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1

UVOD

Na oddelku za negospodarske in gospodarske dejavnosti realiziramo naloge in storitve - tako
izvirne kot tudi prenesene s strani države na lokalni nivo, v obsegu glede na razpoložljiva
finančna sredstva, ki so zagotovljena tako v proračunu Občine Žalec za posamezno koledarsko
leto kot tudi delno v proračunu RS.
Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti v celotni občinski upravi in s tem posredno
tudi v lokalni skupnosti pokriva naslednja področja: kmetijstvo, turizem, drobno gospodarstvo,
zdravstvo, kulture, šport, druge društvene dejavnosti, predšolska vzgoja (otroško varstvo),
osnovnošolsko izobraževanje, področje raziskav in inovacij ter področje zdravstva in socialnega
skrbstva.
Oddelek sodeluje tudi z 13 javnimi zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina
Žalec. Aktivno se povezujemo z programskimi direktorji na Zavodu za kulturo, šport in turizem
Žalec, ki delno opravljajo tudi strokovna opravila za Občino Žalec na področju kulture, športa in
turizma. Preko ZKŠT Žalec, ki opravlja administrativna dela tudi za Zvezo turističnih društev,
Zvezo kulturnih društev Savinja Žalec in Zvezo športnih društev sodelujemo zdruštvi, na
področju turizma, kulture in športa. Kontaktiramo tudi direktno z društvi s področja sociale in
zdravstva.
Dejavnosti in aktivnosti, ki jih sofinanciramo, so pokrite z javnimi razpisi. V letu 2006 so bili v
izvedeni naslednji razpisi :
projektni razpis za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturne projekte,
projektni razpis za področje delovanja turističnih društev na področju turizma,
razpis za sofinanciranje društev s področja sociale in zdravstva,
razpis za mladega raziskovalca,
razpis Savinovih odličij,
razpis za sofinanciranje športnih društev,
razpis za sofinanciranje in spodbujanje razvoja kmetijstva,
razpis za sofinanciranje razvoja dopolnilnih in turističnih dejavnosti na kmetij
razpis za sofinanciranje vodnjakov in perišč
Dodeljevanje sredstev se je vršilo po kriterijih, v skladu s pravilniki, ki jih je sprejel in potrdil
občinski svet Občine Žalec.
Z javnimi zavodi, ki prejemajo sredstva iz proračuna Občine Žalec, so bile sklenjene pogodbe o
zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna. Prav tako so bile sklenjene tudi pogodbe z vsemi
drugimi proračunskimi porabniki: društva na področju, kmetijstva, turizma, kulture, športa,
sociale, društva upokojencev, Študentski klub, Mladinski svet, … .
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1.1

KADROVSKA ZASEDBA NA ODDELKU

zap.št.

Področje

Ime in priimek

1.

-

Vodja

Nataša Gaber Sivka

-

Področje investicij

-

Usklajevanja na področju drobnega

Opomba

gospodarstva, kulture, športa in turizma in
vsa ostala področja na oddelku
2.

3.

4.

5.

6/1.

-

Predšolska vzgoja

-

Osnovnošolsko izobraževanje

-

Visokošolsko izobraževanje

-

Podporne storitve v izobraževanju

-

Kmetijstvo

-

Gostinstvo

-

Trgovina

-

Zdravstvo

-

Sociala

-

Tajništvo

-

Zavarovanje občanov

-

Programska direktorica za kulturo na

Milka Štrukelj

Tilka Potočnik

Bojan Jereb

Dragica Breznikar

Lidija Koceli*

ZKŠT Žalec
6/2.

-

Kultura

pokrivanje področja kulture
v Občini Žalec

Uroš Govek *

opravlja strokovna opravila za
kulturna društva v Občini Žalec

6/3.

-

Programski direktor za šport na ZKŠT

Uroš Vidmajer *

Žalec
6/4.

