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V obravnavo in sprejem vam posredujemo predlog Pravilnika o merilih za dodelitev finan nih
sredstev iz prora unske rezerve.

VODJA ODDELKA ZA VARSTVO
OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Aleksander Žolnir, univ. dipl. inž. kmet.

DIREKTOR OB INSKE UPRAVE
Stojan Praprotnik, univ. dipl. ekon.

Priloga:
- Predlog Pravilnika

ŽUPAN
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.

PREDLOG
Na podlagi 18. in 24. lena Statuta ob ine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03,
29/03) je Ob inski svet ob ine Žalec na _________ seji dne ________________ 2005 sprejel

PRAVILNIK O MERILIH ZA DODELITEV FINAN NIH SREDSTEV IZ PRORA UNSKE
REZERVE
1. len
Ta pravilnik dolo a merila za dodelitev finan nih sredstev, ki jih lahko prejme fizi na ali pravna
oseba, (lastnik ali najemnik nepremi nine), ki je na stanovanjskem objektu, na gospodarskem
poslopju, delavnici, hlevu oz. ostalih nepremi ninah, ki služijo kot pridobitvena dejavnost in so
locirani na obmo ju Ob ine Žalec utrpela posledice naravnih nesre kot so potres, poplava, zemeljski
plaz, snežni plaz, visok sneg, mo an veter, to a, žled, pozeba, suša, množi ni pojav nalezljive
loveške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre e, ki jih povzro ijo naravne sile in ekološke
nesre e.
Pravilnik velja samo za individualne škode do 10 primerov ob posamezni naravni nesre i iz prvega
odstavka 1. lena tega pravilnika.
2. len
Oseba iz 1. lena tega pravilnika lahko prejme finan na sredstva na osnovi vloge za dodelitev sredstev.
Obravnavajo se samo vloge za nepremi nine, kjer imajo vlagatelji stalno prebivališ e oz. sedež
podjetja na obmo ju ob ine Žalec. Komisija bo obravnavala vloge, ki so bile vložene na Ob ino Žalec,
Ul. Savinjske ete 5, Žalec, najkasneje v 30 - ih dneh od nastanka naravne nesre e.
3. len
Višina finan ne pomo i se dolo i:
Ocenjena škoda iz poro ila
(SIT)
do 200.000,00
200.000,00 do 500.000,00
500.000,00 in ve

Stanovanjska hiša
(SIT)

Gospodarsko poslopje in ostalo
iz 1. lena teh meril
(SIT)

0
100.000,00
200.000,00

0
75.000,00
150.000,00

Pravilnik se uporablja samo za dodelitev finan ne pomo i (za posamezen primer) do višine za katero
je pooblaš en župan v odloku o prora unu.
V primeru požara je k vlogi potrebno priložiti požarno poro ilo o intervenciji. V primeru ostalih
naravnih nesre iz prvega odstavka 1. lena pa poro ilo ob inske komisije o nastali škodi.
V primeru popolnega uni enja nepremi nin iz 1. lena tega pravilnika oz. povzro ene škode, ki je
ve ja kot 5 mio sit, lahko komisija na podlagi posebne utemeljitve vlagatelja, predlaga županu oz.
Ob inskemu svetu poseben predlog.
V primeru, ko vlagatelj vloge za finan no pomo razpolaga s posebno odlo bo o socialni ogroženosti,
se zgoraj navedena višina finan ne pomo i pove a najve za 50%.

