OBRAZLOŽITVE
SPLOŠNI DEL PRORA UNA
1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRORA UNSKI PRIHODKI
Skupni prihodki prora una Ob ine Žalec za leto 2006 so na rtovani v višini 2.914.600.000 SIT,
kar pomeni za 11% ve kot znaša ocena realizacije prihodkov za leto 2005.
Zakon o financiranju ob in (v nadaljevanju ZFO) vsebinsko opredeljuje na in izra una primerne
porabe ob in. Primerna poraba naj bi predstavljala tisti obseg sredstev, s katerimi bi ob ina lahko
zagotovila izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. V predlogu Zakona o izvrševanju prora una
Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 je znesek primerne porabe na prebivalca za leto 2006
dolo en v višini 103.638 tolarjev in je ve ji v primerjavi z zneskom iz leta 2005 za 4,5 %.
ZFO v 20.a lenu opredeljuje posebno formulo, na podlagi katere se izra una primerna poraba
posamezne ob ine. Ob upoštevanju dolo enih kriterijev in korekcijskih faktorjev se tako
primerna poraba na prebivalca korigira z razmerjem površine, dolžine lokalnih cest, številom
prebivalcev, mlajših od 15 let in številom prebivalcev, starejših od 65 let, glede na populacijo
posamezne ob ine in izra unanim povpre jem v državi. Pri izra unu se upoštevajo samo podatki,
ki jih posredujejo pristojne strokovne službe na državni ravni. V izra un primerne porabe ob in
za leto 2006 so ti podatki upoštevani po stanju na dan 31.12.2003 oziroma za lokalne ceste
zadnji poslani podatki Ministrstva za promet (oktober 2004). Na osnovi teh kriterijev je primerna
poraba za našo ob ino izra unana v višini 2.134.040.000 SIT.
Izra unan obseg primerne porabe predstavlja osnovo za nadaljnji izra un potrebnih sredstev
finan ne izravnave posamezni ob ini v primeru, ko ocenjeni lastni prihodki ob in ne zadoš ajo
za njeno pokritje.
Na podlagi 25. lena ZFO obseg lastnih prihodkov za izra un pripadajo ih zneskov finan ne
izravnave ugotovi Ministrstvo za finance v sodelovanju z Dav no upravo Republike Slovenije.
Pri izra unu se upoštevajo stopnje dav nih in nedav nih dajatev, ki so dolo ene z zakonom. e
stopnje niso dolo ene z zakonom, se upošteva povpre na stopnja v državi. V izra unu primerne
porabe ob in in zneskov finan ne izravnave niso ocenjeni vsi prihodki ob in, pa pa le tisti, ki
jih ZFO opredeljuje, da se upoštevajo pri pripravi ocene lastnih prihodkov ob in. Tako so v
drugem odstavku 25. lena ZFO opredeljeni prihodki, ki se ne upoštevajo pri pripravi ocene
lastnih prihodkov ob in. Iz navedenih razlogov pri oceni lastnih prihodkov zato niso bili
upoštevani prihodki od:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obresti na depozite,
najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
prodaje premoženja,
drugih prihodkov od premoženja,
komunalnih prispevkov,
drugih prihodkov od ob anov za sofinanciranje dolo enih nalog in obveznosti na lokalni
ravni.
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Med lastne prihodke ob ine za izra un finan ne izravnave se ne štejejo ve tudi prihodki, ki so
bili s posameznimi zakoni izvzeti iz lastnih prihodkov ob in, ki se upoštevajo pri izra unu
finan ne izravnave:
1. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sre o,
2. turisti na taksa,
3. požarna taksa.
Prihodki, ki se upoštevajo v oceni lastnih prihodkov za izra un finan ne izravnave, so:
A. prihodki po 21. lenu ZFO, ki se v oceno lastnih prihodkov ob ine vštevajo v realizirani
višini:
- dohodnina,
- davek na dediš ine in darila,
- davek na dobitke od iger na sre o,
- davek na promet nepremi nin,
- upravne takse
in
B. del prihodkov po 22. lenu ZFO, ki se v oceno lastnih prihodkov ob ine vštevajo v
realizirani višini :
- davek od premoženja,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
- nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
in
C. del prihodkov po 22. lenu ZFO, ki se v oceno lastnih prihodkov ob ine všteva v
kalkulativni višini:
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a,
- komunalne takse,
- prihodki od podeljenih koncesij,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- priklju ne takse,
- prihodki, dolo enimi z drugimi akti (udeležba na dobi ku javnih podjetij in javnih
finan nih institucij ter drugih podjetij in finan nih institucij, denarne kazni za
prekrške, denarne kazni v upravni izvršbi…).
S strani posebne delovne skupine pri Vladi Republike Slovenije še ni znana nova ocena
prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a, kjer bodo upoštevane nove
stanovanjske in poslovne površine, ocenjene na podlagi dolo b 218. lena ZGO-1. Ocena lastnih
prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a za leto 2006 je tako
pripravljena na osnovi podatkov za oceno nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a za leto
2005 in ustrezno valorizirana z rastjo cen življenjskih potrebš in. Predvidevamo, da ga bomo v
letu 2006 zbrali v višini 165.000.000 tolarjev. Ocenjen obseg tega prihodka se v višini
135.000.000 SIT upošteva v skupni oceni vseh lastnih prihodkov ob in za izra un pripadajo ih
sredstev finan ne izravnave, za 30.000.000 SIT pa ocenjujemo, da se nam bo dodatno pove al
obseg prora una.
Ob ine imajo ostale prihodke po 22. lenu ZFO (pod to ko C) razli no udejanjene ali
neudejanjene. Za pripravo ocene teh prihodkov ni enotnih izhodiš nih osnov, zato se pri oceni
izhaja iz tega, da naj bi jih vse ob ine imele udejanjene do dolo ene višine. Sredstva, ki bodo
realizirana nad to višino, ostanejo ob ini za razreševanje teko e problematike. Pri oceni teh
prihodkov se izhaja iz predpostavke, da bi lahko vsaka ob ina imela ostale prihodke po 22. lenu
ZFO udejanjene do višine, ki predstavlja 2,5% od vseh lastnih prihodkov po 21. in 22. lenu
ZFO, vklju no z ocenjeno višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a. Za našo ob ino to
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pomeni, da jih moramo zbrati v višini 39.288.000 SIT. Ve realizirani prihodki nad to višino
pomenijo dodatni prihodek ob ine.
ZFO v prvem odstavku 24. lena dolo a, da se ob ini, ki z lastnimi prihodki ne more zagotoviti
svoje primerne porabe, izra unane na podlagi 20.a lena ZFO, zagotovijo potrebna manjkajo a
sredstva v obliki finan ne izravnave iz državnega prora una. Ocenjujemo, da bodo Ob ini Žalec
pripadala sredstva finan ne izravnave v znesku 562.512.000 tolarjev.
V primeru, da lastni prihodki ob ine (na katerih uvedbo in višino ob ina dejansko ne more
vplivati s svojimi predpisi) v obdobju od 1.1. do 31.12.2006 ne bodo realizirani v ocenjeni višini,
bo potrebno manjkajo a sredstva, ki bodo ugotovljena po dokon nem izra unu pripadajo ih
sredstev finan ne izravnave za leto 2006, zagotoviti v prora unu Republike Slovenije za leto
2007.
Oceno lastnih prihodkov ob in za izra un pripadajo ih zneskov finan ne izravnave ugotovi
Ministrstvo za finance v sodelovanju z Dav no upravo Republike Slovenije. Oceno lastnih
prihodkov ob in za leto 2006 od Ministrstva za finance še nismo prejeli, zato smo jo pripravili
sami. Kot izhodiš e za oceno prihodkov nam je služila ocena prihodkov za leto 2005, katero smo
ustrezno valorizirali s predvideno 2,3 % letno stopnjo inflacije za leto 2006. Pri oceni dohodnine
smo na osnovi globalnih makroekonomskih izhodiš upoštevali 5 % letno nominalno rast
povpre ne pla e v Sloveniji.
Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), kamor uvrš amo vse vrste taks, se glede
na leto 2005 pove ujejo za 6 %. Po posameznih vrstah prihodkov so takse na rtovane v naslednji
višini:
V SIT
Ocena
Plan 2006
Vrsta takse
realizacije 2005
1. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
93.500.000
90.000.000
odvajanja odpadnih voda
2. turisti na taksa
1.500.000
1.500.000
3. komunalne takse
31.500.000
32.200.000
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
1.330.000
1.360.000
5. druge komunalne takse (sanacija deponije Ložnica)
6.800.000
6.600.000
6. priklju ne takse
17.000.000
24.000.000
7. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
25.050.000
31.830.000
odlaganja odpadkov
Skupaj
176.680.000 187.490.000
Ve ino teh taks uvršamo med namenske prejemke prora una. Zanje velja na elo, da v kolikor so
vpla ani v prora un v nižjem obsegu kot so izkazani v prora unu, lahko uporabnik prevzema in
pla uje obveznosti samo v višini dejansko vpla anih sredstev. V primeru, da namenska sredstva
niso porabljena v celoti, se prenesejo v prora un za naslednje leto.
Nedav ni prihodki se v primerjavi z letom 2005 pove ujejo za 4% in znašajo 317.306.000 SIT.
Razloga za pove anje sta slede a:
- Iz naslova najemnin za stanovanja, kateri so namenski prihodek prora unskega
stanovanjskega sklada, ocenjujemo, da jih bomo v letu 2006 zbrali v višini 150.000.000
SIT. Razlog takšnega pove anja najemnin je v temu, da je Odbor za stanovanjske zadeve
v skladu z Uredbo o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih sprejel sklep o
postopnem usklajevanju najemnin za stanovanja, ki so bila oddana v najem pred letom
2000, in sicer 3,5% pove anje najemnin za vsako trimese je do konca leta 2006.
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-

Pred pri etkom izgradnje kanalizacijskega kolektorja v PC Arnovski gozd so Ob ina
Žalec kot lastnik komunalne infrastrukture in soinvestitorji: Sava IP, d.o.o. Ljubljana,
Vegrad d.d. Velenje, Era d.d. Velenje, Petrol d.d. Ljubljana in Camloh s.p. Laško sklenili
pogodbo o sofinanciranju izgradnje kanalizacije. Delež soinvestitorjev znaša 45,59%
oziroma v nominalnem znesku 43.600.000 SIT.

V okviru nedav nih prihodkov pa na rtujemo tudi zmanjšanje prihodkov, in sicer:
- Pri prihodkih od udeležbe na dobi ku je na rtovan samo dobi ek, ustvarjen v
Stanovanjskem podjetju Sipro d.o.o. Žalec, medtem ko dobi ka v Javnem komunalnem
podjetju d.o.o. Žalec po ZR za leto 2005 ne na rtujemo,
- V okviru drugih nedav nih prihodkov (konto 7141) v letu 2006 ne na rtujemo vra ilo
sredstev, danih v preteklih letih Razvojni agenciji Savinja Žalec – Odboru za razvoj obrti
in podjetništva, namensko za depozite za namene dajanja ugodnih posojil malim in
srednjim podjetnikom. Vsa nate ena sredstva od vrnjenih depozitov se bodo namenila za
kreditiranje malega gospodarstva pod ugodnimi pogoji po javnem razpisu, ki ga bo
objavila Razvojna agencija Savinja Žalec.
V sklopu kapitalskih prihodkov imamo na rtovane prejemke iz naslova prodaje poslovne
stavbe na naslovu Ulica Heroja Staneta 1, Žalec, Ministrstvu za notranje zadeve, Policijski
postaji Žalec v ocenjeni vrednosti 80.000.000 SIT in zgradbe v k.o. Liboje 500.000 SIT,
prodaje službenega avtomobila Land Rover Freelander 800.000 SIT, prodaje kmetijskega
zemljiš a in gozdov v višini 1.130.000 SIT in prodaje stavbnih zemljiš v skupnem znesku
96.802.000 SIT, kar je razvidno iz predlaganega programa prodaje ob inskega stvarnega
premoženja za leto 2006.
V skupini transfernih prihodkov pri akujemo iz posameznih ministrstev za 91.860.000 tolarjev
sredstev za sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, in sicer:
1. iz Ministrstva za šolstvo in šport: 30.000.000 SIT za sofinanciranje izgradnje Glasbene
šole »Risto Savin« Žalec in 22.000.000 SIT za sofinanciranje izgradnje Podružni ne
osnovne šole Ponikva,
2. iz Ministrstva za okolje in prostor 1.500.000 SIT namensko za izdelavo energetske
zasnove ob ine Žalec,
3. iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 360.000 SIT za sofinanciranje
vzdrževanja gozdnih cest,
4. iz Ministrstva za obrambo 8.000.000 SIT požarne takse,
5. iz Rezerve Republike Slovenije za odpravo posledic neurja v avgustu leta 2005
30.000.000 SIT.
V zvezi s financiranjem izgradnje Glasbene šole »Risto Savin« Žalec s strani ob in Braslov e,
Polzela in Prebold je njihov sofinancerski delež za leto 2006 predviden v višini 12.000.000 SIT.
Med transfernimi prihodki pa prikazujemo še drugi del predvidenih sredstev iz državnega
prora una iz predpristopnih pomo i Evropske unije v znesku 10.300.000 SIT namensko za
Ribnik Vrbje.