-

Programska direktorica za turizem na
ZKŠT Žalec

pokrivanje področju športa
v Občini Žalec

Sabina Kladnik *

pokrivanje področja turizma
v Občini Žalec

*zaposleni na ZKŠT Žalec pokrivajo področja kulture, športa in turizma v Občino Žalec,
usklajevanje in sodelovanje z vodjo oddelka preko e-maila in telefona dnevno, glede na
intenzivnost aktivnosti po posameznih področjih so tudi tedenski sestanki.
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2
2.1

PREDSTAVITVE PO PODROČJIH DELOVANJA
KMETIJSTVO

Občina Žalec zajema del Spodnje Savinjske doline med celjsko in velenjsko kotlino. Sestavlja jo
9 krajevnih skupnosti in Mestna skupnost Žalec. Občina ima 20.929 prebivalcev. Upravni sedež
občine je v Žalcu, ki je tudi njeno trgovsko, gospodarsko, prometno, upravno in kulturno
središče. Območje je tradicionalno agrarna pokrajina, saj ima ugodno celinsko podnebje, ki je
primerno za kmetijstvo. Kmetijska dejavnost v Občini Žalec je izredno raznolika in pestra tako
po vrsti kmetijske dejavnosti kot tudi po strukturi pridelave. V preteklosti so bile na območju
dolinskega dela občine izvedene komasacije in druge zemljiške operacije na 1100 ha kmetijskih
zemljišč. Prav tako so bili izvedeni projekti namakanja v skupni površini 330 ha.
Kmetijske površine
Občina Žalec obsega 11.720 ha površin od katerih je 48,62 % ali 5.698 ha kmetijskih, 42,23 %
ali 4.950 ha gozdnih in 9,15 % ali 1072 ha nerodovitnih in pozidanih površin.
Kmetijska gospodarstva obdelujejo naslednja kmetijska zemljišča: 2.483 ha travnikov, 2.111 ha
njiv in hmeljišč, 581 ha pašnikov, 141 ha plantažnih sadovnjakov, 310 ha kmečkih sadovnjakov
in 75 ha vinogradov.
Velikostna struktura kmetij
Na območju občine Žalec je skupno 646 kmetij. Od tega je samo 12% »čistih kmetij«, ki jim je
osnovna dejavnost kmetovanje in jim kmetija predstavlja edini vir dohodka. Velik procent kmetij
na tem področju je mešanih (44%), kar pomeni, da je vsaj en aktivni član redno zaposlen zunaj
kmetije. Kmetijsko gospodarstvo ima v lasti v povprečju le 8,82 ha obdelovalnih površin.
Ti podatki kažejo, da so naše kmetije majhne in zelo razdrobljene saj imajo v povprečju kmetje
več kot 10 in celo nad 20 parcel.
ORGANIZIRANOST KMETIJSKE PROIZVODNJE
Po zakonu o zadrugah se je Hmezad KZ Savinjska dolina v letu 1992 reorganizirala in iz nje je
nastalo 9 teritorialno zaokroženih splošnih zadrug in dve specializirani zadrugi (hmeljarska in
mlekarska).
Na področju občine Žalec delujejo 3 kmetijske zadruge (Šempeter, Gotovlje in Petrovče). V
katere je vključeno 300 članov kmetov. Pred reorganizacijo je bilo to število občutno višje. Iz
splošnih zadrug so izstopili predvsem večji tržno usmerjeni pridelovalci.
Zadruge sedaj odkupujejo v celoti le tržne viške mleka, ki se oddajajo v Mlekarno Arja vas. Ves
preostali odkup; hmelj, govedo, prašiči, zelenjava in ostalih pridelkov pa je delen, saj se veliko
pridelovalcev izogiba organiziranem odkupu v prepričanju, da sami najdejo “boljše kupce”.
HMELJARSTVO
Pred letom 1990 je bilo v Občini Žalec posajeno pri zasebnih hmeljarjih še preko 380 ha
hmeljišč. V letu 1990 so se hmeljske površine zmanjšale delno tudi zaradi pričetka gradnje
avtoceste. Površine hmelja, ki so bile v lasti Hmezad Kmetijstva - 410 ha, so v letu 2000 prešle v