PREVOZI PITNE VODE:

4. len

Ob ina Žalec subvencionira prevoz pitne vode vsem tistim ob anom, ki imajo kot edini vodni vir pitne
vode lastne vodnjake, ki se polnijo s kapnico ali iz zadostnih in neopore nih izvirov, ko jim ti viri v
sušnem obdobju presahnejo (v nadaljevanju: upravi enci).
5. len
Subvencioniranje prevoza pitne vode pripada 31. dan po zadnjem obilnejšem deževju.
6. len
Ob ina subvencionira upravi encem del stroškov (50 %) dovoza pitne vode v kapni ne vodnjake
oziroma rezervoarje za zbiranje vode iz neopore nih izvirkov. Subvencionirajo se stroški prevozov, ki
jih opravljajo prostovoljna gasilska društva ob ine Žalec, ki imajo vozila usposobljena v ta namen.
Subvencije se na osnovi predložene dokumentacije poravnajo prostovoljnim gasilskim društvom (v
nadaljevanju: izvajalci prevozov), ki so prevoz opravila.
7. len
Do povra ila stroškov prevozov pitne vode v višini 50% so upravi ena le gospodinjstva s stalnim
prebivališ em v ob ini Žalec, ki nimajo možnosti priklju itve na javno vodovodno omrežje oz. je
izvedba njihovega priklju ka povezana z ve jimi finan nimi sredstvi. Subvencioniranje prevoza pitne
vode ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti. Prav tako do
navedenega povra ila stroškov za prevoze pitne vode niso upravi ena gospodinjstva, ki onemogo ajo
gradnjo javnega vodovodnega omrežja – ne dovolijo, da trasa predvidenega vodovodnega sistema
poteka po njihovem zemljiš u.
Izvajalci prevozov lahko pridobijo sredstva subvencij za opravljene prevoze na osnovi naslednje
dokumentacije:
1. Izpolnjen obrazec z obra unom,
2. kopija delovnega naloga Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., z vpisanim potrdilom o
upravi enosti do subvencioniranja prevoza,
3. kopija ra una Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., o pla ilu koli ine pitne vode.
Upoštevajo se samo zahtevki za subvencije, ki so bili vloženi najkasneje v 30 – ih dneh od datuma
opravljenega prevoza. Starejših zahtevkov se ne obravnava.
8. len
Upravi enci morajo vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do vodnjaka in zagotoviti
higieni no neopore en in ist vodnjak. Izvajalec prevoza je odgovoren za neopore nost pitne vode v
dostavnem vozilu.
9. len
Ta pravilnik velja z dnem, ko ga sprejme Ob inski svet Ob ine Žalec in se uporablja naslednji dan od
objave v Uradnem listu.

Štev.: 845-00-0007/2005-210
V Žalcu, dne 21.10.2005

OB INA ŽALEC
ŽUPAN
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.

Obrazložitev:
Zakon o javnih financih predpisuje, da se morajo v prora unu ob ine zagotavljati sredstva za
prora unsko rezervo, ki se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesre ,
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo an veter, to a, žled, pozeba, suša,
množi ni pojav nalezljive loveške živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre e, ki jih povzro ijo
naravne sile in ekološke nesre e. O uporabi sredstev prora unske rezerve v posameznem primeru do
višine, ki jo dolo a odlok s katerim se sprejme ob inski prora un, odlo a župan.
Z namenom, da se višina finan ne pomo i ustrezno poenoti – v preteklosti so prihajale vloge
predvsem za pomo pri odpravi posledic požarov in da se dolo ijo merila za subvencioniranje
prevozov pitne vode v sušnih obdobjih, je komisija za obravnavo vlog in predlogov za dodelitev
finan nih sredstev ob izrednih dogodkih v sestavi:
1. Stojan Praprotnik, predsednik
2. Vlasta Simoni , lan
3. Aleksander Žolnir, lan
4. Ferdinand Haler, lan
5. Marjeta Ko evar, lan
pripravila predlog pravilnika. Predlog je na svoji seji obravnaval Odbor za finance, prora un in
premoženje. Zaradi njihove pobude o dopolnitvi vsebine pravilnika, je bil nato predlog umaknjen z
dnevnega reda seje ob inskega sveta.
Odboru za finance, prora un in premoženje ter Ob inskemu svetu predlagamo, da naveden pravilnik
(z dopolnjeno vsebino) sprejme.
Pripravila: Marjeta Ko evar, gr. inž.