PRORA UNSKI ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
Prora unski odhodki po ekonomskih namenih so sestavni del splošnega dela prora una in so
prikazani v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem na rtu za prora un, prora unske
uporabnike in druge osebe javnega prava (v nadaljevanju: pravilnik) na ravni štirimestnih
kontov. Predstavljajo zbir vseh odhodkov (šestmestnih podkontov), ki so prikazani v posebnem
delu prora una.
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2. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJEMKI
Sredstva kupnin iz naslova privatizacije se nanašajo na kupnine od prodanih stanovanj po
stanovanjskem zakonu. V letu 2006 pri akujemo, da bodo dosežene v višini 12.000.000 SIT.
20% zbranih kupnin se odvede v Stanovanjski sklad RS, 10% kupnin v Slovensko odškodninsko
družbo d.d., preostanek pa predstavlja vir prora unskemu stanovanjskemu skladu.
IZDATKI
V letu 2006 ne na rtujemo izdatkov za dana posojila in pove anje kapitalskih deležev.

3. RA UN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
Ob ina Žalec se bo v letu 2006 dolgoro no zadolžila z najemom posojila pri poslovni banki v
višini 108.000.000 SIT za slede e investicije:
- rekonstrukcija lokalne ceste Socka – Podkraj v višini 10.000.000 SIT,
- rekonstrukcija lokalne ceste Zabukovica – Matke v višini 20.000.000 SIT,
- izgradnja Podružni ne osnovne šole Ponikva v višini 55.000.000 SIT,
- sofinanciranje izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje v višini
23.000.000 SIT.
ODPLA ILA DOLGA
Odpla ila glavnice dolgoro no najetih kreditov znašajo 46.734.000 SIT, in sicer pri:
1. Banki Celje d.d. Podružnici Hmezad 27.600.000 SIT,
2. Stanovanjskemu skladu RS 5.800.000 SIT in
3. najugodnejšem izbranem ponudniku za zadolžitev konec leta 2005 13.334.000 SIT.
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POSEBNI DEL PRORA UNA
A. ODDELEK ZA PREMOŽENJE IN SPLOŠNE ZADEVE
01 JAVNA UPRAVA
011 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV
011101 Župan
Županu Ob ine Žalec, ki od 22. oktobra 2004 dalje opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada
skladno z zakonom o lokalni samoupravi mese no pla ilo za opravljanje funkcije v višini 50 %
pla e, ki bi jo dobil, e bi funkcijo opravljal poklicno.
Z zakonom je za opravljanje funkcije profesionalnega župana Ob ine Žalec, ki sodi v tretjo
skupino ob in, dolo en koli nik osnovne pla e v višini 8,0 ter funkcijski dodatek v višini 50%
koli nika.
Na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki pa se poleg 6% prispevka za posebne primere
zavarovanja od izpla anih bruto nadomestil zagotavljajo še sredstva za povra ilo potnih stroškov
za službena potovanja župana v znesku 360.000 SIT.
011102 Podžupani ob ine
Nagrade za opravljanje funkcije neprofesionalnih podžupanov so dolo ene na podlagi
»Pravilnika o pla ah in nagradah ob inskih funkcionarjev, nagradah lanov delovnih teles
ob inskega sveta ter lanov drugih ob inskih organov ter o povra ilih stroškov«. Višina sredstev
za nagrade vseh podžupanov znaša 80% županove pla e in se po enakih deležih razdeli med
imenovane podžupane.
Na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki pa se poleg 6% prispevka za posebne primere
zavarovanja od izpla anih bruto nagrad zagotavljajo še sredstva za povra ilo potnih stroškov za
službena potovanja podžupanov v znesku 100.000 SIT.
011103 Ob inski svet
lan ob inskega sveta lahko za opravljanje neprofesionalne funkcije prejme najve 15%
županove pla e letno, vklju no s pla ilom za opravljeno delo v delovnih telesih ob inskega
sveta. V prora unu za leto 2006 so predvidena sredstva za pla ilo sedmih sej ob inskega sveta in
njegovih delovnih teles (ena seja za december 2005 in šest sej za obdobje januar – november
2006).
Sredstva za delovanje svetniških klubov se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo
svetniških klubov. Znesek za posameznega svetnika v klubu svetnikov za leto 2006 je 36.175
tolarjev mese no (upoštevana je 4,5% rast primerne porabe na prebivalca), kar znaša na letni
ravni za 29 svetnikov skupaj 12.588.900 SIT.
011104 Nadzorni odbor
Predsednik in lani 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 pla ah, nagradah ob inskih funkcionarjev,
nagradah lanov delovnih teles ob inskega sveta ter lanov drugih ob inskih organov ter o
povra ilih stroškov. Nadzorni odbor nam v asu priprave prora una ni posredoval sprejeti letni
program dela, zato smo potrebna sredstva za njegovo delovanje opredelili sami. Tako smo za
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izvajanje nadzorov predvideli 2.120.000 tolarjev sredstev, za prisotnost na sejah nadzornega
odbora in sejah ob inskega sveta 350.000 SIT, za pla ilo izvedenca 200.000 SIT, za nabavo
strokovne literature 50.000 SIT, za strokovno izobraževanje 150.000 SIT ter za povra ilo potnih
stroškov 100.000 SIT.
016 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE
0161 Pla e in drugi izdatki zaposlenim
Sredstva za pla e so na rtovana v skladu s predlaganim kadrovskim na rtom za obdobje 2006–
2007, s katerim se predvideva, da bo redno zaposlenih 37 delavcev. Na novo želimo zaposliti :
- vodjo oddelka za premoženje in splošne zadeve,
- svetovalca II. za investicije,
- finan nika V.
Skladno z dolo ili zakona o sistemu pla v javnem sektorju se predvideva, da bodo v letu 2006
sprejeti vsi potrebni podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, ki bodo omogo ili pri etek
izpla evanja pla po novem zakonu in s tem tudi pri etek postopnega odpravljanja ugotovljenih
pla nih nesorazmerij v javnem sektorju.
Glede na to, da so klju ni izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe na podlagi tega zakona še
vedno v fazi usklajevanj in pogajanj, se potreben obseg sredstev za pla e, prispevke delodajalca
in davek na izpla ane pla e v letu 2006 na rtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi
za dolo itev in obra un pla v letu 2005.
Na rtovana nominalna rast osnove za uskladitev pla se v letu 2006 predvideva v višini 2,3%.
Skladno z dolo ili 50. lena zakona o sistemu pla v javnem sektorju se vsako leto polovica
uskladitve oziroma obseg sredstev iz naslova dogovorjene uskladitve nameni za odpravo
ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi pla ami, drugi del pa za pove anje izhodiš nih pla .
Tako se pri na rtovanju potrebne višine sredstev za izpla ilo pla v letu 2006 upošteva 1,15%
pove anje izhodiš nih pla od julija 2006 dalje.
Za odpravljanje pla nih nesorazmerij je potrebno v letu 2006 zbrati naslednja sredstva:
- 0,70% od sredstev za pla e za celo leto (prenos obveznosti iz preteklega leta),
- 1,15% od sredstev za pla e od 1.7.2006 (obveznost teko ega leta za 5 mesecev).
Sredstva za regres za letni dopust so planirana skladno s povpre no letno rastjo cen v višini
148.000 tolarjev na zaposlenega.
Sredstva za stroške prehrane med delom in povra ila prevoza na delo se na rtujejo skladno s
povpre no letno rastjo cen življenjskih potrebš in. Sredstva za prehrano na delo ter sredstva za
prevoz na delo so na rtovana samo za dneve prisotnosti na delu.
V okviru drugih izdatkov zaposlenim se zagotavljajo sredstva za jubilejne nagrade (ena za deset
let, tri za dvajset let in dve za trideset let) in solidarnostno pomo .
0162 Prispevki in davki delodajalcev
Prispevki za socialno varnost so planirani za izra unano višino pravic porabe za pla e
zaposlenih, upoštevaje obstoje e prispevne stopnje.
Na osnovi usmeritev in ciljev Strategije razvoja Slovenije se pripravljajo strukturne oziroma
sistemske spremembe, katerih velik del bo zadeval tudi dav no podro je. Med spremembami
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dav ne zakonodaje je na rtovana tudi postopna ukinitev davka na izpla ane pla e. Tako se pri
na rtovanju sredstev za davek na izpla ane pla e, poleg upoštevanja splošne rasti pla , upošteva
znižanje tega davka za 20% v letu 2006.
0163 Materialni stroški
016301 Pisarniški in splošni material in storitve
Sredstva za financiranje pisarniškega in splošnega materiala in storitev so planirana v skupni
vrednosti 40.480.000 SIT, kar je za 2 % manj kot znaša ocena realizacije leta 2005.
016302 Posebni material in storitve
V okviru posebnega materiala in storitev prikazujemo nabavo delovne obleke za potrebe hišnika
in istilk, nakup zdravil ter drobnega orodja.
016303 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Sredstva, planirana v tej prora unski postavki, se glede na leto 2005 pove ujejo za 4% in so
namenjena za pla ilo elektri ne energije, ogrevanje, porabo vode, komunalne storitve ter
telefonske in poštne storitve.
016304 Prevozni stroški in storitve
V okviru te prora unske postavke so nižje na rtovana sredstva za vzdrževanje in popravilo vozil,
kajti službeno vozilo Land Rover Freelander, s katerim so povezani zelo visoki stroški popravil,
želimo v letu 2006 prodati.
016305 Izdatki za službena potovanja
Izdatki za službena potovanja se pove ujejo s predvideno rastjo cen življenjskih potrebš in.
016306 Teko e vzdrževanje
Izdatki za teko e vzdrževanje so namenjeni vzdrževanju poslovnih prostorov in opreme.
Zagotavljajo pa se tudi sredstva za zavarovalne premije za opremo ter za zavarovanje poslovne
stavbe v skladu s pogodbeno dogovorjenimi obveznostmi.
V primerjavi z letom 2005 se manj sredstev namenja za teko e vzdrževanje poslovnih objektov.
016307 Najemnine in zakupnine
Po pogodbi o uporabi parkiriš a med Mercatorjem d.d. in Ob ino Žalec smo dolžni pla evati
najemnino za parkirni prostor, Ob ina Žalec pa s tem pridobi brezpla no pravico uporabe
parkiriš a, zlasti v asu kulturnih in ostalih prireditev v Domu II. slovenskega tabora Žalec.
Druge najemnine se nanašajo na najem (in vzdrževanje) predpražnika, pla ilo najemnine za
uporabo zemljiš a – smu iš a v Libojah ter najem Zala coolerja.
016308 Kazni in odškodnine
Proti Ob ini Žalec je vloženih ve odškodninskih zahtevkov (tožba zaradi padca z motorne
kosilnice na nezavarovanem mostu na odseku ceste Vransko – Prapre e v potok, tožba zaradi
padca ez ograjo v stanovanjski stavbi, tožba zaradi manjvrednosti zemljiš a ob smetiš u na
Ložnici, tožba zaradi nezmožnosti uporabe denacionalizacijskega premoženja…). Potek sodnih
postopkov je nepredvidljiv in ni mogo e vnaprej predvideti, kdaj bodo zaklju eni. Zato za
morebitno pokrivanje odškodnine po pravnomo nosti sodbe na rtujemo 10.000.000 SIT.
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016309 Drugi operativni odhodki
Za druge operativne odhodke se v primerjavi z letom 2005 zagotavlja za 31% ve sredstev.
Razlog je v izdatkih za strokovno izobraževanje zaposlenih, saj na rtujemo, da bomo v letu 2006
pristopili k izobraževanju uporabnikov programske opreme.
0165 Drugi odhodki
016501 Stroški proslav in prireditev
V okviru te prora unske postavke se sredstva zagotavljajo v enakem obsegu kot za leto 2005, to
je v višini 5.600.000 SIT.
016502 Promocija ob ine
Iz te prora unske postavke se zagotavljajo sredstva za promocijska oglaševanja v razli nih
asopisih in revijah, sponzoriranje prireditev ter dajanje donacij posameznikom za študij v tujini
ter društvom kot finan no pomo za organizacijo njihovih prireditev. Sredstva so na rtovana v
enakem obsegu kot za leto 2005, to je v višini 5.870.000 SIT.
016503 Rezerva
Sredstva splošne prora unske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
prora unu niso zagotovljena sredstva, ali na namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih v prora unu ni bilo mogo e na rtovati. Predvidena so
v višini 13.821.820 SIT.
016504 Protokol poro nih obredov
Po veljavni zakonodaji stroški poro nih obredov bremenijo Upravno enoto. Ob ina Žalec želi z
dodatnimi sredstvi omogo iti kvalitetnejše izvajanje protokola poro nih obredov. V ta namen je
potrebno zagotoviti sredstva za nabavo kozarcev, pladnjev in ostalih pripomo kov, ki služijo
izvajanju protokolarnih opravil ter pla ilo prisotnosti osebam na porokah, ki opravljajo
protokolarna opravila.
016505 Izvedba lokalnih volitev
Skladno z zakonom o lokalnih volitvah bodo v letu 2006 na obmo ju Republike Slovenije
potekale lokalne volitve, to je volitve lanov ob inskega sveta, volitve županov in volitve v svete
krajevnih skupnosti. Zakon o lokalnih volitvah v 3. lenu dolo a, da stroške za izvedbo lokalnih
volitev krijejo ob ine. Sredstva se morajo zagotoviti v prora unu ob ine za leto, v katerem
potekajo lokalne volitve, za kar smo na osnovi normativov Republiške volilne komisije
predvideli 15.800.000 SIT.
