiste obþane, ki so namešþeni v varstveno
delovnih centrih ýrna na Koroškem in Golovec v Celju. Višina planiranih sredstev za storitve
institucionalnega varstvo, ki je izraþunana na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS
št. 36/04) in odloþb Centra za socialno delo Žalec, je za leto 2007 planirana v višini 58.838
EUR.
20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje
Obþina Žalec pokriva stroške domske oskrbe za tiste obþane, ki so namešþeni v Zavodu
Dornava. Stroški se krijejo na osnovi izraþuna (Zakona o socialnem varstvu) in domske
namestitve po odloþbi Centra za socialno delo Žalec. Za ta namen so v letu 2007 planirana
sredstva v višini 38.808 EUR.
20022 Financiranje družinskega pomoþnika
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS,št.2/04) je uvedel
pravico do izbire družinskega pomoþnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko
motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoþ pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. V skladu z 99. þlenom Zakona o socialnem
varstvu (Ur.l.RS, 13/4) se sredstva zagotovijo iz proraþuna lokalne skupnosti, na obmoþju
katere ima upraviþenec storitev in pomoþi prijavljeno stalno prebivališþe. Pravico do
družinskega pomoþnika pridobi upraviþenec po odloþbi Centra za socialno delo Žalec.
Na osnovi sprememb zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 2/04) in zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS št. 20/04, 2-70/04, 25/04, 54/04, 63/04 in
136/04-odl.US) je obþina še vedno dolžna zagotoviti sredstva za financiranje družinskega
pomoþnika. Planirana sredstva v višini 29.210 EUR so predvidena za delo 4 družinskih
pomoþnikov za leto 2007.
20023 Vpis etažne lastnine VDC Žalec
Planirana sredstva v višini 1.669 EUR so namenjena za dopolnitev naþrta etažne lastnine in
vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo v objektu VDC Žalec. Vpis etažne lastnine je v
postopku usklajevanja z M inistrstvom za delo, družino in socialne zadeve.
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20049003 S ocialno varstvo starih
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Oprostitev plaþila storitve institucionalnega varstva za naše obþane je v letu 2007 planirana v
višini 58.838 EUR. Pri tem je planiran strošek domske oskrbe za 31 obþanov, ki so namešþeni
v splošnih socialnih zavodih za starejše obþane po Sloveniji in sicer: na Polzeli, Šmarje pri
Jelšah, Vojnik, Gornji Grad, Šentjur, Prevalje, Laško, Celje, Zidani M ost, Rogaška Slatina ter
Jarenina. Stroški se plaþujejo na podlagi domske namestitve po odloþbi Centra za socialno
delo Žalec.
20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih
Oprostitev plaþila storitve institucionalnega varstva za naše obþane je v letu 2007 planirana v
višini 66.350 EUR. Pri tem je planiran strošek domske oskrbe za 19 obþanov, ki so namešþeni
v posebnih socialnih zavodih za starejše obþane po Sloveniji in sicer: v Domu Nine Pokorn –
Grmovje in v Hrastovcu. Stroški se plaþujejo na podlagi domske namestitve po odloþbi
Centra za socialno delo Žalec.
20032 Dejavnost izvajanja pomoþi na domu
Storitev »Pomoþ družini na domu« v obliki socialne oskrbe na domu za 44 uporabnikov iz
Obþine Žalec opravlja JZ Dom Nine Pokorn Grmovje. Poleg tega pa je zagotovljena tudi
mobilna pomoþ obþanom preko JZ Center za varstvo in delo Golovec ter v obliki life line
pomoþi na domu, ki jo izvaja JZ Dom Savinja Celje. Za izvajanje teh storitev je v letu 2007
planiranih 49.658 EUR.
20049004 S ocialno varstvo materialno ogroženih
20040 Enkratne denarne pomoþi zaradi materialne ogroženosti
Planirana sredstva v višini 8.521 EUR so namenjena za dodelitev enkratne denarna pomoþi
prosilcem zaradi materialne ogroženosti obþanov Obþine Žalec. Sredstva se razdelijo na
osnovi Odloka o dodeljevanju denarne socialne pomoþi v Obþini Žalec (Ur.l.RS, št. 25/02),
tistim upraviþencem, ki niso imeli zadostnih sredstev za preživljanje, pred tem pa so
izkoristili že vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske.
20042 Plaþilo pogrebnih stroškov za umrle brez dediþev
Planirana sredstva v višini 4.423 EUR so namenjena za poravnavo stroškov pokopa umrlih
obþanov Obþine Žalec, v primerih, ko ni bilo dediþev oz. dediþi niso bili sposobni poravnati
stroške pokopa zaradi socialne ogroženosti. V teh primerih jih je Obþina Žalec dolžna
poravnati pogrebne stroške v skladu z 20. þlenom Zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališþ (Ul. RS št.34/84, 66/93).
20043 Sofinanciranje zavetišþ za brezdomce
Planirana sredstva v višini 2.011 EUR so namenjena za sofinanciranje zavetišþa za brezdomce
v Žalcu in Celju.
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20049005 S ocialno varstvo zasvojenih
20050 Dejavnost Dnevnega centra Želva in Eureka
Planirana sredstva v višini 51.853 EUR so namenjena za delovanje Dnevnega centra Želva –
Eureka. Za materialne stroške in za javne delavce, ki delujejo v prostorih društva Levstikova
15 v Žalcu. Za materialne stroške so predvidena sredstva v višini 19.600 EUR. Za plaþe in
druge izdatke za vodjo centra je predvidenih 26.206 EUR. Za prispevke delodajalca iz naslova
plaþ je predvidenih 4.023 EUR in 1.715 EUR za ostale izdatke za blago in storitve ter davek
na plaþe. Za premije kolektivnega zavarovanja je predvideno 309 EUR SIT.
20051 Dejavnost društva Sreþanje Žalec
Društvo Sreþanje izvaja dejavnost pomoþi odvisnikom nedovoljenih drog in njihovim
svojcem. Pomoþ potega v obliki sestankov in svetovanj v prostorih na Levstikovi 15 v Žalcu,
po potrebi pa se dejavnost izvaja tudi z drugimi institucijami. Planirana sredstva v višini 2.299
EUR so predvidena za sofinanciranje plaþe zaposlenega v programu javnih del.
20049006 S ocialno varstvo drugih ranljivih skupin
20060 Sofinanciranje dejavnosti Obmoþni odbor Rdeþega križa Žalec
Planirana sredstva v višini 14.376 EUR so predvidena za delovanje OO RK Žalec in
sicer:pomoþ socialno ogroženim (obleka, hrana), organizacija in izvedba krvodajalstva,
teþajev prve pomoþi, organizacija teþajev za podmladek in zdravstvene vzgoje ter
organizacija sreþanja krvodajalcev Spodnje Savinjske doline v Lembergu - Griže.
20061 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Petrovþe
Planirana sredstva v višini 8.534 EUR so namenjena dejavnosti Karitasa Petrovþe in sicer:
- za redno delovanje organizacije 5.425 EUR,
- sofinanciranje javnega dela 1.105 EUR,
- sofinanciranje humanitarnega koncerta 2.004 EUR.
20062 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Gotovlje
Za delovanje humanitarne organizacije Karitas Gotovlje so planirana sredstva v višini 1.611
EUR.
20063 Sofinanciranje dejavnosti Medobþinskega društvo invalidov Žalec
Planirana sredstva v višini 2.216 EUR so predvidena za sofinanciranje dejavnosti
M edobþinskega društva invalidov Žalec. Društvo ima veþ kot 60% vseh þlanov iz Obþine
Žalec in deluje na obmoþju Spodnje Savinjske doline.
20064 Sofinanciranje društev s podroþja socialnega varstva
Planirana sredstva v višini 12.356 EUR so predvidena za sofinanciranje dejavnosti
humanitarnih društev, ki se bodo prijavila na javni razpisu za dodelitev finanþnih sredstev na
osnovi Pravilnika za vrednotenje programov na podroþju socialno-humanitarno dejavnost v
Obþini Žalec (Ur.l.RS, št. 45/04 in 16/2005).
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4004 OBýINS KA UPRAVA – ODDELEK ZA VARS TVO OKOLJA IN UREJANJE
PROS TORA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreþami
07039001 Pripravljenost sistema za zašþito, reševanje in pomoþ
07001 Usposabljanje enot in služb Civilne zašþite
Sredstva so na osnovi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zašþito
reševanje in pomoþ namenjena za plaþila nadomestil osebnih dohodkov pripadnikom CZ za
þas usposabljanja in povraþila stroškov prevozov pripadnikom CZ za þas usposabljanj oz. za
þas sodelovanja na preverjanju znanja ekip CZ ter za izplaþila dnevnic pripadnikom CZ oz.
þlanom štaba Civilne zašþite Obþine Žalec (Uredba o nadomestilu plaþe in povraþilih stroškov
med opravljanjem nalog zašþite, reševanja in pomoþi). V letu 2007 planiramo dopolnilno
usposabljanje poveljnika CZ, namestnika CZ in þlane štaba CZ Obþine Žalec. Usposabljanje
organizira M inistrstvo za obrambo.
07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb Civilne zašþite
Sredstva so namenjena za plaþilo sejnin rednih in izrednih sej þlanom štaba Civilne zašþite, za
plaþila zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ ter za plaþilo pavšalnih
prispevkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovanje za primer poškodbe
pri opravljanju nalog zašþite in reševanja (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesreþami).
07003 Opremljanje enot in služb Civilne zašþite
Sredstva so namenjena za nakup opreme, uniform CZ, delovnih uniform za potrebe
operativnih gasilskih þlanov, drobnega orodja in naprav ter druge opreme in napeljav za
potrebe sistema ZIR glede na sprejeta merila za organiziranje in opremljanje Civilne zašþite.
07004 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij
Sredstva so na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreþami namenjena za
sofinanciranje delovanja društev vkljuþenih v sistem ZIR – Kinološko društvo Žalec, Društvo
Radio amaterjev Žalec, Jamarski klub ýrni galeb, Prebold in Društvo za preiskovanje voda.
Prvim trem društvom so namenjena sredstva višini 625 EUR (za posamezno društvo),
Društvu za preiskovanje voda pa zaradi pogodbe o uporabi þolna CZ namenjamo 208 EUR.
07005 Vzdrževanje skladišþa CZ
Sredstva so namenjena za ureditev dela skladišþa, kjer je skladišþena oprema CZ in za servis
ter vzdrževanje strojne opreme v javnih zaklonišþih Obþine Žalec. (Uredba o graditvi in
vzdrževanju zaklonišþ).
07039002 Delovanje sistema za zašþito, reševanje in pomoþ
07010 Dejavnost gasilskih društev
Sredstva so na osnovi Zakona o gasilstvu namenjena za:
1. dotacije prostovoljnim gasilskim društvom obþine Žalec. V obþini Žalec so na osnovi
zakonodaje in sklepa župana v I. kategorijo razvršþena naslednja prostovoljna
gasilska društva: Arja vas, Drešinja vas, Gotovlje, Levec, Ložnica, Ponikva, Vrbje,
125