upravljanje konzorcija zadrug Spodnje Savinjske doline. V zadnjih letih so se površine še
zmanjšale, vendar ne tako drastično kot se je zmanjšalo število pridelovalcev. Hmeljarsko
proizvodnjo so opustili vsi hmeljarji v obrobju doline, kjer so bili težji pridelovalni pogoji in
manjše površine. Zaradi slabega dohodka opuščajo hmeljarjenje predvsem tisti z manjšimi
površinami.
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Hmeljna komisija ugotavlja, da se površine zasajene s hmeljem v občini Žalec zmanjšujejo.
Trenutno se s hmeljarstvom ukvarja 59 pridelovalcev na 522 ha hmeljišč (podatki so iz registra
pridelovalcev, julij 2006) od tega 447 ha v obdelavi in 75 ha v premeni.
ŽIVINOREJA
Mlado pitano govedo
Govedorejska proizvodnja je zadnja leta v krizi. Subvencije po prodanem pitancu do neke mere
to stanje izboljšujejo. Sicer pa je ekonomika pitanja slaba, saj so stroški nakupa telet in
zagotovitve krme tako veliki kot je vrednost zrejenega goveda. Praktično ostanka dohodka ni.
Pridelava mleka
Predvsem zaradi poostrenih odkupnih pogojev in nizkega dohodka je pridelavo mleka že od leta
1993 opustilo veliko proizvajalcev, zlasti tisti, ki so imeli v hlevu manj kot pet mlekaric. Ti rejci
so se usmerili v pitanje govedi in rejo krav dojilj. Kljub zmanjšanem številu rejcev pa se je
odkup mleka povečal. Pridelava mleka se je namreč povečala pri večjih perspektivnih rejcih, ki
imajo nad 20 in več krav mlekaric.
Prašičereja
V prašičereji trenutno beležimo močan upad proizvodnje tudi zaradi neurejenega trga v reji
prašičev. Vzrok upadanja pitanja prašičev na domačem trgu je cenen uvoz mesa. V tej reji
vztrajajo še rejci plemenskih svinj za vzrejo tekačev, ki pa nimajo organiziranega nastopa na trgu
in so sami prepuščeni svojim sposobnostim za trženje.
Drobnica
V obrobju se je začela zadnja leta širiti drobnica - koze in ovce, katere nadomeščajo opuščeno
govedorejo. Ta reja se širi predvsem na strmih hribovitih legah, kjer je spravilo travinje oteženo.
V občini je 10 rejcev drobnice. Reja je usmerjena v proizvodnjo mleka in mesa. Rejci drobnice si
sami iščejo trg, saj zaenkrat nimajo organiziranega nastopa na trgu.
Perutninarstvo
V času, ko so bile zadruge združene v enotno Hmezad KZ Savinjska dolina, je bilo
perutninarstvo močno razvito in dohodkovno zelo zanimivo.Trenutno pa je proizvodnja
organizirana v kooperaciji z JATO Ljubljana in s posameznimi rejci ter poteka nemoteno že
vrsto let.
POLJEDELSTVO, SADJARSTVO IN EKOLOŠKA IN INTEGRIRANA PRIDELAVA
HRANE
Glavnina pridelovanja poljščin je na kmetijah samooskrbnega značaja. Prideluje se koruza,
sledita ji pšenica in ječmen, ostalih poljščin pa se prideluje v manjših količini.
Obrobno gričevnato in tudi ravninsko območje občine nudi ugodne pogoje za pridelavo sadja.
Intenzivni nasadi Sadjarstva Mirosan so na tem območju urejeni že dobrih 40 let. V zadnjih letih
pa se povečujejo tudi površine z nasadi privatnih sadjarjev. V sklopu Sadjarstva Mirosan je
urejena hladilnica sadja, katere kapacitete so trenutno 4000 t.
Na območju občine Žalec ima določen razvojni potencial tudi ekološko in integrirano
kmetovanje. V integrirano pridelavo sadja so na tem področju že vključeni vsi sadjarji.
Pridelovalci vrtnin pa se v zadnjih dveh letih intenzivno vključujejo v integrirano predelavo.
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2.2

DODELJEVANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA RAZVOJ KMETIJSTVA

V okviru občinskega proračuna Občina Žalec dodeljuje sredstva za naslednje namene:
−
pospeševanje investicij v kmetijstvu, katere prispevajo k izboljšavi pogojev kmetovanja in
imajo pozitivne učinke tudi širše;
−
podpore programom in ukrepom CRPOV in RPP;
−
ohranjanje kmečkega prebivalstva v področjih s težjimi pridelovalnimi pogoji;
−
pospeševanje strokovnega izobraževanja v kmetijstvu;
−
pospeševanje delovanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva;
−
subvencioniranje zavarovalnih premij za živino in pridelke;
−
vzpodbujanje vrtnarske proizvodnje;
−
spodbujanje paše živine;
−
pridelava ekološko neoporečne hrane;
−
razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Za dodeljevanje sredstev je Občinski svet sprejel Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec (Uradni list RS št. 80/02, 78/03 in 16/05).
Zadnji dve leti je Občina Žalec vodila veliko aktivnosti na razvoju dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji in razvoju turističnih kmetij. Rezultat projekta CRPOV in RPP ter dela na terenu je
prijava petih kmetijskih gospodarstev na letošnji razpis za dodelitev nepovratnih sredstev. V
letošnjem letu bodo vlagatelji pridobili gradbeno dovoljenje v 2007 načrtujejo z investicijskim
izvajanjem ter registracijo dopolnilnih dejavnosti.

2.3

RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE

Občina Žalec je v letu 2004 skupaj z ostalimi občinami v Spodnji savinjski dolini in ob delni
finančni pomoči Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaključila projekt
"Razvojnega programa podeželja (RPP)", ki bo v izvedbeni fazi lahko dober razvojni okvir
potencialnim nosilcem posameznih projektov oziroma vsem zainteresiranim investitorjem.
Obsežen dokument, ki je nastajal v zadnjem letu pod strokovnim vodstvom ZOP Management iz
Ljubljane in ob sodelovanju Razvojne agencije Savinja ter drugih domačih strokovnih institucij
in posameznikov, je kljub začetnim težavam uspel združiti interese vseh šestih občin naše doline.
Pri njegovem nastajanju so sodelovali tudi konkretni nosilci razvoja na podeželju in
zainteresirani podeželski prebivalci, zlasti kmetje. Poleg analize obstoječega stanja in predloga
razvojnih rešitev, RPP vsebuje tudi načrt izvedbe in predlog financiranja konkretnih skupnih
projektov in razvojnih aktivnosti.
Razvojna vizija, ki jo imajo podeželski prebivalci v dolini, se razlikuje od vizije prebivalcev na
višinskih območjih. Ker ravninski del izgleda kot okrogla dolina z rahlo valovitim dnom,
višinski pa kot široko zaledje s prepoznavnimi, do 1000 m visokimi poraslimi hribi, program želi
obe prostorski, bivanjski in proizvodni značilnosti povezati in postaviti v soodvisnost. Ta
soodvisnot se v programu RPP nakazuje z predlogom za izvedbo dveh enakovrednih konkretnih
projektov:»Pestra ponudba dopolnilnih dejavnosti kmetij in druga ponudba podeželja na
savinjskem obroču« in »Ohranitev hmeljarske podobe Savinjske doline«.
Občina Žalec in Razvojna agencija Savinja sta na podlagi sklenjene pogodbe z MKGP o
upravljanju programa za dopolnitev RPP SSD za programsko obdobje 2007-2013 pri projektu
sofinanciranja dopolnitev obstoječih Razvojnih programov podeželja v letu 2005 in 2006
7
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opravile več delavnicm in izvedle razgovore s potencialnimi nosilci izvedbenih projektov na
terenu.
2.4