0166 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
016601 Nakup opreme
Sredstva za nakup opreme so namenjena za:
- nakup pisarniškega pohištva in opreme 2.100.000 SIT,
- nakup ra unalnikov in programske opreme 1.500.000 SIT,
- nakup in montažo klima naprave v II. nadstropju upravne stavbe 8.300.000 ter nakup in
montažo pe i za ogrevanje v poslovni zgradbi Pe nikova ulica 1 (pora unavanje z
najemninami od poslovnih prostorov) 1.700.000 SIT,
- nakup tiskalnikov 1.000.000 SIT,
- nakup telekomunikacijske opreme in napeljav 200.000 SIT,
- nakup in montažo dvigala v upravni stavbi 6.000.000 SIT (delež Ob ine Žalec),
- nakup druge opreme in napeljav 1.000.000 SIT.
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016602 Nakup drugih osnovnih sredstev
Sredstva se namenjajo za nakup umetniških del.
016603 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Za investicijsko vzdrževanje upravne stavbe se namenja 2.000.000 SIT in za ureditev novega
vhoda v poslovni prostor v poslovni zgradbi Pe nikova ulica 1 (pora unavanje z najemninami od
poslovnih prostorov) 600.000 SIT.
016604 Nakup prevoznih sredstev
Zaradi izredno visokih stroškov glede vzdrževanja službenega vozila Land Rover Freelander
na rtujemo, da ga bomo v letu 2006 prodali in ga nadomestili z novim službenim avtomobilom
Renault Kangoo, na rtujemo pa še nabavo dodatnega službenega vozila srednjega cenovnega
razreda.
0167 Premoženjske zadeve
016701 Zamenjava ob inskega stvarnega premoženja
Ministrstvo za notranje zadeve je lastnik poslovnih prostorov na naslovu Ulica Ivanke Uranjek 2,
ki jih koristi Petka Šolske storitvene dejavnosti Žalec, v ocenjeni vrednosti 40.000.000 SIT.
Ob ina Žalec pa je lastnik poslovnih prostorov na naslovu Ulica Heroja Staneta 1, ki jih koristi
Policijska postaja Žalec, v ocenjeni vrednosti 80.000.000 SIT. Ministrstvo za notranje zadeve
želi imeti poslovne prostore, katere koristi, v svoji lasti. Pogajanja o zamenjavi so se pri ela že v
letu 2003, dokon na rešitev pa je bila dosežena v letošnjem letu.
Ob ina Žalec je zainteresirana za menjavo zemljiš a z lastnikom Minerva d.d. Žalec zaradi
ureditve parkiriš stanovalcev zgradbe na naslovu Ložnica 38 in 39, Žalec.
016703 Premoženjsko pravne zadeve
V okviru premoženjsko pravnih zadev se zagotavljajo sredstva za parcelacije zemljiš (prenos
nezazidanih stavbnih zemljiš iz Sklada kmetijskih zemljiš in gozdov RS na Ob ino Žalec),
stroške cenitve zemljiš , pla ilo davka na promet nepremi nin ter nakup zemlje za potrebe
ureditve vadbiš a za pse.
017 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
017102 Pla ila obresti od kreditov – poslovnim bankam
Za pla ilo obresti od dolgoro no najetega kredita iz leta 2001 je potrebno zagotoviti 1.700.000
SIT in za predvideni novo najeti kredit konec leta 2005 2.600.000 SIT.
017103 Pla ila obresti od kreditov – drugim doma im kreditodajalcem
Obresti od dolgoro nih kreditov, katera je najel bivši Stanovanjski sklad ob ine Žalec pri
Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, bodo znašale 3.600.000 SIT.
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O8 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN
DRUGIH INSTITUCIJ
0841 Politi ne stranke
Sredstva za delovanje politi nih strank se zagotavljajo na podlagi sklepa o financiranju politi nih
strank, katerega je sprejel ob inski svet dne 30. januarja 2003. Politi nim strankam, ki so
upravi ene pridobiti sredstva iz prora una ob ine, pripadajo sredstva za dobljeni glas na volitvah
v višini 45 tolarjev (mese no).
10 SOCIALNA VARNOST
109001 Rezerve
Sredstva za naravne nesre e bodo oblikovana na podlagi drugega odstavka 8. lena odloka o
prora unu ob ine Žalec za leto 2006 in porabljena za odpravo posledic naravnih nesre .
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B. ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
0421 KMETIJSTVO
042101 Gozdne ceste
Sredstva v višini 2.600.000,00 SIT se namenijo za redno vzdrževanje gozdnih cest, financirano
iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.
042104 Kmetijsko gozdarsko izobraževanje
Sredstva v višini 300.000,00 SIT se namenijo za sofinanciranje zahtevanih izobraževanj, ki jih
morajo kmetje opraviti pred registracijo dejavnosti, predavanja s podro ja predelave doma
pridelanih proizvodov, pospeševanje prodaje na domu in razli nih aktivnosti, ki prispevajo k
razvoju interesnih dejavnosti in turisti ne ponudbe na kmetijah.
042106 Pomo kmetijam
Sredstva v višini 5.000.000,00 SIT se namenijo za tista podro ja, ki imajo manj primerne pogoje
za kmetovanje (gri evnato hribovita in gorsko višinska podro ja). Pomo je denarna in le za
enega družinskega lana, ki je pokojninsko invalidsko zavarovan kot kmet, za dobo najve pol
leta z namenom ohranitve kme kega prebivalstva na obmo jih z manj primernimi pogoji za
kmetovanje. Kot pomo kmetijam ob ina subvencionira tudi socialno delovno pomo . Lahko jo
koristijo kme ka gospodarstva, ki so doživela na svoji kmetiji nesre o in so na ta na in ogrožena
(bolezen, poškodba, delovna nesre a).
042108 Zavarovanje živine in kmetijskih pridelkov
Sredstva v višini 5.000.000,00 SIT se namenijo za sofinanciranje zavarovanja kmetijskim
gospodarstvom, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost, od tega se nameni 2.500.000,00 SIT za
delno pokritje sklenjenih zavarovanj za živino (krave, mlado pitano govedo, plemenske svinje,
konje in drobnico) in 2.500.000,00 SIT za delno pokritje sklenjenih zavarovanj za kmetijske
pridelke, zlasti hmelj in sadje.
042111 Prestrukturiranje kmetij
Sredstva v višini 6.000.000,00 SIT se namenijo pospeševanju vzpodbujanja strukturnih
sprememb in uvajanju razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu in sicer podpora razvoju
ekološko usmerjenih kmetij, investicijska podpora v sadjarstvu, vzpodbujanje vrtnarske
proizvodnje, investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v živinorejski proizvodnji, ter
perutninarstvu in investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v hmeljarstvu.
042116 Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Sredstva v višini 4.600.000,00 SIT se namenijo pospeševanju razvoja dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji, pospeševanje strukturnih sprememb v kmetijstvu, vzpostavitev konkuren nosti
kmetijskih proizvajalcev in širitvi obstoje ih ali uvajanju novih dejavnosti v skladu s VI.
Poglavjem Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, 54/00), Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, 46/01), in Pravilnikom o
usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, 72/01). Te
dejavnosti so turizem na kmetiji, predelava in prodaja kmetijskih pridelkov lastne proizvodnje in
gradbeno obrtniška dela, ki so pogoj za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
042114 Dotacije društvom
Sredstva v višini 3.000.000,00 SIT se namenijo za spodbujanje aktivnosti društev s podro ja
kmetijstva za izvajanje strokovnega dela, strokovnih prireditev (razstave, promocije,
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izobraževanja, izdajanje informativnih publikacij). Do sredstev so upravi ena društva in
združenja, ki so registrirana na obmo ju ob ine in delujejo na podro ju kmetijstva v ob ini
Žalec. Sofinanciranje društev poteka na podlagi javnega razpisa za leto 2006.
042117 Razvojni program podeželja Spodnje Savinjske doline
Sredstva v višini 1.500.000,00 SIT se namenijo za sofinanciranje posami nih in skupnih
razvojnih projektov, ki izhajajo iz Razvojnega programa podeželja Spodnje Savinjske doline.
042118 Razvoj turisti nih kmetij
Sredstva v višini 12.000.000,00 SIT se namenijo za izvedbo javnega razpisa za hitrejši razvoj
turisti nih kmetij. Nepovratna sredstva bodo v skladu s pravilnikom o dodeljevanju sredstev
dodeljena vlagateljem. Prejemnikom sredstev bo Ob ina Žalec omogo ila možnost opravljanja
dopolnilnih turisti ni dejavnosti na kmetijah, pove anje turisti ne ponudbe in s tem ve jo
zaposlenost kme kega prebivalstva na podeželju.
0473 TURIZEM
047301 Zveza turisti nih društev Ob ine Žalec
Sredstva v višini 600.000,00 SIT so planirana za redno dejavnost Zveze turisti nih društev
Ob ine Žalec.
047302 Turisti na društva
Sredstva v višini 5.382.000,00 SIT so planirana za sofinanciranje delovanja turisti nih društev.
Sredstva se bodo razdelila na osnovi pravilnika o sofinanciranju turisti ne dejavnosti v Ob ini
Žalec in na osnovi javnega razpisa za leto 2006.
047303 Turisti ne prireditve
Sredstva v višini 12.900.000,00 SIT so planirana za financiranje turisti nih prireditev ob inskega
pomena (novoletni lov, pustni karneval v Žalcu , Entente florale 2006, sprejem rejniških družin
v dvorcu Novo Celje, pohod po hmeljski poti, turisti na tržnica, hmeljarski likof, sre anje pri trti
ob Obrambnem stolpu, organizacija tekmovanja in prireditve Najlepši kraj, hiša in kmetija,
kolesarjenje po SSD, veseli december – Miklavž in Boži ek, silvestrovanje na prostem in ostale
prireditve s turisti nimi društvi).
047304 Turisti na promocija
Sredstva v višini 5.000.000,00 SIT so planirana za turisti no promocijo in za sodelovanje v
promocijskih projektih Slovenske turisti ne organizacije (izdelava zemljevida, turisti na
signalizacija, jumbo panoji - menjava znamkic in plakatov, ponatisi prospektov, razglednic,
oglaševanje v turisti nih medijih, sofinanciranje turisti nega vodenja po Ob ini Žalec).
047305 Turisti ni podmladek
Za pospeševanje razvoja turizma med osnovnošolci so planirana sredstva v višini 700.000,00
SIT za sofinanciranje aktivnosti turisti nih podmladkov na osnovnih šolah v ob ini Žalec.
047307 Muzej hmeljarstva in pivovarstva
Ob ina Žalec je prijavila projekt Eko - Muzej Hmeljarstva in pivovarstva Žalec na javni razpis
Agencije RS za regionalni razvoj. Sredstva v višini 9.600.000,00 SIT predstavljajo 58% celotne
vrednosti projekta, razliko 42% pa naj bi pridobili iz državnih virov po sprejemu sklepa vlade
RS. Sredstva so po projektu predvidena za pripravo strokovnih osnov – študije izvedljivosti,
idejne zasnove projekta ter za oblikovanje integralnega turisti nega produkta z zasnovo trženja.

67

047307 Turisti no informacijski center (TIC)
Sredstva v višini 1.700.000,00 SIT so planirana za redno delovanje TIC-a, kar zajema:
- 1.200.000,00 SIT za materialne stroške (elektriko, vodo, smeti, ogrevanje, telefon, ADSL )
- 500.000,00 SIT za nakup opreme (regalna oprema za depo, stojalo za kolesa ter
demonstracijska platna).
0490 DROBNO GOSPODARSTVO
049002 Razvojna agencija Savinja Žalec
Sredstva v višini 8.100.000,00 SIT so namenjena za sofinanciranje delovanja Razvojne agencije
Savinja Žalec. Njena naloga je skrb za pripravo razvojnih projektov, prijave na razpise
ministrstev RS in Evropske unije, svetovanje in pospeševanje podjetniškega razvoja na obmo ju
Spodnje Savinjske doline s poudarkom na Ob ini Žalec.
049003 Sklad dela Savinjske regije
Sredstva v višini 1.100.000,00 SIT so namenjena za reševanje problematike presežnih delavcev v
podjetjih, ki imajo težave v poslovanju in pomo presežnim delavcem pri iskanju prezaposlitve,
prekvalifikacije in samozaposlovanja. Pri tem sodelujejo tudi z Republiškim zavodom za
zaposlovanje, UPI Ljudsko univerzo Žalec, Razvojno agencijo Savinja Žalec in Zbornico
zasebnega gospodarstva.
049004 CIPS
Center za informiranje in poklicno svetovanje nudi svetovanja in informiranja mladim tako
osnovnošolcem kot tudi dijakom pri izbiri poklica ter svetovanju odraslim pri poklicnih
usmeritvah. Sredstva v višini 640.000,00 SIT so namenjena za sofinanciranje rednega delovanja
CIPS.
07 ZDRAVSTVO
076001 Mrliško pregledna služba
Na podlagi 8. lena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora ob ina
zagotavljati mrliško pregledno službo za svoje ob ane. Sem spadajo predvsem zdravstvenotehni ne storitve ob smrti pokojnika, ki se opravijo po odredbi zdravnika oziroma policije. Glede
na dosedanjo porabo so planirana sredstva v višini 4.600.000,00 SIT.