Zabukovica in Zavrh pri Galiciji – skupaj 9 društev. V II. kategorijo so razvršþena
naslednja prostovoljna gasilska društva: Dobriša vas – Petrovþe, Griže, Kasaze –
Liboje, Šempeter in Velika Pirešica – skupaj 5 društev. V IV. kategorijo pa je
razvršþeno 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 toþk, kar je med drugim tudi pokazatelj delovanja oz. aktivnosti
gasilskega društva.
2. za plaþila zdravniških pregledov, potrebnih za usposabljanja gasilcev operativcev ter
za povraþila 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 obþine Žalec, ki se ne zagotavljajo direktno iz
proraþuna, ampak kot dotacija društvom.
07011 Dejavnost Gasilske zveze Žalec
Sredstva so namenjena za delovanje Gasilske zveze Žalec. Gasilska zveza Žalec združuje
prostovoljna gasilska društva obþin Vransko, Tabor, Polzela, Braslovþe in Žalec, skupaj 32
društev (15 gasilskih društev Obþine Žalec). Na osnovi dogovora navedene obþine financirajo
delovanje Gasilske zveze Žalec glede na število prostovoljnih gasilskih društev v posamezni
obþini. Obþina Žalec namenja v letu 2007, sredstva za redno letno delovanje v enaki višini kot
v letu 2006, to je 625,94 EUR za posamezno društvo, kar v celoti predstavlja 9.389,10 EUR .
Dodatno pa v letošnjem letu namenjamo del sredstev za sofinanciranje zaposlitve strokovnega
sodelavca Gasilske zveze Žalec (osnova medobþinska pogodba o sofinanciranju).
Sredstva so namenjena tudi za plaþilo zavarovalnih premij za gasilska vozila, gasilske
domove in plaþila zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje operativnih gasilskih þlanov,
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 (Zakon o gasilstvu).
07012 UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
Del sredstev je namenjen za plaþilo sejnin þlanom Upravnega odbora za razpolaganje z
dodeljenimi sredstvi požarnega sklada, za nadomestilo v intervencijah poškodovane oz.
uniþene opreme (po pozitivno rešeni vlogi), 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 plaþ zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah
Sredstva so namenjena za nadomestila plaþ operativnih gasilskih þlanov, za þas usposabljanja,
opravljanja zdravniških pregledov oz. sodelovanja na intervencijah (Zakon o gasilstvu).
07115 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zašþitne opreme
Letošnje leto so vsa sredstva na tem kontu namenjena za sofinanciranje (drugi del) nabave
novega gasilskega vozila PGD Griže - sofinanciranje obþine v višini 70 %. (Zakon o
gasilstvu).
07016 Obnove gasilskih domov
Sredstva so na osnovi doloþil Zakona o gasilstvu namenjena za pomoþ pri rekonstrukciji
gasilskega doma Prostovoljnega gasilskega društva Gotovlje. Ker je na osnovi zakona o
gasilstvu lokalna skupnost dolžna skrbeti tudi za gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov
za delovanje gasilstva, se bodo sredstva tudi v prihodnje namenjala za te namene.
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07017 Organiziranje državnega gasilskega tekmovanja
Sredstva so namenjena za organiziranje Državnega pokalnega gasilskega tekmovanja starejših
gasilk in gasilcev, ki ga bo v letu 2007 organizirala Gasilska zveza Žalec.
10 TRG D ELA IN DELOVN I POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanje
10039001 Poveþanje zaposljivosti
10007 Javna dela na podroþju varstva okolja in urejanja prostora
Planirano je 1.085 € za kritje stroškov do izhodišþnih in minimalnih plaþ za brezposelne
osebe, udeležence javnih del, za mesec december 2006. JKP Žalec se je tudi letos prijavilo na
razpis za odobritev zaposlitve 15 oseb na programu javnih del za urejanje in vzdrževanje
javnih površin in obþinskih cest na obmoþju obþine Žalec. Ker je Zavod RS za zaposlovanje
izdal negativno odloþbo za izbor teh javnih del, bo potrebno za zagotovitev ustreznega
vzdrževanja javnih površin dodatno pogodbeno zaposliti najmanj 6 delavcev, za katere bo
potrebno zagotoviti sredstva v višini 37.556 € v okviru proraþunske postavke 13003
Upravljanje in tekoþe vzdrževanje cestne infrastrukture – ploþniki in kolesarske poti ter
16050 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišþa…).
12 PRIDOBIVANJE IN DIS TRIBUCIJA ENERGETS KIH S UROVIN
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na podroþju predelave in distribucije nafte in
zemeljskega plina
12049001 Oskrba s plinom
12001 Sofinanciranje plinovodnih prikljuþkov
Sredstva v višini 2.504 € so namenjena vzpodbujanju prikljuþevanja na plinovodno omrežje v
Obþini Žalec. Subvencije v višini 83,5 € za posamezno vlogo se dodelijo ob sklenitvi
pogodbe o izdelavi prikljuþka na plinovodno omrežje ali ob sklenitvi pogodbe o dobavi plina
iz plinovodnega omrežja. Prejemniki so fiziþne osebe in zasebniki.
1206 Urejanje podroþja uþinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 S podbujanje rabe obnovljivih virov energije
12010 Uþinkovita raba in obnovljivi viri energije
Sredstva v višini 20.865 € so namenjena vzpodbujanju izvajanja nalog na podroþju uþinkovite
rabe energije in obnovljivih virov energije (URE in OVE). Naloge so opredeljene v
Energetski zasnovi Obþine Žalec (aktivnosti v obdobju 2006-2009), ki jo je v aprilu 2006
potrdil OS OŽ. Za izvedbo nalog bo izveden javni razpis, sredstva pa bodo dodeljena v obliki
sofinanciranja projektne dokumentacije (bioplinska elektrarna, izraba geotermalne energije,
soþasno pridobivanje elektriþne energije in toplote iz bioplina,… ) in investicij v URE in
OVE (Vgradnja delilnikov stroškov ogrevanja v veþ stanovanjskih objektih, vgradnja solarnih
sistemov, vgradnja sodobnih kotlov na lesno biomaso, obnova starih stavb,…) za fiziþne
osebe in zasebnike.
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12011 Stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn
Sredstva v višini 292 € so namenjena za prejemke - obraþun potnih stroškov dveh zunanjih
sodelavcev - energetskih svetovalcev v okviru Energetske svetovalne pisarne, ki deluje na
Obþini Žalec enkrat tedensko.
13 PROMET, PROMETN A INFRAS TRUTKURA IN KOMUNIKAC IJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje obþinskih cest
13001 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje lokalnih cest (letno)
Sredstva v višini 300.451 € so planirana za redno letno vzdrževanje lokalnih cest v skladu z
Zakonom o javnih cestah, Odlokom o obþinskih 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 2007.
13002 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)
Sredstva v višini 75.113 € so planirana za zimsko vzdrževanje lokalnih cest po Izvedbenem
programu zimske službe za 2006/2007 za lokalne ceste in za nakup opreme za þišþenje in
pluženje cest (VOC d.d. Celje). Sredstva v višini 14.188 € pa so namenjena za plaþilo dveh
plugov za pluženje javnih poti in nekategoriziranih cest (Ponikva, Šempeter), ki se opravlja
preko KS.
13003 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje cestne infrastrukture – ploþniki in kolesarske poti
Za upravljanje in tekoþe vzdrževanje cestne infrastrukture – ploþniki, kolesarske poti je
predvideno 273.744 €. Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov in za del plaþ
zaposlenih v Enoti za urejanje javnih površin pri JKP Žalec. Sredstva se poveþajo v
primerjavi z letom 2006 zaradi veþjega obsega del in dodatne zaposlitve delavcev zaradi ne
odobrenih javnih del.