EKO MUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA

Cilj vzpostavitve Eko-muzeja hmeljarstva in pivovarstva kot osrednjega jedra kulturnozgodovinske turistične ponudbe SSD je vzpodbuditi razvoj turistične ponudbe Spodnje
Savinjske doline postopoma prestrukturirati gospodarstvo na podeželju (kmetijstvo in
podjetništvo) tako, da se bo povečal obisk in turistični pretok ljudi na območju SSD in
Savinjske regije ter povečal doslej zanemarljiv delež prihodkov iz turizma.
S postavitvijo hmeljarskega muzeja bi se ohranila kulturna dediščina s področja hmeljarstva,
ohranilo bi se hmeljarstvo, ki je sicer zašlo v krizo, obogatila bi se trenutno skromna ponudba na
področju turizma, hkrati pa ima muzej v sodelovanju s partnerji pomembno vlogo tudi v
izobraževalnem smislu tako za hmeljarstvo kot tudi za pivovarstvo.
Cilj I.faze projekta (predmet DIIP) je pripraviti strokovne osnove za iskanje finančnih virov za
kasnejšo izvedbo projekta, cilj II.faze pa je realizirati investicijo in zagotoviti pogoje za
delovanje osrednjega Eko-muzeja hmeljarstva in pivovarstva Žalec.
Projekt je lahko generator razvoja dejavnosti turizma nasploh in kulturnega turizma na območju
Spodnje Savinjske doline, ki doslej turistično še ni prepoznavna, prav tako pa je izvedba projekta
pomemben predpogoj za nadaljnji razvoj in prestrukturiranje podeželja v vseh šestih občinah
tega območja v žalski občini kot na širšem območju, zato je skupni projekt HMELJARSKA
PODOBA – HMELJARSKE KMETIJE SPODNJE SAVINJSKE DOLINE, katerega sestavni del
je tudi projekt Eko-muzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec, eden od dveh ključnih skupnih
projektov Razvojnega programa podeželja Spodnje Savinjske doline.
Spodnja Savinjska dolina je znotraj bogate kulturne dediščine Savinjske regije med drugim
prepoznavna po dediščini hmeljarstva in pivovarstva, ki ima v dolini že več kot 120-letno
tradicijo. Dejstvo, da je zadnja leta hmeljarstvo zašlo v krizo, je hkrati izziv, da se na podlagi
temeljite raziskave dediščine hmeljarstva zagotovi njeno ohranjanje in hkrati njeno
preoblikovanje oz. nadgradnja v prepoznaven turistični produkt, ki bo lahko ena od osnov za
postopno prestrukturiranje podeželja v dolini.
CILJI
S postavitvijo hmeljarskega muzeja bi se ohranila kulturna dediščina s področja hmeljarstva in
obogatila trenutno skromna ponudba na področju turizma. Muzej bi imel vlogo tudi v
izobraževalnem smislu ter pomen pri ohranjanju pridelave hmelja na tem območju.
Vsebina muzeja:
−
dinamičen muzej s prikazom pridelovanja hmelja na star način,
−
presek zgodovine hmeljarstva v Sloveniji,
−
hmeljarska učna pot,
−
genska banka hmelja, poskusna postaja s prikazom sodobnega načina pridelave.
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3
3.1