076002 Dotacije društvom
Sredstva v višini 3.000.000,00 SIT so namenjena za delo društev iz podro ja bolezenske in
psihi ne prizadetosti ter raznih odvisnosti, za delo invalidskih organizacij in društev za
izboljšanje kvalitete življenja. Razdelitev sredstev se opravi na podlagi sprejetega pravilnika in
izvedenega javnega razpisa za leto 2006.
076003 Medob insko društvo invalidov
Sredstva v višini 520.000,00 SIT so namenjena za delo Medob inskega društva invalidov, ki ima
ve kot 60% vseh lanov iz Ob ine Žalec in deluje na obmo ju Spodnje Savinjske doline.
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08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ,
ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ
0810 DEJAVNOSTI NA PODRO JU ŠPORTA
081001 Zveza športnih društev Žalec
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za zavarovanje odgovornosti izvajalcev športnih
aktivnosti v višini 600.000,00 SIT.
081002 Dotacije društvom
V ob ini Žalec deluje preko 52 športnih društev. Njihovo delovanje in uresni evanje 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 36.830.000,00 SIT
bo izvedeno po pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v ob ini
Žalec in po prijavah programov na javni razpis za leto 2006.
Za investicijsko vzdrževanje oz. nujno ureditev smu iš a v Libojah je planirano 1.000.000,00
SIT.
081003 Mednarodna tekmovanja
Posamezniki in športna društva se na osnovi uspehov v državi udeležujejo tudi mednarodnih
tekmovanj. Po pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v ob ini
Žalec bo njihovo udeležbo sofinancirala tudi lokalna skupnost v višini 4.000.000,00 SIT.
081004 Športne prireditve
Sredstva v višini 5.730.000,00 SIT so namenjena za naslednje prireditve, aktivnosti in interesne
programe mladih:
- prireditev »Šport 2005 v ob ini Žalec«,
- razpnimo jadra – športni maj,
- zajadrajmo v poletje (junij – julij – avgust),
- šport ob ob inskem prazniku,
- festival športnega filma,
- tradicionalno sre anje ob anov na Komelju ter Mrzlici in drugo...,
- druge športne prireditve v sodelovanju z društvi,
- šport mladih - interesni programi (Zlati son ek, Krpan, Nau i se plavati,) šolski šport,
študentski programi,
- športna promocija (oglaševanje, informiranje, olimpijska kartica, delo komisije za šport
in strokovnega sveta za šport ).
081005 Športni center Žalec
Vzdrževanje ŠC Žalec vklju uje predvsem teko e vzdrževanje nogometnega igriš a, pla ila
stroškov elektri ne energije in vodarine ter sprotna popravila, za kar je planirano 2.400.000,00
SIT.
Za investicijska vlaganje je skupno predvideno 5.000.000,00 SIT od tega za nujno obnovo
garderobnih hišic 3.350.000,00 SIT, za ureditev tribun - nakup in montaža sedežev in pleskanje
1.500.000,00 SIT ter za postavitev vodne fontane za oskrbo s pitno vodo 150.000,00 SIT.
081010 Društvo maratoncev in pohodnikov Celje
Sredstva v višini 297.000,00 SIT se namenijo za sofinanciranje izvedbe vsakoletnega maratona
na relaciji Celje – Logarska dolina. Ob ine, skozi katere poteka maraton, so s tem društvom
podpisale pogodbo o sofinanciranju izvedbe prireditve za obdobje 5 let. Kriterij za sofinanciranje
je narejen po številu prebivalcev in po dolžini trase maratona po posameznih ob inah, skozi
katere poteka maraton.
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0820 KULTURNE DEJAVNOSTI
082001 Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
Sredstva v višini 55.900.000,00 SIT se predvidijo za pla e 11,5 zaposlenih delavcev ( od tega
0,5 zaposlitev odgovornega urednika za lokalni asopis Utrip Savinjske doline). V sredstvih za
pla e je vklju ena še prehrana, prevoz in regres za zaposlene.
Za prispevke delodajalca za zaposlene se predvidijo sredstva v višini 8.100.000,00 SIT ter za
premije kolektivnega zavarovanja 980.000,00 SIT.
V okviru izdatkov za blago in storitve se namenja 2.840.000 SIT za davek na izpla ane pla e ter
12.460.000,00 SIT za neprogramske stroške zavoda. V ta znesek so zajeti stroški ogrevanja,
vode, elektrike, redno vzdrževanje za Dom II. slovenskega tabora, stroški pisarniškega materiala
in poštne storitve. Za nujno investicijsko vzdrževanje je planirano 500.000,00 SIT.
082002 Medob inska mati na knjižnica
Za pla e in druge izdatke zaposlenih v knjižnici so predvidena sredstva v višini 35.900.000,00
SIT, v okviru teh sredstev je predvidena tudi ena nova zaposlitev za knjižni arja za urejanje
dokumentarnega gradiva in domoznanski oddelek. V sredstvih za pla e je vklju ena še prehrana,
prevoz in regres za zaposlene.
Za prispevke delodajalca za zaposlene v knjižnici je planirano 5.000.000,00 SIT in za premije za
kolektivno dodatno zavarovanje 650.000,00 SIT.
V okviru izdatkov za blago in storitve se namenja 1.500.000,00 SIT za davek na izpla ane pla e
ter 5.900.000,00 SIT za neprogramske stroške zavoda.
Za investicijsko vzdrževanje so namenjena sredstva v višini 2.500.000,00 SIT za ureditev
prostorov za domoznanski oddelek v okviru prostorskih možnosti Doma II. Slovenskega tabora
Žalec. Za nakup knjig so planirana sredstva v višini 7.200.000,00 SIT.
082003 Kulturne prireditve
Sredstva se predvidijo za izvedbo kulturnih prireditev v Domu II. slovenskega tabora in v
Novem Celju v skupni višini 10.300.000,00 SIT.
Prireditve se bodo organizirale ob ob inskem in državnih praznikih ter posebnih priložnostih
(novoletni sprejem direktorjev, sprejem odli njakov, sprejem zlatih maturantov, proslava ob
dnevu upora, prireditve ob ob inskem prazniku, prireditve ob tednu otroka, Ta veseli dan
kulture, ustvarjalne delavnice, kultura 2000 – prijava na razpis EU in druge prireditve…).
Poleg tega pa so predvidene še: razstave v avli, predavanja, delavnice, poletna slikarska šola
Rudija Španzla, Kresni na no , kulturne prireditve v adventnem asu, …) in sofinanciranje
abonmajev.
082004 Sofinanciranje kulturnih projektov
Sredstva v višini 3.000.000,00 SIT so namenjena za sofinanciranje projektov na podro ju
kulture, v skladu z sprejetim pravilnikom, sredstva se dodelijo na osnovi javnega razpisa za leto
2006.
082005 ZKD Savinja Žalec
Sredstva se predvidijo za redno delovanje Zveze kulturnih društev Savinja Žalec v višini
600.000,00 SIT.
082006 Dotacije društvom
Sredstva v višini 13.700.000,00 SIT se predvidijo za redno delovanje kulturnih društev, izvajanje
programov dela in teko e vzdrževanje prostorov. Za investicijsko vzdrževanje prostorov in
opreme društev se predvidijo sredstva v višini 3.300.000,00 SIT. Razdelitev sredstev med
društva se opravi na osnovi planov dela društev in na osnovi sprejetega pravilnika za financiranje

70

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob ini Žalec. Razdelitev sredstev bo opravljena na podlagi
prejetih vlog na javni razpis za leto 2006.
082007 Savinova hiša
Sredstva v višini 2.800.000,00 SIT se predvidijo za izvedbo razstav, poletnih ve erov v atriju.
Sredstva v višini 2.300.000,00 SIT se predvidijo za gradbeno obrtniška dela – popravilo depojev
in sanitarij v Savinovi hiši.
082008 Savinova odli ja
Sredstva v višini 1.300.000,00 SIT se predvidijo za izvedbo osrednje proslave ob kulturnem
prazniku s podelitvijo Savinovih odli ij nagrajencem.
082009 asopis Utrip Savinjske doline
Sredstva se predvidijo za sofinanciranje asopisa Utrip Savinjske doline v višini 5.000.000,00
SIT.
082010 Petka – Šolske storitvene dejavnosti – za ZKŠT Žalec
Sredstva so namenjena za pla e delavcev, ki opravljajo ra unovodske storitve in storitve iš enja
za Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Za pla e in druge izdatke zaposlenim se zagotavlja
7.000.000,00 SIT, za prispevke delodajalca 1.010.000,00 SIT, za premije kolektivnega
dodatnega zavarovanja 280.000,00 SIT ter za davek na izpla ane pla e 240.000,00 SIT.
082011 Dvorec Novo Celje
Sredstva v višini 1.500.000,00 SIT se predvidijo za nujna vzdrževalna dela na objektu ter za
nabavo opreme za poro no protokolarni prostor.
082012 Obrambni stolp
Sredstva v višini 1.000.000,00 SIT se predvidijo za izvedbo elektro priklju ka in napeljavo
elektrike v objekt.
082015 Javni skladi za ljubiteljsko kulturno dejavnost
Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacije in izvedbe obmo nih prireditev za
udeležene lane kulturnih društev iz Ob ine Žalec v višini 500.000,00 SIT.
082016 Zavarovalne premije za javne zavode
Sredstva so namenjena za zavarovanje objektov Doma II. slovenskega tabora in Savinove hiše v
višini 300.000,00 SIT (požar, vlom in vandalizem).
082018 Založniška dejavnost
Sredstva v višini 3.500.000,00 SIT so namenjena za zbiranje, pripravo in urejanje besednega in
slikovnega gradiva, ki bo osnova za nadaljnje aktivnosti za izdajo monografije Žalca v letu 2007
ob 825 - letnici mesta Žalec.
082019 Festival »Sredi zvezd«
Sredstva v višini 200.000,00 SIT so namenjena za sofinanciranje izvedbe projekta »Sredi zvezd
«. Festival poteka v mesecu maju z udeležbo vokalnih skupin iz Slovenije in tujine.
082020 Sredstva za izvedbo ZSPJS javnima zavodoma
Sredstva v višini 990.000,00 SIT so namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi
pla ami v skladu z zakonom o sistemu pla v javnem sektorju (ZKŠT in MMK).
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0840 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN
DRUGIH INSTITUCIJ
084001 Karitas
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva v višini 2.640.000,00 SIT za delovanje humanitarnih
organizacij in sicer:
Karitas Petrov e: 2.262.000,00 SIT; od tega 562.000,00 SIT za sofinanciranje javnega dela,
480.000,00 SIT za sofinanciranje humanitarnega koncerta, pomo pri humanitarnem delu Karitas
– Župnija Petrov e in za delovanje humanitarne organizacije 1.220.000,00 SIT.
Karitas Gotovlje: 378.000,00 SIT za delovanje humanitarne organizacije.
084002 Ob inska zveza Rde ega križa Žalec
Za delovanje OO RK Žalec se zagotavljajo sredstva v višini 3.274.000,00 SIT za naslednje
namene: pomo socialno ogroženim (obleka, hrana), organizacija in izvedba krvodajalstva,
te ajev prve pomo i, organiziranje podmladka in zdravstvene vzgoje ter sofinanciranje sre anja
krvodajalcev SSD.
084004 Ob inska zveza društev prijateljev mladine Žalec
Sredstva v višini 4.600.000,00 SIT so namenjena za izvedbo akcij, v katere so vklju eni
predšolski otroci in u enci osnovnih šol: bralna zna ka, letovanje otrok pozimi in poleti, knjižni
kviz, otroški parlament, veseli december (predstave in obdaritve otrok).
084006 Mladinski svet Ob ine Žalec in mladinski klubi
Na tej postavki so predvidena sredstva v višini 2.100.000,00 SIT za delovanje Mladinskega sveta
Ob ine Žalec, v okviru katerega delujejo posamezni mladinski klubi iz Ob ine Žalec, ki skupaj
pripravijo letni program aktivnosti.
084201 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sredstva v višini 3.500.000,00 SIT so planirana za preventivno delovanje in vzgojo ob anov v
cestnem prometu ter za izvedbo ob inskega tekmovanja »Kaj veš o prometu?« in akcijo »Varno
na poti v šolo«. Poleg tega je meseca maja 2006 v Ob ini Žalec planirana organizacija 15.
državnega tekmovanje »Kaj veš o prometu?«, katerega se bodo udeležili tekmovalci osnovnih
šol iz vse Slovenije.
084202 Društvo izgnancev Slovenije, OO Žalec
Sredstva v višini 264.000,00 SIT so namenjena za delovanje društva, v katerega so združeni
izgnanci iz druge svetovne vojne z obmo ja naše ob ine.
084203 Obmo no združenje veteranov vojne za Slovenijo
Sredstva v višini 422.000,00 SIT so namenjena za delovanje združenja veteranov vojne za
Slovenijo, ki šteje preko 300 lanov.
084204 Veteransko društvo Sever, odbor Žalec
Sredstva v višini 211.000,00 SIT so namenjena za delovanje odbora ter udeležb na razli nih
proslavah in sre anjih.
084205 Obmo no združenje borcev NOB SSD
Sredstva v višini 948.000,00 SIT so namenjena za delovanje sedmih krajevnih organizacij ZZB
NOV, ki štejejo skupaj preko 500 lanov. Njihove naloge so ohranjanje zgodovinskih izro il iz
asa NOB, sodelovanje pri organizaciji proslav in sre anj na temo NOB.