13004 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje cestne infrastrukture- mostovi dolžine nad 5 m.
Sredstva v višini 18.000 € so planirana za poplaþilo stroškov sanacije mostu þez Ložnico v
Zalogu pri Šempetru. Razlika v višini 17.470 € je namenjena za manjšo sanacijo mostu þez
Ložnico v Gotovljah.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obþinskih cest
13100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Sredstva v višini 47.989 € so namenjena izkljuþno izdelavi projektne dokumentacije za
obnove lokalnih cest in sicer:
LC 490400 Velika Pirešica – Ponikva – Podkraj
LC 490411 Podlog – Gotovlje
LC 490412 Šempeter – Podlog in Podlog – Jama Pekel
LC 490571 Žalec – Vrbje
13101 Sanacija plazov na lokalnih cestah
Sredstva v višini 2.200 € so namenjena za poplaþilo sanacije plazu v Hramšah (izvedeno v
letu 2006). Ostala sredstva v višini 23.672 € pa so namenjena za sanacijo plazu »na klancu«
pod šolo Trje, LC 490440.
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13102 LC 450161 Socka –Podkraj
V letu 2006 je Obþina na razpisu pridobila republiška sredstva iz naslova spodbujanja
regionalnega razvoja. Celotna rekonstrukcija ceste v dolžini 2.330 m je bila izvedena v letu
2006, razliko sorazmernega deleža vrednosti za poplaþilo izvajalca in nadzora Obþina Žalec
zagotavlja v letu 2007 v višini 55.834 €.
13103 Prikljuþna cesta Juteks na Ložnici
Predvidena sredstva v višini 94.215 € so namenjena priþetku iz gradnje prikljuþne ceste. Za
pridobitev in overitve služnosti gradnje ter stroške dopolnitve projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja je naþrtovanih 9.555 €. Izdelana projektna dokumentacija
datira v leto 2004 in ni skladna z veljavno zakonodajo.
Najprej bo potrebno izvesti prestavitev plinovoda in v naslednji fazi priþeti z izgradnjo
novega mostu preko potoka Vršca. Izvedba teh dveh objektov je predpogoj za izgradnjo
prikljuþne ceste industrijskega obmoþja Ložnica.
13107 LC 490041 Levec – letališþe
Predvidena je izvedba ploþnika z robniki, dopolnitev odvodnjavanja, asfaltiranje delnih
razširitev in preplastitev celotne ceste.
13108 LC 4900421 Gotovlje – Eles
Izvedena je bila razširitev, ojaþitev spodnjega in zgornjega ustroja ceste in ureditev
odvodnjavanja lokalne ceste pri Tavþar oziroma Podpeþan.
Dela so bila dokonþana in delno plaþana v mesecu decembru 2006, konþni obraþun bo v letu
2007.
13301 Obnova JP po izgradnji plina
Tudi v letu 2007 bo sklenjena z M estnimi plinovodi Koper pogodba za sanacijo – preplastitve
cest v obsegu, kot je to obiþajno (ca. 40 – 60.000 €, odvisno od števila, dolžine, širine in
obsega sanacije cest). Sredstva v višini 36.304 € bodo kasneje razporejena skladno s pogodbo.
13305 JP 993081 Soseska –Podvin
Obraþun del v višini 27.124 € se nanaša na izvedena dela na sanaciji odvodnjavanja, delne
menjave robnikov in preplastitve cest po rekonstrukciji vodovoda, napeljavi plinovoda in
delni sanaciji kanalizacije.
13306 JP 992023 Sonþna ulica
Za obnovo Sonþne ulice po izgradnji kanalizacije in vodovoda so sredstva v višini 95.560 €
namenjena za zarobniþenje, ureditev odvodnjavanja, preplastitev cest, gradbenih del za javno
razsvetljavo in plaþilo stroškov nazora.
13307 JP 992015 Lepa ulica
Sredstva so namenjena po izgradnji kanalizacije in vodovoda za zarobniþenje, ureditev
odvodnjavanja, preplastitev cest, gradbenih del za javno razsvetljavo in plaþilo stroškov
nazora ter projektne dokumentacije.
13308 JP 992955, JP 992956 Kvedrova ulica
Iz sredstev sanacije cest po izgradnji plinovoda je bila v letu 2006 izvedena sanacija
Kvedrove ulice, plaþilo pa je zapadlo v leto 2007.
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13309 Cesta v industrijski coni Žalec
Predvideno sofinanciranje v višini 6.259 € ureditve kanalizacijskih jaškov in preplastitve ceste
v industrijski coni po sporazumu iz leta 2006.
13310 JP 990981 Zabukovica – Zabukovška vas
Na javni poti je predvidena izvedba sanacij uniþenega vozišþa, ureditev odvodnjavanja, delna
razširitev in asfaltiranje.
13311 JP 990680 Gotoveljski Zalog - Visoko
Na javni poti je predvidena ureditev odvodnjavanja in asfaltiranja na delu poti Gotovlje –
Studence.
13360 Staro mestno jedro v Žalcu
Predvidena pridobitev idejne, projektne in ostale dokumentacije za rekonstrukcijo starega
mestnega jedra v Žalcu.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13401 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje avtobusnih postajališþ
Sredstva so namenjena sofinanciranju rednih vzdrževalnih del odprtih javnih prostorov
avtobusne postaje Žalec, ki skupaj z javnimi površinami v lasti obþine predstavljajo
zakljuþeno celoto. Vzdrževalna dela so v veþini posledica vandalizma neznanih
povzroþiteljev, obiskovalcev avtobusnega postajališþa Žalec. Obþina Žalec po pogodbi
sofinancira izvedena vzdrževalna dela (pleskanje zunanjih sten, globinsko þišþenje in zašþita
tal, ostrešja in betonskih opornih zidov) v višini 50 % nastalih stroškov.
13402 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov
Sredstva so namenjena za tekoþe vzdrževanje semaforskih naprav in merilcev hitrosti.
13410 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišþ
Zajeti so stroški tehniþnega pregleda parkirišþa pri VDC Žalec.
13411 Parkirišþe Pod smrekami Šempeter
Dela na izvedbi parkirišþa so bila dokonþana in delno plaþana v mesecu decembru 2006,
konþni obraþun in plaþilo obveznosti do izvajalcev in nadzora bo v letu 2007 v višini 22.117 €
ter stroški nadzora 1.252 €.
13416 Ureditev zaþasnih parkirišþ za osebna vozila v Žalcu
Obþina Žalec se je prijavila na razpis za pridobitev republiških sredstev iz naslova
spodbujanja regionalnega razvoja v znesku 163.737 EUR.
Za izvedbo parkirišþa je pridobljena projektna dokumentacija PGD in PZI, dokonþanje I. faze
je predvideno v letu 2007, s tem, da bo Obþina prispevala svoj delež še v letu 2008.
Parkirišþa bodo namenjena obiskovalcem kulturnega doma osnovne in glasbene šole.
13419 Parkirišþe pri Zdravstvenem domu v Žalcu
Za potrebe parkirišþa je že odkupljeno zemljišþe s stanovanjskim objektom v neposredni
bližini Zdravstvenega doma. V letošnjem letu je predvidena pridobitev projektne
dokumentacije, rušitev objekta in priprava terene.
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13420 Parkirišþe v Soseski V. v Žalcu (Bevkova, Kidriþeva).
Ob križišþu Bevkove in Kidriþeve ulice je predvidena ureditev dodatnega manjšega parkirišþa
za potrebe stanovalcev na tem obmoþju.
13451 Postavitev avtobusnih nadstrešnic
Sredstva v višini 20.865 € so namenjena za postavitev 4 nadstrešnic na kasneje izbranih
lokacijah (predlogi KS).
13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije
Za nakup dveh merilcev namenjamo 10.000 €, za ostalo obvestilno signalizacijo pa se
namenja 12.951 €.
13029004 Cestna razsvetljava
13500 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje cestne razsvetljave
Za prestavitve prižigališþ javne razsvetljave v ostalih krajih obþine Žalec se namenja
sofinancerski delež (Elektro Celje) 18.778 €.
13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Za obnovo in dograditev obstojeþe, energijsko potratne javne razsvetljave, se namenja 17.527
€, 209 € za nadzor in 3.964 € za projektno dokumentacijo (Sonþna in Lepa ulica).
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13702 R 2/447 Prikljuþek na krožišþe v Šempetru