TURIZEM IN DROBNO GOSPODARSTVO
TURIZEM

Na ZKŠT Žalec se na področju turizma izvajajo za občino strokovna opravila, razpisi in
programi na področju turizma, ob sprotnem sodelovanju vodje oddelka, programske direktorice
za turizem ter Zveze turističnih društev Občine Žalec. Na področju turizma deluje poleg zveze
turističnih društev Občine Žalec še 15 turističnih društev, v osnovnih šolah pa delujejo tudi
turistični podlmladki.
Občina sofinancira izvedbo različnih prireditev, v organizaciji posameznih turističnih društvev
Občine Žalec: Pustovanje, Jožefov sejem, Turistična tržnica, Božična skrivnost v Jami pekel in
drugi.
Prireditve občinskega pomena v letu 2006: Pohod po hmeljarski poti, Hmeljarski likof,
Organiziranje tekmovanja najlepši kraj, hiša, kmetija, Veseli december - Miklavž, Božiček ter
Silvestrovanje na prostem.
3.2

DROBNO GOSPODARSTVO

Razvojna agencija Savinja Žalec, opravlja strokovna opravila za področje razvoja in malega
gospodarstva in druge razvojne naloge v občini Žalec. V nadaljevanju so glavne aktivnosti, ki so
bile realizirane preko RAS Žalec.
Podrobnejši pregled projektov oz. razpisov, na katerih je sodelovala RA Savinja v letu 2006, je
med prilogami: Poglavje 7.2. Skupno s partnerji ja RAS sodelovala kar na 25 projektih, od
katerih je bilo kar 21 uspešnih na nacionalnih in EU razpisih, 1 je bil neuspešen, 3 pa so v teku.

KREDITIRANJE MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ

Odbor za razvoj obrti in podjetništva pri Razvojni agenciji Savinja je v letu 2006 objavil 21.
natečaj za pridobitev ugodnih kreditov (3,3% fiksna nominalna obrestna mera letno, krediti 1-15
mio SIT na 1-5 let). Na razpis so se kljub večkratnim pozivom do vključno 30. novembra 2006
prijavili skupno le trije prosilci, od katerih je bilo posojilo odobreno dvema, enemu pa pogojno,
v povprečni vrednosti 9,8 mio SIT.
VAVČERSKI SISTEM SVETOVANJA IN DRUGA PODJETNIŠKA SVETOVANJA
IZVAJANJE AKTIVNOSTI VEM

TER

Druga pomembna oblika, preko katere v Spodnjo Savinjsko dolino Razvojna agencija Savinja
pomaga pripeljati nacionalna in evropska sredstva, pa je izvajanje vavčerskega sistema
svetovanja oz. svetovanja z napotnicami. Preko te oblike se delujočim podjetjem omogoči 50%no sofinanciranje neto stroškov svetovalnih storitev do kvote 1 mio SIT nepovratnih sredstev
letno na vključeno malo ali srednje podjetje ter 100%-no sofinanciranje teh storitev potencialnim
podjetnikom iz vrst brezposelnih do kvote 245.200,00 SIT (oz. od 14.novembra 2006 dalje
250.104,00 SIT) na svetovanca. Skupno je bil potencial sredstev, s katerim so razpolagali
svetovanci, vključeni v vavčerski sistem, 49 (lani 31,8) mio SIT za delujoča podjetja in 9,652
9
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(lani 17,4) mio SIT za potencialne podjetnike iz vrst brezposelnih, torej skupno preko 58,5 (lani
49,2) mio SIT nepovratnih sredstev za sofinanciranje podjetniškega svetovanja in izobraževanja
(brez sredstev, s katerimi JAPTI pokriva neposredne stroške izvajanja sistema Razvojni agenciji
Savinja)!
V letu 2006 smo do 21.novembra v program vavčerskega sistema svetovanja tako vključili
skupno 88 (lani 156) koristnikov, od tega skupno 48 koristnikov iz občine Žalec in 9 iz Občine
Braslovče. Med vsemi vključenimi je bilo skupno 49 delujočih podjetij (30 iz Občine Žalec in 4
iz Občine Braslovče) ter 39 potencialnih podjetnikov iz vrst brezposelnih, ki jih na naš naslov
napoti ZRSZ (od tega 18 vključenih občanov občine Žalec in 5 občanov Občine Braslovče).
V druge oblike svetovanj, kjer zaradi različnih razlogov ne pride do vključitve v vavčerski
sistem, je bilo v enakem obdobju zajetih skupno 290 (lani 183 in predlani 87) svetovancev, od
tega 125 (lani 84, predlani 38) iz občine Žalec in 36 iz Občine Braslovče. Tovrstna svetovanja
izvaja Razvojna agencija Savinja brezplačno za svetovance z območja svojih ustanoviteljic, vir
za pokrivanje teh stroškov pa so sredstva, ki jih ustanovitelji z letnim programom namenijo za
naše delovanje. V drugi polovici leta 2005 in v letu 2006 pa smo del teh stroškov lahko pokrili
tudi skozi PHARE projekt VEM, ki omogoča samostojnim podjetnikom osnovno svetovanje ter
registracijo podjetij in drugih sprememb v poslovnem registru na RA Savinji kot vstopni točki
Vse na Enem Mestu.
DRUGE AKTIVNOSTI RA SAVINJA