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084208 Društva upokojencev ob ine Žalec
Za delovanje društev in Zveze društev upokojencev se namenja 2.863.000,00 SIT s tem, da je
predvidena razdelitev sredstev naslednja: 1.563.000,00 SIT se nameni za redno delovanje Zveze
društev upokojencev, za delovanje 10 društev upokojencev pa so predvidena sredstva v višini
800.000,00 SIT. Za investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov so planirana sredstva v višini
500.000,00SIT. Sredstva se dodelijo na osnovi razpisa, ki ga izvede Zveza društev upokojencev
ob ine Žalec.
084209 Univerza za III. življenjsko obdobje Žalec
Za delovanje univerze za III. življenjsko obdobje se namenja 1.780.000,00 SIT. Dejavnosti pa
so predvsem naslednje:
- razvijanje in širjenje izobraževanja med populacijo tretjega življenjskega obdobja,
- organiziranje krožkov, seminarjev,
- organiziranje aktualnih predavanj, pogovorov in sre anj za lane,
- organiziranje prireditev z namenom predstavitve pridobljenih znanj in izdelkov, ki nastajajo
v okviru izobraževanj,
- organizacija in vzpodbujanje družabnega življenja in rekreacija lanov društva, …
084210 Študentski klub Žalec
Sredstva v višini 527.000,00 SIT so namenjena za sofinanciranje projektov, ki jih v svojem
letnem programu opredeli Študentski klub Žalec.
084211 Filatelisti no društvo Žalec
Sredstva v višini 422.000,00 SIT so namenjena za izdajo spominskih kuvert in žigov ter
organizacijo razstav.
0850 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODRO JU ŠPORTA, KULTURE TER
VERSKIH IN DRUGIH NEPROFITNIH INSTITUCIJ
085001 Mladi raziskovalec
Ob ina Žalec je razpisala javni nate aj »Mladi raziskovalec 2006«, ki vklju uje slede a tematska
podro ja: Zgodovina mesta Žalec, Eko na in življenja, Igra in igra e neko , Pravica do
druga nosti. Na nate aju sodelujejo osnovne šole in enote vrtca. Za ta namen je predvideno
1.930.000,00 SIT.
085002 Inovator leta
Planirana sredstva v višini 1.190.000,00 SIT so predvidena za izvedbo »Inovator leta« in pla ilo
denarne nagrade izbranemu inovatorju.
09 IZOBRAŽEVANJE
0911 PREDŠOLSKA VZGOJA
091101 Vrtci ob ine Žalec
Sredstva so planirana za pla ilo razlike med ceno programov in pla ilom staršev za otroke iz
ob ine Žalec, ki obiskujejo žalski vrtec (584 otrok) v skupni višini 415.000.000,00 SIT. Za
premije kolektivnega dodatnega zavarovanja zaposlenih se nameni 10.300.000,00 SIT po 28.a
lenu Zakona o vrtcih (sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti, ki niso všteta v
ceno programa, vrtcu zagotavlja lokalna skupnost ustanoviteljica).
Za investicijsko vzdrževanje je namenjeno 10.000.000,00 SIT in sicer za prevzete obveznosti za
kotlovnico v enoti Šempeter (3.000.000,00 SIT) ter nujna intervencijska popravila v enotah vrtca
v višini 7.000.000,00 SIT.
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091102 Vrtci izven ob ine Žalec
Po 28. lenu Zakona o vrtcih pla uje mati na ob ina za otroke s stalnim prebivališ em v ob ini
Žalec, ki obiskujejo vrtec v drugih ob inah, razliko v ceni programa, ki ga obiskujejo ti otroci.
To so vrtci v Celju (51 otrok), Polzeli (7 otrok), Velenju (5 otrok), Preboldu (5 otrok) Dobrni (4
otroci), Braslov ah (3 otroci), Ljubljani (5 otrok) in v drugih ob inah (11 otrok). Za te namene je
planirano 63.000.000,00 SIT.
091103 »Petka« Šolske storitvene dejavnosti – za Vrtce Ob ine Žalec
Planirana sredstva v višini 7.110.000,00 SIT bodo porabljena za pla ilo ra unovodskih storitev,
ki jih opravlja Petka za vrtec na podlagi pogodb in priznanem številu 1,5 ra unovodskih
delavcev.
091104 Javna dela
Planirana sredstva v višini 630.000,00 SIT so namenjena za sofinanciranje javnega dela – pomo
pri spremstvu otroka s posebnimi potrebami v okviru vrtca.
091105 Zavarovalne premije za javne zavode
Planirana sredstva v višini 415.000,00 SIT so namenjena za pla ilo zavarovalnih premij za
zgradbe, v katerih se nahajajo enote vrtca. Premije se nanašajo na zavarovanje zgradb proti
požaru, izlivu vode, steklolomu…
091107 Sredstva za izvedbo ZSPJS
Sredstva v višini 3.370.000,00 SIT so namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi
pla ami v skladu z zakonom o sistemu pla v javnem sektorju v VVZ Vrtci Ob ine Žalec.
0912 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
091201 Drugi transferi posameznikom
Sredstva v višini 75.000.000,00 SIT so namenjena za brezpla en prevoz u encev. Na podlagi 56.
lena Zakona o osnovni šoli imajo u enci pravico do brezpla nega prevoza, e je njihovo
prebivališ e oddaljeno ve kot 4 km od njihove osnovne šole. Ne glede na oddaljenost imajo
pravico do brezpla nega prevoza tudi tisti u enci, ko je ogrožena njihova varnost na poti v šolo
in tisti u enci, ki obiskujejo 1. razred 9-letne osnovne šole.
Sredstva v višini 1.100.000,00 SIT so namenjena za pla ilo kosil u encem II. Osnovne šole iz
socialno šibkejših družin in v posameznih izjemnih primerih na predlog osnovni šol.
091202 Dogovorjeni program
Planirana sredstva so namenjena za:
- dogovorjeni program, ki se izvaja na osnovnih šolah (varstvo voza ev, zgodnje u enje tujega
jezika, ra unalništvo, 0,4 hišnika na POŠ Trje) in sicer za: pla e v višini 15.660.000,00 SIT,
prispevke delodajalcev v višini 2.455.000,00 SIT, davek na pla e 630.000,00 SIT in premije
kolektivnega dodatnega zavarovanja 185.000,00 SIT,
- za projektno delo na šolah (OŠ Griže 950.000,00 SIT, OŠ Petrov e 950.000,00 SIT, OŠ
Šempeter 800.000,00 SIT, I. OŠ Žalec 1.600.000,00 SIT, II. OŠ Žalec 200.000,00 SIT,
Glasbena šola 800.000,00 SIT ).
091203 I. osnovna šola Žalec
Planirana sredstva v višini 22.710.000,00 SIT bodo porabljena za pokrivanje materialnih
stroškov šole (elektrika, ogrevanje, teko e vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve).
Sredstva iz naslova investicijskega vzdrževanja v višini 5.200.000,00 SIT so namenjena za
investicijsko vzdrževanje šolskega prostora. Prioriteto porabe bosta dogovorila vodstvo šole in
strokovna služba ob ine.
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091204 II. osnovna šola
Planirana sredstva v skupni višini 2.190.000,00 SIT predstavlja delež ob ine, s katerim naj bi se
zagotavljalo delovanje šole skupaj z drugimi ob inami, iz katerih so vklju eni u enci v to šolo
(19 u encev iz Ob ine Žalec, preostali u enci pa prihajajo iz ob in Braslov e, Laško, Mozirje,
Polzela, Prebold, Tabor in Vransko). Za kritje materialnih stroškov je namenjeno 1.690.000,00
SIT in za investicijsko vzdrževanje šole 500.000,00 SIT.
091205 Osnovna šola Griže
Planirana sredstva v višini 8.400.000,00 SIT bodo porabljena za pokrivanje materialnih stroškov
šole (elektrika, ogrevanje, teko e vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve).
Za izdelavo projektne dokumentacije za prizidek nove telovadnice, adaptacijo obstoje ih šolskih
prostorov in delno novogradnjo OŠ je planirano 4.400.000,00 SIT.
Sredstva v višini 5.000.000,00 SIT so namenjena za investicijsko vzdrževanje šolskega prostora.
Prioriteto porabe bosta dogovorila vodstvo šole in strokovna služba ob ine, od tega je namenjeno
za sofinanciranje nabave šolskega kombija 3.000.000,00 SIT.
091206 Osnovna šola Petrov e
V okviru javnih del preko Zavoda za zaposlovanje se izvaja na šoli pomo u encem z u nimi
težavami, kar predstavlja delež ob ine za pla e 614.000,00 SIT in prispevke delodajalca
92.000,00 SIT. Planirana sredstva v višini 12.070.000,00 SIT bodo porabljena za pokrivanje
materialnih stroškov šole (elektrika, ogrevanje, teko e vzdrževanje, pleskanje, komunalne
storitve) in za stroške upravljanja s istilno napravo pri POŠ Trje. Sredstva iz naslova
investicijskega vzdrževanja v višini 3.700.000,00 SIT so namenjena za investicijsko vzdrževanje
šolskega prostora. Prioriteto porabe bosta dogovorila vodstvo šole in strokovna služba ob ine.
091208 Osnovna šola Šempeter
Planirana sredstva v višini 7.775.000,00 SIT bodo porabljena za pokrivanje materialnih stroškov
šole (elektrika, ogrevanje, teko e vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve). Sredstva za
investicijsko vzdrževanje v višini 1.800.000,00 SIT so planirana za investicijsko vzdrževanje
šolskega prostora. Prioriteto porabe bosta dogovorila vodstvo šole in strokovna služba ob ine.
091209 Glasbena šola »Risto Savin« Žalec
Sredstva so planirana za:
- 58,5% delež ob ine za stroške regresa za prehrano in potnih stroškov zaposlenih na šoli v
višini 4.950.000,00 SIT,
- delež materialnih stroškov za delovanje šole v višini 1.150.000,00 SIT in najem prostorov
3.700.000,00 SIT,
- novogradnja glasbene šole v višini 110.000.000,00 SIT,
- investicijski nadzor nad izgradnjo glasbene šole v višini 1.600.000,00 SIT,
- na rti in druga projektna dokumentacija v višini 1.200.000,00 SIT,
- nadzor iz varstva pri delu in nadzor akustika pri izvedbi del v višini 1.100.000,00 SIT.
091210 UPI Ljudska univerza Žalec
Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje verificiranih programov za pridobitev
izobrazbe odraslih in stroškov uporabe u ilnic za potrebe I. Osnovne šole Žalec v višini
6.500.000,00 SIT.
091211 Logoped
Storitev logopeda se nanaša na u ence osnovnih šol in deloma otrok drugega starostnega obdobja
v vrtcu iz ob ine Žalec. V obravnavi je 82 otrok: od tega 41 iz ob ine Žalec, 10 iz ob ine
Braslov e, 12 iz ob ine Polzela, 8 iz ob ine Prebold, 5 iz ob ine Tabor in 6 iz ob ine Vransko.
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Delež financiranja logopeda je izra unan na podlagi števila vklju enih otrok iz posamezne
ob ine in je planiran v višini 1.270.000,00 SIT.
091212 Osnovna šola Glazija
Planirana sredstva v višini 660.000,00 SIT so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov,
varstva in domskega zdravnika za 4 u ence iz Ob ine Žalec, ki na podlagi odlo be o razvrstitvi
obiskujejo to šolo s prilagojenim programom.
091213 Zavarovalne premije za javne zavode
Sredstva v višini 2.600.000,00 SIT so namenjena za pla ilo zavarovalnih premij za zgradbe
mati nih in podružni nih osnovnih šol. Premije se nanašajo na zavarovanje zgradb proti požaru,
izlivu vode, steklolomu…
091214 I. OŠ Žalec – POŠ Ponikva
Sredstva so planirana za:
- novogradnjo šole v višini 77.450.000,00 SIT,
- investicijski nadzor nad izgradnjo šole v višini 770.000,00 SIT,
- pla ilo drugih storitev – varnostni nadzor in dokumentacije v višini 230.000,00 SIT.
091215 Sredstva za izvedbo ZSPJS
Sredstva v višini 210.000,00 SIT so namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi pla ami
v skladu z zakonom o sistemu pla v javnem sektorju – dogovorjeni program.
094 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
09401 Regijsko višje in visokošolsko središ e Celje
Sredstva v višini 1.600.000,00 SIT so planirana za sofinanciranje delovanja šolskega središ a na
podlagi podpisane Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med
ob inami celjske regije, ki so ustanovile Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središ e v
Celju.
096 PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU
096001 Štipendijska politika
Sredstva v višini 9.600.000,00 SIT so planirana za dodelitev štipendij in sicer: za srednješolsko
izobraževanje, za univerzitetni študij in enkratne štipendije. Upravi enci do štipendije bodo
izbrani na podlagi pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Ob ini Žalec (Ur. l. RS, št.
100/02, 82/04) in javnega razpisa (Utrip, št. 9 z dne 28.09.2005).
096002 Sklad štipendijske sheme Savinjske regije
Sredstva v višini 1.400.000,00 SIT se namenijo za sklad štipendijske sheme Savinjske regije na
podlagi akta o ustanovitvi tega sklada. Sklad bo združeval namenska sredstva za financiranje
izobraževanja in usposabljanja loveških virov v regiji. Iz sklada bodo podeljene štipendije
dijakom in študentom za deficitarne profile, ki so pomembni za trajnostni gospodarski in
družbeni razvoj regije.