Sredstva so namenjena sofinanciranju ureditve krožišþa na prikljuþku predvidene ceste proti
AERU kot investicijski transfer Direkciji RS za ceste.
13703 R 2/447 Križišþe Trubarjeva ulica
Predvidena pridobitev dokumentacije za izvedbo prikljuþka na regionalno cesto iz obmoþja
zazidalnega naþrta Godomlja (v podaljšku Trubarjeve ulice).
13704 R 2/447 Sofinanciranje krožišþa -TUŠ
Sredstva so namenjena sofinanciranju projektne dokumentacije za izvedbo krožišþa
križišþu regionalne ceste in Ulice Heroja Staneta.
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE D EDIŠ ýINE
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališþ komunalnih odpadkov
Obþina 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 koliþine
neobdelanih odpadkov. Investicija zajema 23 obþin 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 2009, oz. do 2011. V okviru I. faze bodo zgrajeni naslednji objekti: sortirnica
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loþeno zbranih sekundarnih surovin, demontaža kosovnih odpadkov, kompostarna za
obdelavo loþeno zbranih bioraz gradljivih odpadkov, novo odlagališþe za preostanek
odpadkov in spremljajoþa infrastruktura (upravni objekt, zunanja ureditev, avto pralnica, plato
za zaþasno odlaganje gradbenih odpadkov), v skupaj ocenjeni vrednosti 19,95 M IO €.
Struktura potrebnih sredstev je naþrtovana sledeþe: 17 % obþine, 38% proraþun RS, 44%
kohezijski sklad. II. faza RCERO obsega izgradnjo: naprave za mehansko biološko obdelavo
preostanka odpadkov (M BO) in toplarno Celje (ki jo financira samo M O Celje), v skupaj
ocenjeni vrednosti 36,9 M IO €.. Viri financiranja za II. fazo izgradnje RCERO so predvideni:
31% obþine, 12% proraþun RS in 57% kohezijski sklad. Obþina Žalec je, glede na število
prebivalcev in koliþino zbranih odpadkov, sofinancer obeh faz projekta v višini 9,59% na
maso proraþunskih sredstev obþin.
Sredstva v letu 2006 so bila porabljena v manjšem obsegu od naþrtovanega, v višini
45.962.395,93 SIT (191.797 EUR), in sicer zaradi zakasnitve priþetka iz gradnje I. faze
projekta RCERO (revizija postopka JN). Po navedbi nosilca investicije bo predvidena poraba
za leto 2007, za I. fazo projekta RCERO v predvideni višini 447.724 EUR, za II. fazo projekta
RCERO – M BO pa 94.103,24 EUR ( 432000 Investicijski transferi obþinam). Predvideva se,
da bo investicijsko obdobje za I. fazo projekta RCERO zakljuþeno do l. 2009, za II. fazo
projekta RCERO – M BO, pa je zakljuþitev predvidena do l. 2011.
15002 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov
Za zagotavljanje zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov iz javnih površin Obþine Žalec in
odlaganje azbestnih odpadkov za potrebe gospodinjstev, so bila v letu 2006 porabljena
sredstva v višini 10.084.966,67 SIT (42.000 EUR), zaradi veþjega obsega odstranjevanja
azbestnih odpadkov, kot je bilo prvotno predvideno (skupno odpeljana na odlaganje salonitna
strešna kritina za 105 stanovanjskih, pomožnih in kmetijskih objektov). V letu 2007 se
naþrtuje enak obseg izvedenega dela in poraba kot v letu 2006.
15003 Zbirni center za odpadke Žalec
Sredstva so bila prvotno planirana le za plaþilo dela najemnine za prostor ZC za odpadke
Žalec v višini 720.000,00 SIT. Planirana sredstva so se v l. 2006 poveþala, zaradi prenehanja
veljavnosti Pogodbe o dolgoroþnem poslovnem sodelovanju obþine, Javnih naprav in
Surovine ter nemogoþega konsenza vseh treh pogodbenih strank glede organizacije dela,
delitve stroškov na ZC Žalec. Zbrana koliþina odpadkov je v septembru 2006 presegla letno
doloþeno in v ceno vkljuþeno koliþino zbranih odpadkov, ki je doloþena 0,5 m3 na
gospodinjstvo, oz. 3.100 m3 za obþino in je vkljuþena v ceno ravnanja z odpadki. Javne
naprave so tako v septembru prenehale izvajati funkcijo upravljavca ZC in vse stroške
delovanja centra prenesle na Obþino Žalec (stroški zaposlenih, rednega vzdrževanja, odvozov
in odlaganja odpadkov, ki presegajo letno kvoto 3.100 m3). Vse naloge so bile iz navedenega
razloga in zaradi nujnosti nadaljnjega delovanja zbirnega centra za odpadke, zaþasno
financirane iz proraþuna. Povpreþno porabljena sredstva v letu 2006 so meseþno znašala:
- za delo in vzdrževanje prostora 3.340 EUR/mesec,
- za odvoze in odlaganje odpadkov 7.700 EUR/mesec,
- za najem prostora 250,38 EUR/mesec.
Za leto 2007 se planira poraba v predvidenem obsegu:
- 402099; za delo in vzdrževanje prostora v višini 3.340 EUR/mesec
- 402204; za odvoze in odlaganje odpadkov, po tržnih cenah
- 402603; za najem prostora v višini 250,38 EUR/mesec.
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15004 Sanacija þrnih odlagališþ
Za zagotavljanje odstranjevanja odpadkov iz naravnega okolja, katerih povzroþitelji odlaganja
niso znani se planirajo sredstva v enakem obsegu kot v l. 2006. Predvidena se þišþenje
obmoþja nižinskega gozda Borovje in Puša v KS Galicija ter ostalo po potrebi.
15005 Spomladanska akcija þišþenja okolja
Za izvedbo spomladanske akcije þišþenja okolja na obmoþju celotne obþine. Sredstva so
namenjena tiskanju letaka, razpeþava po Pošti Slovenije, malici za udeležence akcije, nabavi
rokavic in majic z grbom Obþine Žalec (kot spodbuda za otroke in šolajoþo mladino).
Sredstva se planirajo v enakem obsegu kot v letu 2006.
15006 Akcija zbiranja odpadnega papirja in baterij
412000; Sredstva so planirana v enakem obsegu kot poraba v letu 2006, kot finanþna
spodbuda za osnovne šole, za ekološko vzgojo in delo mladih, za zbiranje odpadnega papirja
– kot primer sekundarnih surovin in baterij – kot primer nevarnih odpadkov. Sredstva za
zbrani papir se donirajo v višini vrednosti zbranega papirja pri pooblašþenem zbiralcu (8 do
12 SIT/kg), za zbrane baterije pa v višini 25 SIT/baterijo. Sodelujoþim OŠ se podeli priznanja
za sodelovanje in enkrat letno tudi denarne nagrade v višini od 50, 100 in 150 EUR.
15007 Upravljanje in vzdrževanje zaprte deponije Ložnica
402299; sredstva so namenjena plaþilu odvajanja in þišþenja izcednih vod iz telesa deponije
413500; sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov rednih vzdrževalnih del na deponiji, ki
obsegajo naslednje naloge:
- monitoring: meritve izcednih vod 2xletno, meritve podtalnice 2 x letno, meritve
deponijskih plinov 2xletno, meteorološke meritve 1xletno in izdelava Poroþila, ca.
8.300 EUR,
- vzdrževanje objektov in naprav (þišþenje revizijskih jaškov, kontrola in þišþenje
odplinjevalnih jaškov, redni nadzor, košnje zelenih površin), ca. 3.800 EUR,
- opazovanje premikov telesa odlagališþa, pregled hidrantnega omrežja, razna popravila,
meritve prehodnosti ozemljitve ograje, þišþenje piezometrov, ca. 7.000 EUR.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15010 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in þistilnih naprav
Za investicije v izgradnjo kanalizacijskih sistemov namenjamo v letu 2007 1.835.381 EUR
ter za plaþilo stroškov JKP d.o.o. Žalec zaradi priprave podatkov za obraþun okoljske dajatve
za leto 2006 1.545 EUR.
Za financiranje investicij so predvidena sredstva M inistrstva za okolje in prostor (okoljska
dajatev) v višini 258.176 EUR, dotacija obþine 337.734 EUR, prispevek za prikljuþitev na
javno kanalizacijsko omrežje 73.443 EUR, sredstva kohezijskih skladov 903.617 EUR ter
neporabljena sredstva iz leta 2006 v višini 262.411 EUR. Sredstva so namenjena za: odplaþilo
anuitet za že zgrajeno kanalizacijo v Vrbju, nadaljevanje izgradnje raþunalniške baze
