Jože Krulec, občinski svetnik
Galicija 48 b
3310 Žalec
Občina Žalec
-Župan g. Janko Kos
Ul. Savinjske čete 5
3310 Žalec
ZADEVA: AMANDMAJI NA PREDLOG ODLOKA PRORAČUNA ZA LETO 2015
1. AMANDMA ŠT. 1




Za 13.000,00 EUR se poveča postavka 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih
skupin, na kto 20060 Sofinanciranje dejavnosti OZRK Žalec, kto 20064 Sofinanciranje
društev iz področij socialnega varstva in kto 20068 Karitativna dejavnost, v
sorazmernem deležu.
Za 13.000,00 EUR se zmanjša postavka 01019003 Dejavnost župana in podžupanov, na
kto 01021 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov.

Obrazložitev:
Ocenjujem, da je možno del sredstev prihraniti tudi pri političnem sistemu in da moramo tudi na tem
področju ravnati racionalno, kar lahko storimo na način, da ima občina samo dva podžupana, ki
zagotovo zadostujeta vsem potrebam občine v sedanjih razmerah.
2. AMANDMA ŠT. 2



Za 40.000,00 EUR se poveča postavka 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje
voda, kto 15030 Protipoplavni ukrepi.
Za 40.000,00 EUR se zmanjša postavka 06039001 Administracija občinske uprave, kto
06050 Plače, povračila, nadomestila in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi.

Obrazložitev:
V letu 2010 je bilo v občinski upravi zaposlenih 37 redno zaposlenih. V vmesnem času so se na občini
redno zaposlili tudi 3 tajniki. Na dan 31.12.2014 pa je zaposlenih 46 oseb. Občinska uprava ima v
določenih uradih zagotovo zmanjšan obseg dela, saj je bila v preteklem letu podpisana koncesija za
vzdrževanje občinskih cest, ki pristojnosti in delo prenaša na koncesionarja. Predlagam, da se
predvidene upokojitve ne nadomeščajo z novimi zaposlenimi, ampak se delo znotraj občinske uprave
ustrezno reorganizira in se na ta način prihranijo sredstva proračuna.
3. AMANDMA ŠT. 3



Za 12.000,00 se poveča postavka 15029002, kto 15143 Sofinanciranje malih
komunalnih čistilnih naprav
Za 12.000,00 se zmanjša postavka Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, kto
16043 Subvencioniranje izgub JKP d.o.o. zaradi prenizkih cen

Obrazložitev:
V občini je več kot 5000 gospodinjstev, ki se nimajo možnost priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
Po več letih so v proračunu zagotovljena minimalna sredstva za sofinanciranje gradnje MKČN, bi jih pa
bilo zagotovo potrebno zagotoviti v večjem obsegu glede na število gospodinjstev in zakonske omejitve
v prihodnjih letih. JKP d.o.o. z javnimi delavci in vodstvenim kadrom, ki so v celoti plačani iz občinskega
proračuna, pa na pokopališčih ustvarja izgubo, kar je nesprejemljivo in zato predlagam da se sredstva z
pokrivanje izgube namenijo kot dodatek že predvidenim sredstev za sofinanciranje gradnje MKČN.

4. AMANDMA ŠT. 4



Za 30.000,00 EUR se poveča postavka 14029001 Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva, z novim kto, Izgradnja podjetniškega inkubatorja za mlade
Za 30.000,00 se zmanjša postavka 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva, 14040 Fontana piv.

Obrazložitev:
Gradnja fontane piv je dobra ideja, ki pa bi jo moral realizirati investitor, ki bi v tem videl priložnost.
Občina zagotovo ni primeren investitor projekta, ki ima precej nejasnosti glede tehnične izvedbe,
zakonodaje, nelojalne konkurence obstoječim gostincem, ekonomske upravičenosti… Predlagam, da
po zgledu sosednjih občin, v prostorih v občinski lasti, uredimo Podjetniški inkubator za mlade, ki bi
lahko zaposlil do 15 inovativnih mladih.Za takšen projekt bi lahko tudi pridobili dodatna evropska
sredstva.
5. AMANDMA ŠT. 5



Za 20.000,00 EUR se poveča postavka 16039001 Oskrba z vodo, z novim kto za Študije
za izvedljivost projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring za
izgradnjo novega vodovoda Hramše-Zavrh.
Za 20.000,00 se zmanjša postavka 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva, kto 14040 Fontana piv.

Obrazložitev:
V občini Žalec je še kar nekaj naselij, ki nimajo ustrezne oskrbe z čisto pitno vodo. To pomeni, da so v
sušnih obdobjih brez vode, analize lokalnih vodovodov so vseskozi neustrezne… Med njimi sta tudi
naselji Zavrh in Hramše z okoli 150 gospodinjstvi. Dokler ne bodo imela vsa gospodinjstva v Občini
dostopa do čiste pitne vode, do takrat ni korektno, da občina investira v več vidikih vprašljive
investicije, kot je Fontana piv. Predlagam, da se sredstva namenijo za projektno dokumentacijo za
gradnjo vodovoda Hramše- Zavrh, za katerega bo možno v naslednji finančni perspektivi tudi pridobiti
evropska sredstva.

Lep pozdrav,
Jože Krulec
občinski svetnik
Galicija, 19.2.2015