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10 SOCIALNA VARNOST
1012 VARSTVO INVALIDNIH OSEB
101201 Varstveno delovni center Velenje
Sredstva v višini 970.000,00 SIT se namenijo za sofinanciranje programa javnega dela – dveh
delavcev; pomo varuhinji – negovalki in pomo delovnemu inštruktorju v enoti VDC - Žalec.
101202 Varstveno delovni center Žalec
Sredstva v višini 400.000,00 SIT se namenijo za dopolnitev na rta etažne lastnine in vpis etažne
lastnine.
1020 SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OB ANOV
102001 Regresiranje oskrbe v domovih
Ob ina Žalec pokriva stroške domske oskrbe za 58 svojih ob anov, ki so nameš eni v domovih
upokojencev po Sloveniji. Stroški se krijejo na podlagi domske namestitve po odlo bi Centra za
socialno delo Žalec. Višina potrebnih sredstev v letu 2006 je ocenjena na 46.500.000,00 SIT.
102002 Pomo na domu
Socialno varstveno storitev pomo družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu (31
uporabnikov) opravlja za ob ino Žalec JZ Dom Nine Pokorn Grmovje, v obliki mobilne pomo i
pa JZ Center za varstvo in delo Golovec. Višina potrebnih sredstev v letu 2006 je ocenjena na
9.800.000,00 SIT.
1040 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE
104001 Socialna pedagoška pomo družini
Ob ina Žalec planira za izvajanje socialno pedagoške pomo i družini, ki poteka na domu ali v
dnevnem centru Podmornica v Žalcu 13.200.000,00 SIT. Od tega je predvideno za pla e in druge
izdatke 8.150.000,00 SIT, prispevke delodajalca 1.310.000,00 SIT, premije kolektivnega
zavarovanja 70.000,00 SIT ter za materialne stroške skupaj z davkom na pla e 3.670.000,00
SIT.
104002 Enkratne pomo i ob rojstvu otrok
Planiran znesek v višini 6.200.000,00 SIT je namenjen novorojen kom iz Ob ine Žalec. Za
prvega otroka se nameni 30.000,00 SIT, za drugega in vsakega nadaljnjega otroka pa 35.000,00
SIT.
1050 VARSTVO BREZPOSELNIH OSEB
105001 Prispevek za zdravstveno varstvo ob anov
Za pla ilo prispevka za zdravstveno varstvo ob anov je višina sredstev za leto 2006 ocenjena na
37.900.000,00 SIT. Vsak polnoleten ob an, ki nima prihodkov in ne more biti zdravstveno
zavarovan iz drugih naslovov se lahko zavaruje kot ob an (21. to ka 15. lena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ul. 9/1992, 99/2001). Število upravi encev
v letu 2005 je bilo naslednje: jan.597, feb.631, mar.666, apr.600, maj 652, jun. 673, jul. 597, avg.
618, sept. 644).
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1070 ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN
SOCIALNO IZKLJU ENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA
107001 Enkratne pomo i
Za dodeljevanje enkratne pomo i v Ob ini Žalec so predvidena sredstva v višini 2.000.000,00
SIT. Sredstva se dodeljujejo na osnovi odloka o dodeljevanju socialne pomo i v Ob ini Žalec
(Ur. L. RS 25/02).
107002 Osebna pomo – Družinski pomo nik
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS,št.2/04) je uvedel
pravico do izbire družinskega pomo nika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko
motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomo pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.V skladu z 99. lenom Zakona o socialnem
varstvu (Ur.l.RS, 13/4) se sredstva zagotovijo iz prora una lokalne skupnosti, na obmo ju katere
ima upravi enec storitev in pomo i prijavljeno stalno prebivališ e. Pravico do družinskega
pomo nika pridobi upravi enec po odlo bi Centra za socialno delo Žalec.
V letu 2006 je predvidena sprememba zakona o socialnem varstvu, s katerim naj bi se uredilo
financiranje družinskega pomo nika, kakor je Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
naložilo ustavno sodiš e. Planirana sredstva v višini 4.000.000,00 SIT so predvidena za delo 9
družinskih pomo nikov za obdobje treh mesecev (december 2005, januar in februar 2006), ko je
na rtovana realizacija spremembe zakona o socialnem varstvu in tudi sam sistem financiranja
družinskega pomo nika.
107003 Dnevni center Želva in Eureka
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za vodjo centra v višini 6.100.000,00 SIT za pla e in
druge izdatke ter 930.000,00 SIT za prispevke delodajalca iz naslova pla in 380.000,00 SIT za
ostale izdatke za blago in storitve in davek na pla e ter 110.000,00 SIT za premije kolektivnega
zavarovanja. Za materialne stroške in za delež društva za javne delavce v zvezi s prostori na
lokaciji Levstikova 15 se zagotovi 4.600.000,00 SIT. Poleg tega pa so predvidena investicijska
sredstva v višini 65.000,00 SIT. Skupna planirana višina sredstev znaša 12.185.000,00 SIT.
107004 Društvo Sre anje
Društvo Sre anje je društvo zdravljenih odvisnikov – bivših uživalcev nedovoljenih drog, ki z
vodenimi sestanki pomaga odvisnikom in njihovim svojcem, isto asno pa deluje tudi na terenu.
Na tej postavki se zagotavlja delež za pla o delavca, ki je zaposlen v programu javnih del.
Sredstva so planirana v višini 540.000,00 SIT.
107005 Društvo regionalna varna hiša za ženske in otroke – žrtve nasilja Celje
Projekt Regionalna varna hiša, ki ga izvaja celjsko društvo, je namenjen ženskam in njihovim
otrokom, ki doživljajo kakršno koli obliko nasilja (fizi no, psihi no, spolno). V okviru društva
delujejo tri varne hiše (Celje, Velenje, Slovenj Gradec). Za delovanje regionalne varne hiše, so
predvidena sredstva v višini 920.000,00 SIT.
107007 Preventivni programi
CSD Žalec poleg redne dejavnosti opravlja tudi druge socialno varstvene storitve in programe t.i.
preventivne programe, za katere ima usposobljene voditeljice, mentorice in prostovoljke, ki so
dodatne storitve pripravljene izvajati in je v lokalni skupnosti izražen interes za te programe
interes. V tem primeru bo lokalna skupnost zagotavljala sredstva za materialne stroške v višini
1.670.000,00 SIT v zvezi z izvedbo programov v skupinah kot so:
- skupine otrok in mladostnikov, katere se usmerja v zdrav življenjski slog,
- družinam s težavami v medsebojnih odnosih,
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tabor za otroke in mladostnike,
medgeneracijsko povezovanje, sre anja starih v skupinah za samopomo ,
terapevtski tabor otrok iz rizi nih družin, duševno prizadeti otroci s starši, rejenci in
rejniki…,
šudijski krožki.

107008 Pogrebni stroški
Na tej postavki se planirajo sredstva za poravnavo stroškov pokopa v primerih, ko ni dedi ev ali
ti niso sposobni poravnati stroške pokopa. V tem primeru jih je skladno z 20. lenom Zakona o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališ (Ul. RS št.34/84, 66/93) dolžna
poravnati ob ina, v kateri je imel umrli stalno prebivališ e. Za ta namen se planirajo sredstva v
višini 1.200.000,00 SIT.
107009 Lokalna akcijska skupina LAS Žalec
Sredstva v višini 620.000,00 SIT so predvidena za delovanje Lokalne akcijske skupine Žalec v
okviru katere se bodo izvajale naslednje aktivnosti: priprava okroglih miz na temo prepovedane
in dovoljene droge, preventivnih materialov ter izvedba preventivnih akcij.
107010 Javni zavod Socio Celje – Materinski dom
Javni zavod Socio ima v okviru svoje organizacijske strukture tudi enoto materinski dom, v
katerega se lahko vklju ujejo matere iz Ob ine Žalec. Za sofinanciranje delovanja materinskega
doma, so predvidena sredstva v višini 500.000,00 SIT.
107011 Varna hiša v Žalcu
Planirana sredstva v višini 3.000.000,00 SIT so namenjena za pridobitev prostorov za varno hišo
v Žalcu, v okviru Župnijskega urada Žalec.
1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODRO JU SOCIALNE VARNOSTI
109002 Vzdrževanje grobov
Ob ina Žalec ima sklenjeno pogodbo z Združenjem borcev in udeležencev NOB Ob ine Žalec,
ki skrbi za vzdrževanje in urejenost vojaških grobov in pokopališ . Za ta namen se planirajo
sredstva v višini 1.000.000,00 SIT.
109003 Dnevni preventivni obhodi
Za zagotavljanje varovanja objektov, ki so v lasti Ob ine Žalec (gre za objekte vseh šolskih
stavb, 11 enot vrtca, kompleksa Novo Celje, ob inske stavbe, stavbe v Levstikovi, Glasbene
šole in Doma II. slovenskega tabora) ob ina zagotavlja dnevne preventivne obhode. Za ta namen
se planirajo sredstva v višini 3.400.000,00 SIT.
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C. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
02 OBRAMBA ( 022 ZAŠ ITA IN REŠEVANJE)
02201 Posebni material in storitve
Sredstva so namenjena za nabavo uniform CZ ter nabavo drobnega orodja in naprav glede na
sprejeta merila in Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaš ite (Uradni list
RS, št. 15/00).
02202 Teko e vzdrževanje
Sredstva so namenjena za ureditev skladiš a CZ.
02203 Delo štaba
Sredstva so namenjena za pla ilo sejnin lanom štaba CZ. Predvidene so 4 seje štaba CZ.
02204 Usposabljanje pripadnikov CZ
Sredstva so namenjena za pla ila dnevnic pripadnikom CZ in za pla ila stroškov prevozov
pripadnikom CZ v zvezi z usposabljanjem in sodelovanjem na preverjanju znanja ekip CZ in
udeležbe na strokovni ekskurziji po kon anem regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve
pomo i Civilne zaš ite. Prav tako so sredstva namenjena za pla ila stroškov izvajalcem
usposabljanj in za pla ila nadomestil OD pripadnikom CZ za as usposabljanja oz. za as
sodelovanja na tekmovanju ali na preverjanju znanja.
02205 Nezgodno zavarovanje lanov CZ
Sredstva so namenjena za pla ila zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ
ter za pla ilo pavšalnih prispevkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovanje
za primer poškodbe pri delu – zavarovanci, ki opravljajo naloge zaš ite in reševanja.
02206 Sofinanciranje društev s podro ja ZIR
Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja društev, vklju enih v sistem ZIR – Kinološko
društvo Žalec, društvo Radioamaterjev Žalec, Potapljaško društvo Celje in Jamarski klub rni
Galeb, Prebold. Potapljaško društvo Žalec je v letu 2005 s pogodbo o predaji olna prejelo v
brezpla no uporabo oln, zato se mu v letu 2006 namenja samo 50.000,00 SIT.
02207 Nakup opreme ZIR
Sredstva so namenjena za nakup opreme za potrebe sistema ZIR glede na sprejeta merila in
Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaš ite (Uradni list RS, št. 15/00).
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03 JAVNI RED IN VARNOST (032 PROTIPOŽARNA VARNOST)
03201 Zavarovalne premije
Sredstva so namenjena za pla ilo zavarovalnih premij za gasilska vozila, za gasilske domove in
pla ila zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje operativnih gasilskih lanov, gasilskih
veteranov in otrok. Gasilska zveza Žalec bo sklenila zavarovanje pri ustrezni zavarovalnici,
sredstva pa jim bodo nakazana na osnovi njihovega zahtevka.
03202 Pisarniški in splošni material in storitve
Sredstva so namenjena za pla ilo prehrane ob izvedbi gasilske vaje vseh PGD ob ine Žalec.
03203 Teko e vzdrževanje
Sredstva so namenjena za servis in redno vzdrževanje (radijske postaje, pagerji) komunikacijske
opreme prostovoljnih gasilskih društev ob ine Žalec.
03204 Drugi operativni odhodki
Sredstva so namenjena za pla ilo sejnin lanom Upravnega odbora za razpolaganje z
dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Ob ine Žalec.
03205 Požarne intervencije
Sredstva so namenjena za nadomestila pla operativnim gasilskim lanom prostovoljnih
gasilskih društev Ob ine Žalec za as, porabljen na požarni ali drugi intervenciji oz. pri odpravi
posledic požara ali druge naravne nesre e.
03206 Gasilska zveza Žalec
Sredstva so namenjena za delovanje Gasilske zveze Žalec. Gasilska zveza Žalec združuje
prostovoljna gasilska društva ob in Vransko, Tabor, Polzela, Braslov e in Žalec, skupaj 32
društev (15 gasilskih društev ob ine Žalec). Na osnovi dogovora navedene ob ine financirajo
delovanje Gasilske zveze Žalec glede na število prostovoljnih gasilskih društev v posamezni
ob ini. Ob ina Žalec namenja v letu 2006 sredstva v enaki višini kot v preteklem letu, to je v
višini 150.000,00 SIT za posamezno društvo, kar v celoti predstavlja 2.250.000,00 SIT.