digitalnega katastra javnega kanalizacijskega omrežja, sanacija revizijskih jaškov v cestišþu
(preizkus nove tehnologije), dokonþanje izgradnje kanalizacije v Arnovskem gozdu,
nadaljevanje iz gradnje kanalizacije v Šempetru in Petrovþah – vzhod, rekonstrukcija dela
kanalizacije v Partizanski ulici v Žalcu, izgradnja kanalizacije v Gotovljah (odsek Seniþ),
izdelava projektov sekundarne kanalizacije v skladu z operativnim programom iz gradnje
kanalizacije v Obþini Žalec.
V letošnjem letu se bo pristopilo k izvedbi 1. faze projekta »Celostno urejanje odvajanja in
þišþenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«, zato je
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potrebno v letu 2007 zagotoviti sredstva v višini15% vrednosti investicije, kar znaša za našo
obþino 1.290.881 EUR. Predvidena je izgradnja primarne kanalizacije (Kasaze – Liboje,
Vrbje – Zabukovica in Šolska ulica v Šempetru) ter dograditev centralne þistilne naprave v
Kasazah.
Poraba sredstev po virih in investicijah je razvidna iz priloge JKP Žalec.
1505 Pomoþ in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15040 Naravni rezervat Ribnik Vrbje
Sredstva v višini 30.463 € so namenjena nadaljevanju aktivnosti pri ekološko turistiþni
ureditvi in obogatitvi zavarovanega obmoþja ribnika Vrbje z zaledjem. Za tekoþe vzdrževanje
(upravljanje obmoþja, sanacija iztoþnega objekta, vzdrževanje uþne poti,..) je namenjeno
8.346 €, za nakup dodatne opreme (notranja oprema Info središþa, didaktiþna oprema,...)
4.173 € ter 12.519 € za izvedbo naþrta krajinske ureditve širšega obmoþja s programom, ki ga
je opredelil Odbor za turistiþno promocijo ribnika (uþilnica na prostem, eko kamp, parkirišþe,
gostišþe, brvi, pomoli, otok, prostori za piknik, otroško igrišþe, športni park zasaditve, …).
Predviden je tudi monitoring vode -limnološke analize kot osnova za nadaljnje sanacijske
ukrepe za izboljšanja kvalitete vode. Do oktobra 2007 je potrebno pripraviti in sprejeti nov
odlok o zavarovanju (strokovne podlage ZRSVN že pripravljene, potreben še popis stanja rabe tal na terenu in uskladitev režima varovanja in razvojnih teženj).
15041 Spomeniki oblikovane narave (drevoredi, parki)
Predvideno je tekoþe vzdrževanje zavarovanega drevoreda in okolice grašþine na Plevnem
(þišþenje podrasti) ter nova zasaditev manjkajoþih dreves v višini 1.252 €.
15042 Naravni spomenik Ložnica
Predvideno je dokonþanje ekološke uþne poti ob reki Ložnici s postavitvijo štirih dodatnih
informacijskih tabel in opremo - klopi, koši v višini 2.086 €. S KS Šempeter se pripravi
pogodba o upravljanju uþne poti.
15043 Krajinski park Ponikovski kras
Predvideno je dokonþanje oznaþitve naravnih spomenikov na obmoþju KP Ponikovski kras in
sofinanciranje obnove gozdne in geološke uþne poti, ki jo bo izvedel ZG RS, KE Žale, v
višini 2.087 €. S KS Ponikva se pripravi pogodba o upravljanju zavarovanega obmoþja in
opreme.
15044 Naravna vrednota Savinja –Natura 2000
Za obnovo poti ob Savinji med Levcem in Šempetrom - klopi, koši, oznaka obmoþja Natura
2000 je predvideno 4.173 €. Pripravi se pogodba o upravljanju obmoþja.
1506 Splošne okoljevarstvene storitve
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
15050 Meritve onesnaženosti tal in vodnih virov, Varstvo zraka, Hrup
Za izdelavo katastra veþjih povzroþiteljev hrupa v OŽ s programom ukrepov za izboljšanje
stanja ter za sofinanciranje analize vplivov na okolje tovarne Feniks v Žalcu je namenjeno
9.598 €.
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15051 Dotacije okoljevarstvenim društvom
Za podporo okoljskih nevladnih organizacij je namenjeno 4.590 €, in sicer za posamezne
projekte promocije, osvešþanja in izobraževanja na podroþju varstva okolja in ohranjanja
narave v obþini Žalec ter za redno dejavnost društev, ki so registrirana v obþini Žalec. Za
dodelitev sredstev v obliki dotacij se izvede javni razpis.
15052 Publikacije, delavnice
Predvideno je financiranje publikacij in delavnic v višini 2.086 €. Zajeti so stroški avtorskih
honorarjev, plaþila storitev ter založniške in tiskarske storitve na podroþju varstva okolja in
ohranjanja narave za aktivnosti, ki jih vodi Obþina Žalec (obeležitev mednarodnih okoljskih
dni, razstave, fotografije, zloženke,…).
16 PROS TORS KO PLAN IRANJE IN S TANOVANJS KO KOMUNALNA
DEJAVNOS T
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko naþrtovanje
16020 Prostorski dokumenti
Po veljavnem zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/03-popr. in 58/03ZZK-1; ZUreP-1) je prostorsko naþrtovanje interdisciplinarna dejavnost, s katero se na
podlagi varstvenih zahtev in ob upoštevanju razvojnih možnosti naþrtuje namensko rabo
prostora, doloþajo pogoji za razvoj dejavnosti v prostoru in njihovo razmestitev ter ukrepi za
izboljšanje obstojeþih fiziþnih struktur in doloþajo pogoji za umestitev naþrtovanih objektov v
prostor in njihovo izvedbo. Na podroþju urejanja prostora je obþina na svojem obmoþju med
drugim pristojna tudi za:
- usmerjanje prostorskega razvoja obþine z doloþanjem ciljev in usmeritev za urejanje
prostora v obþini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni;
- za predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora in
- za naþrtovanje prostorskih ureditev.
V letu 2007 bo obþina prostorske ureditve doloþala in naþrtovala z 16 prostorskimi akti (v
nadaljevanju: PA), od tega jih bo 30 % (5 dokumentov) financiranih iz proraþuna obþine
Žalec, ostalih 70% (11 dokumentov) pa iz finanþnih sredstev fiziþnih oz. pravnih oseb, ki so
podale pobudo za pripravo PA. M anjši del proraþunskih sredstev pa bo namenjen še izdelavi
strokovnih podlag, ki tvorijo osnovo za izdelavo PA.
Približno 35 % vseh proraþunskih sredstev bo namenjenih za pripravo temeljnih PA kot sta
Strategija prostorskega razvoja obþine in Prostorski red obþine Žalec (SPRO in PRO) oz. za
Obþinski prostorski naþrt, kot se bosta oba dokumenta imenovala po sprejetju novega Zakona
o prostorskem naþrtovanju.
Ostala proraþunska sredstva (ca. 65% vseh sredstev) bodo namenjena za kritje stroškov
izdelave štirih izvedbenih PA – lokacijskih naþrtov, ki se bodo po sprejetju novega
prostorskega zakona preimenovali v obþinske podrobne prostorske naþrte.
Finanþna sredstva v višini 97.750 EUR (ca. 67% vseh planiranih sredstev) so v letošnjem letu
bila oz. bodo nakazana posameznim izvajalcem nalog po že sklenjenih pogodbah.
16022 Program opremljanja zemljišþ za gradnjo v obþini Žalec
Program opremljanja zemljišþ za gradnjo predstavlja podlago za odmero komunalnega
prispevka v skladu z doloþili Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišþ za gradnjo (Ur.
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list RS, št. 117/04 in 74/05) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.
list RS, št. 117/04 in 75/05). Na podlagi Programa opremljanja obþina sprejme nov, noveliran
Odlok o plaþilu komunalnega prispevka.
Rok za uskladitev in sprejem novega odloka, ki je bil 20.07.2007, se je po sprejetju Zakona o
prostorskem naþrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07) podaljšal, vendar moramo s postopki
uskladitve in preveritve vsebine Programa opremljanja zemljišþ þimprej nadaljevati.
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16030 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov
V letu 2007 namenjamo v iz gradnjo vodovodne infrastrukture 204.891 EUR. 169.838 EUR je
sredstev dotacije obþine, prispevek za prikljuþitev na javno vodovodno omrežje pa je
predviden v višini 35.053 EUR. Sredstva so predvidena za naslednje investicije: nadgradnja
opreme za izvedbo daljinskega vodenja þrpališþ in rezervoarjev za pitno vodo v centru (na
sedežu JKP), nadaljevanje izgradnje raþunalniške baze digitalnega katastra javnega
vodovodnega omrežja, nadgradnja opreme za izvedbo daljinskega vodenja vodovodnih
objektov na terenu, izdelava projektne dokumentacije komunalne infrastrukture za poslovno
cono v Vrbju, izdelava programa razširitve vodovodnih sistemov in projektov PZI, obnova
vodovoda (po izgradnji kanalizacije) v Šempetru in Petrovþah, obnova dela javnega
vodovodnega sistema v Žalcu (pri kotlovnici), obnova vodovoda v Gotovljah (obnova
kanalizacije – odsek Seniþ), obnova dela javnega vodovoda v Velenjski ul. v Žalcu, obnova
vodovoda v centru Ponikve, obnova vodovoda v Kasazah – blokovno naselje, izdelava
projektov za izgradnjo rezervoarja za pitno vodo v Zabukovici, odkupi zemljišþ za objekte
infrastrukture, izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo vodovodnega sistema Pernovo,
nadaljevanje izgradnje vodovodnega sistema Brnica, obnova hidrantnega omrežja v obþini
Žalec ter sofinanciranje izgradnje skupinskih prikljuþkov kot tudi izdelava sanacijskih
programov lokalnih vodovodnih sistemov.
Poraba sredstev po virih in investicijah je razvidna iz priloge JKP Žalec.
Za plaþilo odškodnine za odstranjeno drevo zaradi urejanja okolice þrpališþa pitne vode se
namenja 55 evrov.
16031 Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih
Za analize pitne vode lokalnih vodovodnih sistemov v obþini Žalec, ki jih na osnovi pogodbe
z Javnim komunalnim podjetjem Žalec, d.o.o. opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
to leto namenjamo 7.929 EUR. Sredstva se na osnovi zahtevka povrnejo Javnemu
komunalnemu podjetju Žalec, ki z rezultati analiz sproti seznanja uporabnike pitne vode.
16032 Subvencioniranje prevozov pitne vode
Sredstva se namenjajo za povraþila stroškov prevozov pitne vode v višini 50%. Do povraþila
stroškov prevozov pitne vode v višini 50% so upraviþena le gospodinjstva in društva s stalnim
prebivališþem (sedežem) v obþini Žalec, ki nimajo možnosti prikljuþitve na javno vodovodno
omrežje oz. je izvedba njihovega prikljuþka povezana z veþjimi finanþnimi sredstvi.
Predstavniki Javnega komunalnega podjetja Žalec, upraviþenost do 50% povraþila stroškov
prevozov pitne vode oznaþijo na delovni nalog uporabnika, ki poravna strošek vode. Delovni
nalog pa je obvezna priloga k raþunu PGD za povraþila stroškov. Prav tako do navedenega
povraþila stroškov za prevoze pitne vode niso upraviþena gospodinjstva, ki onemogoþajo
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gradnjo javnega vodovodnega omrežja – ne dovolijo, da trasa predvidenega vodovodnega
sistema poteka po njihovem zemljišþu.
16039002 Urejanje pokopališþ in pogrebna dejavnost
16040 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališþ in mrliških vežic
Za urejanje pokopališþ in mrliških vežic, ki ga izvaja upravljavec pokopališþ JKP Žalec, je
predvideno 25.038 € za dokonþanje nerealiziranih investicij iz leta 2006 in izvedbo novih in
sicer:
Pokopališþe Žalec - sredstva v višini 6.259 € se namenja za pleskanje notranjosti vežice in
vzdrževalna dela. Izgradnja dela žarne stene in priþetka ureditve prostora za raztros pepela se
prenese v leto 2008;
Pokopališþe Griže - sredstva v višini 8.346 € se namenja za ureditev vhoda na severni strani
pokopališþa;
Pokopališþe Gotovlje - sredstva v višini 1.669 € se namenja za ureditev oziroma tlakovanje
poti ob grobovih in pridobitev idejnega projekta za izdelavo žarnega zidu;
Pokopališþe Ponikva - sredstva v višini 6.259 € se namenja za nakup zemljišþa za potrebe
širitve pokopališþa in obnovitev opornega zidu na vzhodni strani pokopališþa;
Pokopališþe Galicija - sredstva v višini 2.504 € se namenja za menjavo dotrajanih plošþic
pred vhodom v M V in pridobitev idejnega projekta za izdelavo žarnega zidu.
16039003 Objekti za rekreacijo
16050 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišþa…)
Zaradi uvedbe nove programske klasifikacije v letu 2006 se sredstva EUJP spremljajo loþeno
za upravljanje in vzdrževanje ploþnikov in kolesarskih stez, za urejanje pokopališþ, za
urejanje objektov za rekreacijo in za storitve JKP za opravljanje dejavnosti EUJP.
V proraþunu za leto 2007 je na podroþju vzdrževanja zelenic potrebno zagotoviti 129.361 € in
sicer za del stroškov plaþ zaposlenih (poveþanje na raþun novih zaposlitev) ter za del
materialnih stroškov, namenjenih za vzdrževanje zelenic.
Sredstva se poveþajo v primerjavi z letom 2006, ker se tudi obseg del vsako leto poveþuje.
Dopolnjuje in širi se obseg zajetih javnih površin in izvajajo kvalitetnejše ureditve, v obseg
del pa se vkljuþujejo vse KS. Tako smo npr. v letu 2006 redno urejali tudi zemljišþe Rimske
ceste v Šempetru v velikosti 1500 m2 (košnja trave, obrez žive meje), uredile so se nove
zelenice v Zabukovici, Galiciji, Libojah in v Žalcu ter vkljuþile v redno vzdrževanje. V letu
2007 priþakujemo tudi poveþan obseg del na podroþju urejanja in zasaditve novih cvetliþnih
gred predvsem s trajnimi rastlinami, zasaditve avtobusnih postajališþ in ekoloških otokov.
16051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišþa…)
Za investicije je potrebno v proraþunu 2007 zagotoviti 66.248 €. Sredstva v višini 37.038 €
so namenjena nabavi urbane opreme po posameznih KS (klopi, koši, otroška igrala, plakatni
panoji), 16.691 € pa za veþje zasaditve: obnova drevoreda v Novem Celju, zasaditev II. faze
drevoreda Žalec - Griže, zasaditev drevoreda ob Celjski cesti v Žalcu, zasaditev cvetliþnih
korit v Ulici Savinjske þete v Žalcu, zasaditev zelenice ob zgradbi sodišþa v Žalcu, zasaditev
zelenice v Levcu, dodatne zasaditve v Zabukovici,…. 12.519 € se skupaj z delom
amortizacijskih sredstev iz preteklih let nameni za nakup kamioneta s šestimi sedeži in
kosilnic.
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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 (zelenice in cestna
infrastruktura) so opredeljena v pogodbi med Obþino Žalec in JKP Žalec in so za leto 2007
predvidena v višini 19.195 €.
1605 S podbujanje stanovanjske gradnje
16059002 S podbujanje stanovanjske gradnje
16100 Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj
Za gradnjo, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj je predvideno, da se
bodo v letošnjem letu zagotovila sredstva v višini 103.071 EUR. Ob upoštevanju
neporabljenih sredstev proraþunskega stanovanjskega sklada iz leta 2006 bo v letošnjem letu
na razpolago 341.186 EUR sredstev za nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj. V
skladu s stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03) je v pristojnosti obþin
zagotavljanje sredstev za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter
stanovanjskih stavb oziroma enot namenjenih za zaþasno reševanje stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem podroþju
16110 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS
Na podlagi doloþil 130. þlena stanovanjskega zakona (Ur.list RS, št 18/91) se 20% zbranih
kupnin od prodanih stanovanj (z obroþnim naþinom plaþila kupnine) odvede v Stanovanjski