-

-

-

-

izobraževanja in usposabljanja, sodelovanje v TVU in »Dnevi podjetništva« (glej tudi
Zbornik 2006); v mesecu oktobru 2006 je bilo v tem okviru izvedenih skupno kar 12
dogodkov (okrogle mize, delavnice, dnevi odprtih vrat,…), katerih cilj je promovirati
podporno okolje za podjetništvo.
informiranje in obveščanje – UTRIP, občasni dogodki na STV, direktna pošta, e-pošta na
podlagi vzpostavljene baze naslovnikov, idr.
sodelovanje v mreži JAPTI – Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije (prej
PCMG) - razna usposabljanja za zaposlene, ipd.; v tem okviru je pomembno predvsem
dejstvo, da smo v korist naših podjetnikov pridobili status Regijskega referenčnega centra
za e-poslovanje RCeP (edini za Savinjsko statistično regijo), kar nam sicer ne zagotavlja
dodatnih finančnih sredstev, imamo pa prednost pri pridobivanju informacij, usposabljanju
naših zaposlenih in pri zagotavljanju dostopa do specialnih programov za naše uporabnike.
Imamo tudi status EUROPE DIRECT, regijske informacijske točke za strukturne sklade in
druga vprašanja Evropske skupnosti , v sklopu katerega pridobimo vrsto gradiv o ponudbi
evropskih sredstev, deloma pa so naše storitve tudi sofinancirane.
sodelovanje z RRA Celje in z mrežo LPC/ORA v Savinjski regiji (sodelovanje pri
spremembah in dopolnitvah RRP Savinjske regije za obdobje 2007-2013, priprava skupnih
projektov, idr.)
druge aktivnosti RA Savinja: administrativno – tehnična, pravna in druga poslovna
opravila, pripravljalna dela za računovodstvo in druga administrativno tehnična opravila za
potrebe RAS (agencija posluje kot podjetje vključno s tem, da pokriva vse stroške delovanja,
tudi najemnino za poslovne prostore Občini Žalec).
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4

ZDRAVSTVO IN SOCIALA

Javni zavodi, ki delujejo v občini Žalec na področju zdravstva in socialnega varstva:
−
−
−
−

Zdravstveni dom "Dr.Jožeta Potrate" Žalec (Občina Žalec soustanoviteljica),
Žalske lekarne Žalec (Občina Žalec je ustanoviteljica),
Dom oskrbovancev Nine Pokorn,(ustanovitelj država),
Center za socialno delo Žalec (ustanovitelj država).