03207 PGD I. kategorije
Sredstva so namenjena za dotacije PGD I. kategorije. V ob ini Žalec so s sklepom župana v I.
kategorijo razvrš ena naslednja prostovoljna gasilska društva: Arja vas, Drešinja vas, Gotovlje,
Levec, Ložnica, Ponikva, Vrbje, Zabukovica in Zavrh pri Galiciji – skupaj 9 društev. Višina
dotacije se bo v letu 2006 nakazovala na osnovi to kovanja, ki bo odvisno od delovanja oz.
aktivnosti gasilskega društva.
03208 PGD II. kategorije
Sredstva so namenjena za dotacije PGD II. kategorije. V ob ini Žalec so s sklepom župana v II.
kategorijo razvrš ena naslednja prostovoljna gasilska društva: Dobriša vas – Petrov e, Griže,
Kasaze – Liboje, Šempeter in Velika Pirešica – skupaj 5 društev. Višina dotacije se bo v letu
2006 nakazovala na osnovi to kovanja, ki bo odvisno od delovanja oz. aktivnosti gasilskega
društva.
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03209 PGD IV. kategorije
Sredstva so namenjena za dotacijo osrednjemu prostovoljnemu gasilskemu društvu Žalec, ki je
edino, s sklepom župana, razvrš eno v IV. kategorijo. Tudi tu bo višina dotacije odvisna od
delovanja oz. aktivnosti gasilskega društva.
03210 Usposabljanje gasilske mladine, gasilskih enot in ligaška tekmovanja
Sredstva so namenjena za pla ila zdravniških pregledov, potrebnih za usposabljanja gasilcev
operativcev, za nadomestila pla za as usposabljanja ali opravljanja zdravniških pregledov ter
za povra ila stroškov prostovoljnim gasilskim društvom v zvezi z usposabljanjem ali izvedbo
gasilskih tekmovanj. V letošnjem letu namenjamo tudi sredstva za delovanje gasilke mladine,
žena in veteranov, skupaj 300.000,00 SIT.
03211 Požarni sklad
Del sredstev je namenjen za nadomestilo v intervencijah poškodovane oziroma uni ene opreme
(po pozitivno rešeni vlogi na Upravnem odboru za razporejanje sredstev požarnega sklada),
preostali del pa za nakup nove gasilske opreme. Namensko porabo sredstev požarnega sklada
smo dolžni letno posredovati vladi RS.
03212 Gasilska oprema po na rtu Ob inskega gasilskega poveljstva
V letu 2006 so vsa sredstva na tej postavki namenjena za sofinanciranje nabave novega
gasilskega vozila PGD Griže. Predvideva se, da bi Ob ina Žalec zagotovila del sredstev tudi v
letu 2007.

82

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
043 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
0431 Sofinanciranje plinovodnih priklju kov
Konkuren na cena plina (97,11 SIT/m3 od 1.10. dalje) je zopet vzpodbudila zanimanje za
pridobitev plinovodnega priklju ka oz. priklju itev na plinovodno omrežje. Zato pri akujemo, da
bomo v letu 2006 podelili 20 t.i. uporabnikom dotacije v višini 20.000,00 SIT kot spodbudo za
prehod na istejši energetski vir.
045 CESTNI PROMET
0451 Teko e vzdrževanje
045101 Redno vzdrževanje lokalnih cest
Predlagali smo 6% povišanje v okviru rasti cen v gradbeništvu, nizkih gradnjah, vendar so bila
sredstva v usklajevanju znižana na višino sredstev v letu 2005. Navedeno pomeni, da bo obseg
vzdrževanja cest najverjetneje manjši oz. standard nižji. Dokon no bo to možno trditi po izvedbi
javnega naro ila rednega letnega vzdrževanja cest v letu 2006.
045102 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest
Ocenjujemo in pri akujemo enak obseg kot v preteklem letu – enak standard iš enja snega in
posipavanja, povpre na zima (glede na število intervencij), skladno s Programom zimskega
vzdrževanja lokalnih cest, ki ga je pripravil izvajalec VOC Celje.
045103 Vzdrževanje signalnih naprav
Vzdrževanje semaforskih naprav bo potekalo prek pogodbenega izvajalca, ki ga bomo enako kot
v letu 2005 izbrali na javnem razpisu. Zaradi nepodpisane pogodbe o vzdrževanju železniških
prehodov (Slovenske železnice) ne planiramo sofinancerskih sredstev za ta namen.
045105 Obnova in postavitev prometne signalizacije na JP
Na rtujemo postavitev usmerjevalne signalizacije ob lokalnih in državnih cestah (nadaljevanje v
letu 2004 za ete akcije) za naro nike - podjetja in družbe. Predvidevamo postavitev petnajst
kompletov obvestilnih tabel, za kar se z naro niki tudi sklene pogodba in povrnejo stroški
postavitve in vzdrževanja.
045106 Teko e vzdrževanje mostov nad 5 m
Po opravljenih pregledih mostov dolžine nad 5 m, ki jih je na LC in JP 32, namenjamo 5,0 mio
SIT za sanacijo najnujnejših poškodb na enem ali dveh mostovih, odvisno od obsega poškodb in
stroškov sanacije..
0452 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
045205 LC 450161 Socka - Podkraj
Predvidena rekonstrukcija ceste, za eta v novembru 2005, se bo nadaljevala v letu 2006 v
obsegu 10 mio SIT. Predvidena je rekonstrukcija v širini 4 m z nasipom sedanje ceste v višini ca.
30 cm ter predhodno urejenim odvodnjavanjem.
045209 Cesta AERO Šempeter
Za sofinanciranje projektne dokumentacije preureditve križiš a v krožiš e na pobudo ob ine
Polzela predlagamo zagotovitev 1 mio SIT.
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045210 Cesta Juteks na Ložnici
Od predvidenih 30 mio SIT je po usklajevanju prora una ostalo le 0,5 mio SIT za poseben
nadzor, ki ga bi v primeru izvedbe del zagotovila Ob ina Žalec. Sredstva za izvedbo del naj bi
zagotovila podjetja s podro ja Ložnice pri Žalcu.
045211 Parkiriš a Pod smrekami Šempeter
Za izgradnjo parkirnih mest stanovanjske soseske (bloki) Pod smrekami predvidevamo 10 mio
SIT, za nadzor in projektno dokumentacijo pa še 1 mio SIT. Izvajalec bo izbran na javnem
razpisu po izdelavi z mejaši usklajene dokumentacije.
045212 Rekonstrukcija Ašker eve ulice v Žalcu
Nadaljevali bi z rekonstrukcijo Ašker eve ulice v Žalcu, in sicer z izgradnjo dodatnega
zavijalnega pasu pri Ježovniku..
0453 OBNOVE
045305 Most ez Savinjo Griže
Za izgradnjo hitrostnih ovir pred mostom namenjamo 2 mio SIT. Hitrosti se namre kljub
oznakam niso zmanjšale, zato imamo velike probleme z vsakoletnimi obnovami dilatacij. Prav
tako je zaradi visokih hitrosti kamionov most bistveno bolj obremenjen. Glede na njegovo
dotrajanost in pomanjkanje sredstev za njegovo rekonstrukcijo menimo, da je to edini ukrep, s
katerim bi lahko podaljšali njegovo življenjsko dobo.
045307 Sanacija plazov
Predvidena sredstva so namenjena sanaciji dveh plazov na lokalnih cestah, in sicer v Hramšah in
na Trju (pod šolo, pred križiš em za Celje). V znesku so zajeta tudi sredstva za geološke
raziskave za predvideni potek sanacije, od katerega je odvisen tudi strošek sanacije.
045308 Pridobitev zemljiš za obnovo LC in JP
Sredstva v višini 0,2 mio SIT so namenjena geodetski odmeri javnih poti in lokalnih cest, 0,1
mio SIT namenjamo za cenitve zemljiš , katerih nakup predvidevamo v višini 3,5 mio SIT. Za
ostale stroške v zvezi s pridobitvijo zemljiš (takse ipd.) pa namenjamo 0,1 mio SIT.
Odmera se izvaja prednostno tam, kjer odmero le sofinanciramo (skupaj z lastniki zemljiš ) oz.
tam, kjer lastniki zemljiš a odstopajo neodpla no.
045309 Projektna dokumentacija za LC in JP
Predvidevamo pridobitev projektne dokumentacije za manjše rekonstrukcije LC in JP v ob ini
Žalec.
045316 Sofinanciranje JP po izgradnje plina
Z Mestnimi plinovodi Koper bomo tudi v letu 2006 dogovorili odseke cest, kjer predvidevamo
sanacijo voziš skupaj z JKP ali KS oz. MS. Predvidevamo, da bomo prejeli sredstva v višini
11,1 mio SIT.
045334 Pešpot in plo nik Levec
Za namen sofinanciranja izgradnje pešpoti in kolesarske steze ter izgradnje plo nika skozi Levec
v letu 2006 na rtujemo 5,0 mio SIT. Izvedba je odvisna tudi od možnosti realizacije DRSC, ki
upravlja z navedeno cesto in je investitor izgradnje pešpoti in kolesarske steze ter glede na voljo
lastnikov zemljiš , da odstopijo zemljiš e..
045337 LC 490081 Griže – Zabukovica – Matke
Za nadaljevanje del na obnovi navedene ceste tudi v letu 2006 namenjamo 20 mio SIT.
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047 OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
047001 Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površin
Enota za urejanje javnih površin pri JKP Žalec je že v letu 2005 izvajala vse funkcije urejanja
javnih površin, razen vzdrževanja javnih poti in nekategoriziranih cest. Tako so poleg urejanja
mesta Žalec urejali javne površine v vseh krajevnih skupnostih, skrbeli za zasaditve in vzdrževali
pokopališ a ter druge javne objekte, poleg tega pa še za vzdrževanje mrliških vežic ter izvajali
pretežni del pokopališke dejavnosti.
Za odpla ilo opreme, ki je bila prenesena iz Idila d.o.o,. je namenjeno 0,32 mio SIT in bo v
mesecu februarju popla ana.
Kot prenos sredstev na JKP Žalec za redno delovanje enote namenjamo 73,6 mio SIT. Od tega
je namenjeno za pla e zaposlenih (vodja enote, operativni vodja del, trije tajniki KS in MS Žalec
ter 9 redno zaposlenih delavcev) in dijakov oz. študentov 53,2 mio SIT, za stroške lo enega
obra unavanja enote pa 3,96 mio SIT (strošek JKP Žalec.).
Za pokrivanje materialnih stroškov predvidevamo 16,44 mio SIT, od tega za zunanje storitve
gradbenih in strojnih del 3,0 mio SIT, zunanje storitve urejanja zelenic in parkov (zasaditve
gred, rože, drevesa, obrez dreves itd.) 4,8 mio SIT, stroške vzdrževanja osnovnih sredstev in
stroške goriv 2,8 mio SIT, stroške male opreme 2,5 mio SIT, 1,34 mio SIT za drobni, zaš itni in
potrošni material (zemlja, lubje, gnojila) ter 2,0 mio SIT za ostale stroške (seminarji, zaš itna in
delovna oprema, tehni na oprema, zdravniški pregledi in drugo).
Za nakup opreme za zimsko vzdrževanje javnih površin se predvideva 2,0 mio SIT, in sicer za
nakup manjše samohodne snežne rolbe ter pluga za oranje snega.
Za investicije v nakup opreme (poleg amortizacijskih sredstev pri JKP Žalec) namenjamo 4,0
mio, in sicer za nakup kamioneta s šestimi sedeži, sesalec za pometalni stroj ter kosilnico,
zamenjali pa bomo tudi nekaj manjših dotrajanih strojev.
047003 Javna dela
Za pla ilo nadomestil delavcem na javnih delih na rtujemo 7,5 mio SIT, in sicer za 5 delavcev
za celo leto in za pet delavcev za dobo 8 mesecev.
047004 - 047013 Krajevne skupnosti in MS Žalec
Za stroške redne dejavnosti, predsednike KS in MS ter neprofesionalnega tajnika se sredstva
glede na lanski obseg pove ujejo za 2,3 % (brez sredstev najemnin za pisarne), stroški za
elektri no energijo za enak odstotek glede na realizacijo prvih šestih mesecev, za zimsko
vzdrževanje za 6 % (porast cen v gradbeništvu, nizke gradnje – porast cen goriv) glede na
realizacijo. Za letno vzdrževanje namenjamo v letu 2006 za 21 % ve sredstev, in sicer 6 % za
porast cen in 15 % za višjo kvaliteto vzdrževanja cest. V tem je zajeta tudi enkratna košnja
brežin ob javnih poteh in delu nekategoriziranih cest.
Investicijska sredstva
KS Galicija razpolaga z ve ino sredstev iz naslova koncesnine kamnoloma Velika Pirešica, zato
se ji posebej investicijskih sredstev ne namenja.
KS Gotovlje se namenja 2,0 mio SIT, prvenstveno za investicije na podro ju pokopališ a (po
potrditvi programa del s strani Odbora za pokopališko dejavnost) se bodo sredstva prenesla
izvajalcu investicije.
KS Griže se namenja 3,0 mio SIT za projektno dokumentacijo in izgradnjo žarnega zidu, za
izvedbo odvodnjavanja pokopališ a ter ureditev vhoda na severni strani pokopališ a..
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KS Levec se namenjajo sredstva v višini 2 mio SIT, in sicer 1,0 mio SIT za ureditev zelenice na
vstopu v kraj in 1,0 mio SIT za sanacijo javnih poti.
KS Liboje se namenja 1,1 mio SIT za najemnino za prostore knjižnice, 2,0 mio SIT pa za
izgradnjo avtobusnega postajališ a pri šoli.