sklad RS, kar predstavlja 10.015 EUR.
16111 Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo d.d.
Na podlagi doloþil 10. þlena 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 5.008,00 EUR.
16112 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni str., zavarovanje,
upravljanje.)
Naþrtovana sredstva v višini 572.108 EUR so namenjena za upravljanje s stanovanji,
izvajanje dodatnih storitev upravljanja, vzdrževanje stanovanjskega fonda, plaþilo
zavarovalnih premij za primer požara, izliva vode ter odškodninskega zavarovanja, plaþilo
obratovalnih stroškov v þasu prenov, ko so stanovanja nezasedena, plaþilo neizterljivih
obratovalnih stroškov za najemnike stanovanj, ki so zaradi neplaþevanja obveznosti v
postopku za odpoved najemne pogodbe in poslediþno za izselitev iz stanovanja.
Vzdrževalna dela se izvajajo v skladu s sprejetim planom, ki ga upravnik uskladi s strokovno
službo, sprejme pa ga odbor za stanovanjske zadeve. Izven sprejetega programa se izvajajo
urgentna popravila v primeru okvar, s þimer se prepreþi nastajanje škode in ureditve
nepredvideno izpraznjenih stanovanj, kar pa se naknadno predloži v potrditev odboru za
stanovanjske zadeve.
Lastnik najemnih stanovanj je v skladu s stanovanjskim zakonom (Ur.list RS, št. 69/03)
dolžan vzdrževati svoj stanovanjski fond tako, da najemnikom omogoþa vseskozi nemoteno
uporabo.
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V interesu obþine kot lastnika veþjega števila stanovanj je vsaj ohranjanje vrednosti
stanovanjskega fonda oziroma izboljšanje bivalnega standarda najemnikov (te cilje pa
dosežemo z zamenjavami streh, stavbnega pohištva, kopalniških in drugih elementov, z
vgradnjo instalacije centralnega ogrevanja v stanovanjih, ki so se ogrevala na trdo gorivo in
navsezadnje z obnovo fasad, kjer so uporabljeni boljši izolacijski materiali).
16113 Vraþilo lastnih vlaganj
Naþrtovana sredstva v višini 4.173 EUR so namenjena za vraþilo lastnih vlaganj najemnikom,
ki so z lastnimi sredstvi izvedli izboljšave in s tem poveþali vrednost stanovanja, v primeru
izselitve pa so ob predaji stanovanja upraviþeni do povraþila neamortiziranih vlaganj. Podlaga
za povraþilo neamortiziranih vlaganj najemnikov je podana v stanovanjskem zakonu (Uradni
list RS, št. 69/03).
16114 Subvencioniranje obresti etažnim lastnikom
Naþrtovana sredstva v višini 4.173 EUR so namenjena za subvencioniranje obrestne mere
etažnim lastnikom zgradb Savinjske þete 2, Žalec in Ulica talcev 1, 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
veþstanovanjskih 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 meseþno zbirajo v
rezervnem skladu., kar bi izjemno zamaknilo þas izvedbo del. Z izvedbo nujno potrebnih del,
s þemer se izboljša funkcionalnost veþstanovanjskih zgradb, se izboljša tudi izgled zgradb v
mestnem jedru in tudi celostna podobo mesta Žalec.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišþi (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišþa)
16069001 Urejanje obþinskih zemljišþ
16123 Stroški urejanja zemljišþ (cestni promet in infrastruktura)
Planirana sredstev so namenjena za geodetske odmer in cenitve zemljišþ za potrebe ureditve
obþinskih cest.
16069002 Nakup zemljišþ
16133 Nakup kmetijskih zemljišþ (cestni promet in infrastruktura)
Sredstva so namenjena odkupu kmetijskih zemljišþ za potrebe obnovitvenih del na obþinskih
cestah in že zavzeta zemljišþa na obþinskih cestah
16135 Nakup stavbnih zemljišþ (cestni promet in infrastruktura)
Sredstva so namenjena odkupu stavbnih zemljišþ za potrebe obnovitvenih del na obþinskih
cestah in že zavzeta zemljišþa na obþinskih cestah.
16139 Nakup stavbnih zemljišþ ribnik Vrbje
Za postopen nakup zemljišþ na in ob ribniku, ki so pomembna za razvoj obmoþja se nameni
8.346 €. V teku so dogovori o menjavi oz. odkupu veþjih zemljišþ v ribniku. Podan je
predlog za odkup zemljišþ ob vhodu v naravni rezervat. Del sredstev se nameni za ureditev
služnosti (Info središþe –vodovod, elektrika, pot).
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20 SOCIALNO VARS TVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049004 S ocialno varstvo materialno ogroženih
20041 Pomoþ pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)
Sredstva v višini 8.346 EUR so namenjena za pomoþ pri plaþilu najemnine, ki jo lastniki
stanovanj, ki niso v lasti obþine, zaraþunavajo najemnikom. Podlaga za upraviþenost do
priznanja znižane najemnine je podana v stanovanjskem zakonu (Ur.list RS, št. 69/03), pogoji
za upraviþenost in navodila za izvajanje pa so doloþeni z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin (Ur. RS, št. 131/03).
23 INTERVENCIJS KI PROGRAMI IN OBVEZNOS TI
2302 Posebna proraþunska rezerva in programi pomoþi v primerih nesreþ
23029001 Rezerva obþine
23002 Sanacija plazov pri stanovanjskih objektih
V proraþunu so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazu nad
stanovanjskim objektom Nemevšek Zdravko, Pongrac 116 b in plaþila geoloških poroþil.
23003 Sanacije cestnih zajed pri vodotokih
Sanacije zajed so predvidene ob LC 490090 Liboje – Zabukovica.
23004 Obnova LC 490081, 490022 Griže – Zabukovica - Matke
Del sredstev v višini 155.000 € je namenjen za plaþilo že izvedenih del v letu 2006, ostalo pa
za dela, ki se bodo izvajala v letu 2007 (sanacija dela ceste od plazu do ribogojnice).
23005 JP 991230 na Brnico
Predvidena je izdelava projekta (naroþen) in izvedba del sanacije javne poti, ki jo ogroža plaz.
23029002 Posebni programi pomoþi v primerih nesreþ
23010 Sanacija plazov
Za sofinanciranje sanacije novonastalih plazov posameznikom je predvideno 4.173 €.
23011 Požari
Na podlagi sklepa župana Obþina Žalec daje finanþno pomoþ tudi za odpravo posledic
požarov, ki niso povzroþeni zaradi naravne sile. Za dodelitev višine finanþne pomoþi
upraviþencem se smiselno uporabljajo doloþila 3. þlena Pravilnika o merilih za dodelitev
finanþnih sredstev iz proraþunske rezerve (UL RS, št. 104/05). Za te namene so predvidena
sredstva v višini 8.346 €.
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KRAJEVN E S KUPNOS TI
Za redno dejavnost KS in M S Žalec se tudi v letošnjem letu namenjajo sredstva iz proraþuna
Obþine Žalec. V primerjavi z lanskim letom so višja za 3 %, izjema sta KS Ponikva in Levec.
KS Ponikva je tako prejela za 22,7 % veþ, KS Levec pa za 16,8 % veþ sredstev, ker je bil na
podlagi analize zakljuþnih raþunov ugotovljen primanjkljaj sredstev.
Za ureditev pisarne KS Ponikva (nakup pisarniškega pohištva) se namenja 2.000 € in za
nakup opreme za ureditev sejne sobe KS Vrbje 5.000 €.
Enako so za 3 % višja sredstva za redno vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest, za
javno razsvetljavo, za praznovanja v KS ter za novoletne okrasitve. Izjema je M S Žalec, saj se
ji zaradi praznovanja 825-letnice mesta Žalec zagotavljajo sredstva za prireditve v višini
7.000 €. Prav tako se M S Žalec veþ sredstev namenja na novoletno okrasitev: 16.000 €.
Za zimsko vzdrževanje je namenjeno 60 % sredstev po porabi v letu 2006 (manjši obseg
izvajanja del zimske službe).
Koncesnine se v zbranem znesku (dodeljenem z odloþbo) dajejo v korišþenje posameznim K S
in M S Žalec, na podlagi zahtevkov, skladno z zakonom (enako kot v letu 2006).
Za investicije v KS in M S se namenja približno 2 x veþ denarja kot v planu za leto 2006:
KS Galicija:

za gradnjo in invest. vzdrževanje javnih poti

8.346 €

KS Gotovlje:

za gradnjo in invest. vzdrževanje javnih poti

8.346 €

KS Griže:

za gradnjo in invest. vzdrževanje javnih poti
za sanacijo cest po izgradnji plina

10.432 €
7.094 €

KS Levec:

za gradnjo in invest. vzdrževanje javnih poti
za invest. in vzdrž. prometne signal., neprom. znakov
za gradnjo in invest. vzdrževanje cestne razsvetljave

KS Liboje:

za gradnjo in invest. vzdrževanje javnih poti
za povezovalno cesto Zabukovica - Podkoteþnik
za gradnjo avtobusnih postajališþ

6.259 €
10.000 €
2.086 €

KS Petrovþe:

za gradnjo in invest. vzdrževanje javnih poti in trgov
(gradnja parkirišþ, ploþnik Kasaze-Petrovþe)

55.538 €

KS Ponikva:

za gradnjo in invest. vzdrževanje javnih poti

8.346 €

KS Šempeter:

za gradnjo in invest. vzdrževanje javnih poti

14.605 €

KS Vrbje:

za gradnjo in invest. vzdrževanje javnih poti

8.346 €

M S Žalec:

za gradnjo in invest. vzdrževanje javnih poti
za gradnjo in invest. vzdrževanje cestne razsvetljave

4.173 €
3.500 €
4.173 €

76.767 €
21.000 €

Na predlog Partnerstva za hitrejši razvoj obþine Žalec se v okviru M estne skupnosti Žalec
zagotavljajo sredstva za pouliþno kulturo v višini 20.000,00 €.
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