KS Petrov e se namenja 1,0 mio SIT za nakup opreme za ureditev centra Petrov (klopi,
cvetli na korita, igrala ipd. – preko JKP Žalec), 0,5 mio SIT za ureditev sprehajalne poti in 1,0
mio SIT za investicije po sklepu sveta KS.
KS Ponikva se namenja 2,0 mio SIT za pridobitev zemljiš a pri mrliški vežici in za razširitev
pokopališ a ter pri etek obnove pokopališkega zidu.
KS Šempeter se namenja 2,0 mio SIT, in sicer 1,0 mio SIT za postavitev urbane opreme (klopi,
koši, igrala, oglasne table) na javnih površinah ter 1,0 mio SIT za investicije po sklepu sveta KS.
KS Vrbje se namenja 2,0 mio SIT in sicer za dokon anje obnove strehe na domu krajanov ter
investicije po sklepu sveta KS.
MS Žalec se namenja 5,0 mio SIT. Od tega je 2,0 mio SIT namenjeno za zamenjavo dotrajanih
svetilk javne razsvetljave (var ne žarnice), 1,0 mio SIT za novoletno osvetlitev s trajnimi
svetlobnimi cevmi) ter 1,0 mio SIT za sanacijo pešpoti in javnih poti v mestu Žalec ter 1,0 mio
SIT za nakup oz. obnovo urbane opreme (igrala ipd.).
Sredstva za urejanje pokopališ , zelenic in nakup urbane opreme bodo v predlogu prora una
prestavljena na ustrezne postavke kot transfer na JKP Žalec (pokopališ a, enota).
Pregled sredstev po posameznih postavkah je razviden iz priloge št. 1.
047014 Koriš enje koncesijske dajatve za rudarsko pravico
Za leto 2006 predvidevamo skupaj 21,0 mio SIT dajatev, ki so namenjena za vlaganja v
komunalno dejavnost krajevnih skupnosti po dosedanjem klju u delitve (KS Galicija, MS Žalec
in KS Petrov e od kamnoloma tufa Gorica, KS Galicija od kamnoloma Pirešica in KS Liboje od
kamnoloma Liboje).
047016 Vzdrževanje avtobusnega postajališ a
Izletniku Celje smo po odmeri odškodnine za uporabo javnih površin za parkiranje avtobusov na
javni površini priznali 0,6 mio SIT stroškov prekomernega vzdrževanja avtobusne postaje Žalec
zaradi vandalizma.
047017 Dopolnitev evidence NUSZ
Za dopolnite evidence pla nikov nadomestila za nezazidana stavbna zemljiš a (ne objekte)
namenjamo 2,5 mio SIT. Tako bomo popolnili evidenco zazidanih in nezazidanih stavbnih
zemljiš .
047020 Urejanje pokopališ
Za urejanje pokopališ namenjamo 5,0 mio SIT, in sicer za dokon anje investicij na mrliških
vežicah ter investicijah v pridobitev grobnih prostorov.
Pregled porabe sredstev je razviden iz priloge 2.
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047022 Avtobusna postajališ a
Za nabavo avtobusnih postajališ – nadstrešnic v letu 2006 namenjamo 3,0 mio SIT, in sicer za
štiri nadstrešnice, ki bodo postavljene ob lokalnih cestah.
047023 Sanacije plazov
Sredstva v višini 20,0 mio SIT so namenjena za sanacijo plazov pri stanovanjskih objektih po
prioriteti in na podlagi pridobljenih geološko geotehni nih poro ilih ter po opravljeni reviziji s
strani MOP, Sektorja za plazove. Predvidevamo, da bodo sredstva povrnjena s strani MOP.
047024 Obnove cestnih zajed ob vodotokih
Za sanacijo zajed vodotokov ob lokalnih cestah in javnih poteh namenjamo 15,0 mio SIT.
Pregled zajed je izdelan za vodotoka Artišnica in Libojska Bistrica, sanacija pa se bo izvajala
glede na prioriteto, ki jo bodo dolo ile strokovne službe Ob ine Žalec.
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05 VARSTVO OKOLJA
051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI
051001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Za akcije na podro ju ravnanja z odpadki namenjamo 7,9 mio SIT, od tega najve , 4,2 mio SIT
za odvoz in deponiranje salonitnih kritin, ki sicer kon ajo kot nasipni material na poljskih poteh.
Sicer pa so sredstva namenjena še osveš anju ob anov (šolam, istilna akcija, sanacija odlagališ
ipd.) in najemnini za center pri Surovini v Vrbju.
051002 Deponija Ložnica
JKP Žalec se za vzdrževanje deponije namenja 1,8 mio SIT kot sofinancerski delež Ob ine
Žalec.
051003 Zbirni center Žalec in Regijski center za ravnanje z odpadki Celje
Javnim napravam d.o.o. Celje se nakazuje taksa za obremenjevanje okolja, in sicer za nabavo
opreme in naprav ter izgradnjo objektov za ravnanje z odpadki. Poleg tega se namenja še 43
mio SIT za izgradnjo posameznih faz Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje.
Enako velja za del takse, ki se zbere pri uporabnikih storitev v Velenju.
052 RAVNANJE Z ODPADNO VODO
052001 Ravnanje z odpadno vodo
Za iš enje izcednih vod z deponije Ložnica se namenja sofinancerski delež v višini 2,1 mio SIT.
052002 Izgradnja kanalizacije
Za investicije v izgradnjo kanalizacijskih sistemov namenjamo 167,7 mio SIT. Od tega je
predvideno 90,0 mio SIT okoljske dajatve, 63,7 mio SIT dotacij ob ine Žalec (43,6 mio SIT se
vrne s strani soinvestitorjev za izgradnjo kanalizacijskega kolektorja Arja vas – poslovna cona
Arnovski gozd). 14,0 mio SIT je predvidenih sredstev iz naslova prispevka za priklju itev na
javno kanalizacijsko omrežje (po odloku).
Poraba sredstev po virih in investicijah je razvidna iz priloge JKP Žalec.
054 VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE
054001 Ribnik Vrbje
Nadaljevala se bodo dela na realizaciji projekta PHARE, za katerega bomo v letu 2006 prejeli
evropska sredstva v višini 11,5 mio SIT. Za novogradnje na ribniku Vrbje (opazovalnica za
ptice, dograditev u ne poti) je namenjeno 3,23 mio SIT, 4,3 mio SIT za projektno
dokumentacijo, ki bo zajemala tudi razvojne možnosti turizma ob celi trasi Savinje v ob ini
Žalec. Za teko e vzdrževanje se namenja 2,98 mio SIT, za nakup drobne opreme pa 1,42 mio
SIT.
Podrobnejši pregled je razviden iz priloge št. 4.
054002 Drevoredi
Ob dvorcu Novo Celje nameravamo zasaditi nov lipov drevored. Na Plevni bomo opravili le
košnjo zarasti ob preostalih drevesih.
054003 Naravni spomenik Ložnica
Predvidevamo ureditev u ne poti.
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054004 Krajinski park Ponikovski kras
Sredstva so namenjena pridobitvi dokumentacije za Ponikvico – na rt u ne poti.
054005 Naravna vrednota Savinja – Natura 2000
V okviru vzdrževalnih del bo obnovljena pot (koši, klopi, table) ob Savinji.
055 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODRO JU VARSTVA OKOLJA
055004,055006 u inkovita raba energije in varstvo tal in vodnih virov
Sredstva v višini 3 mio SIT namenjamo energetski zasnovi ob ine, preiskavam vodnih virov
namenjamo 1 mio SIT.
056 DRUGE DEJAVNOSTI S PODRO JA VARSTVA OKOLJA
056001 Zapuš ene živali
Kljub trudu nismo uspeli skleniti pogodbe o izvajanju dejavnosti prevzema zapuš enih živali s
podjetjem Zonzani. Vendar so stroški pla il prevzema in oskrbe živali po odlo bah veterinarske
inšpekcije cenejši kot predvidene pogodbene obveznosti, zato v letu 2006 zagotavljamo sredstva
v višini 1,0 mio SIT.
056002 Dotacije društvom
Za delovanje društev na podro ju naravo varstva in skrbi za okolje namenjamo 1,0 mio SIT.
Sredstva bodo dodeljena na podlagi razpisa.
056003 Vodnjaki
Za obnovo vodnjakov namenjamo 1,5 mio SIT, kandidirali pa bomo tudi za pridobitev sredstev
Heliosovega sklada.
056004 Publikacije, delavnice
Na rtujemo izdajo in sofinanciranje publikacij v višini 0,4 mio SIT, zajeti pa so stroški avtorskih
honorarjev, pla ila storitev in tiskarske in založniške storitve.
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06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
061 STANOVANJSKA DEJAVNOST
06101 Stanovanjski sklad RS, 06102 Slovenska odškodninska družba d.d.
Na podlagi dolo il stanovanjskega zakona se skladoma nakazuje del od kupnin za stanovanja
(obro no pla evanje po odkupu stanovanj po »Jazbinškovem zakonu«), skupaj 3,6 mio SIT.
06103 Prora unski stanovanjski sklad
Predvideni so prihodki v višini 196,0 mio SIT iz naslova kupnin, najemnin in dotacij prora una
ob ine. Najemnine se dodatno zmanjšujejo zaradi priznanih subvencij upravi encem v
predvideni višini 24,0 mio SIT. Od tega se iz prora una OŽ pokriva (vra a) stanovanjskemu
skladu 12,0 mio SIT za subvencioniranje najemnin, od prodaje zemljiš pa 35,0 mio SIT za
nakupe stanovanj..
Od skupaj 196,0 mio SIT se namenja za vzdrževanje in obnovo stanovanj 67,6 mio SIT, za
investicijsko vzdrževanje pa 10,0 mio SIT. Za zavarovalne premije na rtujemo 3,0 mio SIT, za
teko e vzdrževanje poslovnih prostorov pa 0,5 mio SIT.
Stroški upravljanja stanovanj (SIPRO) se predvidevajo v višini 18,5 mio SIT, stroški dodatnih
storitev pa 5,5 mio SIT:
Za nakup stanovanj se predvideva 80,5 mio SIT, v kar je vklju ena prodaja zemljiš
stanovanjskega sklada za namen gradnje ve stanovanjskih objektov (Šempeter).
Ostali stroški so ocenjeni v višini 0,7 mio SIT in se bodo porabili za takse, dajatve in overitve
pogodb.
Predvidevamo tudi vra ilo lastnih vlaganj najemnikov ob oddaji stanovanj v višini 2,0 mio SIT
(vrnitev vlaganj v izdelavo plinskih instalacij).
Za pla ila subvencij stanarin upravi encem izven obsega ob inskih stanovanj namenjamo 4,0
mio SIT (znesek je ocenjen, ker se vloge še rešujejo).
Za pla ilo obratovalnih stroškov za as, ko se stanovanja prenavljajo, predvidevamo 0,7 mio
SIT.
Stroške, ki jih ni možno izterjati od najemnikov stanovanj (po sklepu odbora za stanovanjska
vprašanja) ocenjujemo na 4 mio SIT.
062 DEJAVNOST NA PODRO JU PROSTORSKEGA NA RTOVANJA IN RAZVOJA
06201 Prostorska dokumentacija
Za prostorsko dokumentacijo se namenja 47,2 mio SIT, od tega za nalogo Strategija prostorskega
razvoja in Prostorski red ob ine 25,0 mio SIT. Za izvedbo naloge ZN Žalec zahod smo
predvideli 10,0 mio SIT. Za sofinanciranje izdelave LN Juteks (stari) namenjamo 2,0 mio SIT,
7,0 mio SIT pa za izdelavo LN Šempeter – sever. Manjša sredstva se namenjajo vodenju in
koordinaciji postopkov sprejemanja posameznih LN, ki jih sicer pla ujejo individualni naro niki.
Za skupen projekt devetnajstih ob in – Odvajanje in iš enje odpadnih voda povodja Savinje ter
podredno dokumentacijo predvidevamo sofinanciranje v višini 3,2 mio SIT.
Podrobnejša poraba sredstev je razvidna iz priloge št. 5.
063 OSKRBA Z VODO
Tudi v letu 2005 namenjamo 2,0 mio SIT za analize pitne vode lokalnih vodovodov, 33,0 mio
SIT pa za sovlaganja v izgradnjo vodovodne infrastrukture. Najve ji del sredstev, 10,3 mio SIT
se namenja izgradnji vodovoda fi 400 v Žalcu, 10,0 mio SIT pa še izgradnji vodovoda Brnica.
Podrobnejši na rt vlaganj v vodovodno omrežje je v prilogi št. 6..
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064 CESTNA RAZSVETLJAVA
06403 Zamenjava svetilk
Za izvedbo prestavitve prižigališ javne razsvetljave iz objektov Elektra Celje (le ta ne prevzema
ve javne razsvetljave v svoje upravljanje) namenjamo 5,0 mio SIT. Navedena investicija je
osnova za oddajo upravljanja javne razsvetljave drugemu izvajalcu (razpis).
06406 Javna razsvetljava Gotovlje
Za dokon anje del na javni razsvetljavi v Gotovljah se namenja 2,0 mio SIT.
06429 Javna razsvetljava MS Žalec
Za projektno dokumentacijo in izgradnjo javne razsvetljave v sklopu Mestne skupnosti Žalec se
namenja 3,0 mio SIT, izvajala pa se bo po sklepu sveta MS Žalec.
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