4.1

ZDRAVSTVO

Za učinkovito zdravstveno varstvo varovanje in boljšo kvaliteto življenja naših občank in
občanov skrbimo skladno s predpisano zakonodajo in potrebami.
Javni zavod zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec zagotavlja našim občankam in občanom
čim boljši dostop do zdravnika in čim večjo izbiro zdravstvenih storitev. Med drugim: dejavnost
splošne medicine, otroškega, šolskega in mladinskega zdravstvenega varstva, zdravstveno
varstvo žensk, zobozdravstvo odraslih in otrok ter mladine, ortodontija, patronažna služba in
fizioterapija ter lekarniška dejavnost v okviru Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec.
Poleg zakonsko določenih obveznosti si na področju zdravstva z različnimi institucijami
prizadevamo izboljševati učinkovitost primarnega zdravstvenega varstva z naslednjimi
aktivnostmi:
−
spremljanje delovanja mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni in lekarniške
dejavnosti,
−
podeljevanje koncesij,
−
sodelovanje pri oblikovanju in uresničevanje programov za krepitev zdravja prebivalstva v
Občini Žalec in sofinanciranje programov,
−
sofinanciranje programov pomoči ženskam in otrokom žrtvam nasilja v sodelovanju s
humanitarnimi društvi, varna hiša,
−
sofinanciranje programov pomoči in različnih oblik oskrbe za brezdomce, zavetišče za
brezdomce ter izvajanje preventivnih programov prtoi uporabi droge.
−
sodelovanje in sofinanciranje pri programih promocije zdravega načina življenja in
zdravega okolja v sodelovanju Lekarno Žalec in humanitarnimi društvi.
Zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki so zavarovani po 21.točki
15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je to zakonska obveznost
občine. Občina Žalec zavaruje mesečno v povprečju 700 brezposelnih občank in občanov.
4.2

SOCIALA

Osnovno izhodišče pri obveznostih in nalogah na področju sociale na lokalnem nivoju nam
določa Zakon o socialnem varstvu.
Zakonske obveznosti:
−
plačila in doplačila oskrbe v domovih za starejše občane,
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−
−
−

plačila in doplačila oskrbe v posebnih socialno-varstvenih zavodih, to so zavodi, ki so
namenjeni odraslim duševno bolnim in osebam z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju,
subvencioniranje storitve pomoči družini na domu,
financiranje družinskega pomočnika (za lokalne skupnosti je to nova naloga, ki se je
začela izvajati s 1. avgustom 2004). Pravica do izbire družinskega pomočnika je
namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno
oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih
potreb. Naloga lokalne skupnosti je, da zagotovi sredstva in izvede delno plačilo za
izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje za družinskega
pomočnika.

Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve. O oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odloča Center za socialno delo Žalec.
V okviru javnega zavoda Dom Nine Pokorn-Grmovje se izvaja zakonsko določena naloga
»pomoč družini na domu«. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca oziroma
upravičenke v primeru starosti, invalidnosti in podobnih primerih. Socialna oskrba pomeni:
−
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
−
gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Občina Žalec subvencionira ceno storitve pomoči na domu v višini 50% stroškov za neposredno
socialno oskrbo.
Storitev varovanja na daljavo se izvaja v okviru Doma ob Savinji Celje in se priporoča vsem,
ki želijo čim dlje samostojno in varno živeti v svojem domačem okolju. Dežurna služba s
pomočjo sodobne opreme sprejme klic, se pogovori, prepozna podatke klicateljev in jim priskrbi
potrebno pomoč.
V Občini Žalec poskušamo skrbeti za izboljšanje materialnega položaja naših občank in
občanov. Na osnovi sprejetega odloka o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Žalec,
se denarna pomoč lahko dodeli posamezniku zaza:
−
nakup šolski potrebščin,
−
nakup ozimnice in kurjave,
−
plačilo šolskih kosil osnovnošolcem,
−
plačilo šole v naravi osnovnošolcem,
−
kritje drugih izdatkov za premostitev trenutne materialne in zdravstvene ogroženosti,
−
pomoč ob rojstvu otroka.
V skladu s sprejetim pravilnikom o sofinanciranju dela socialno humanitarnih društev vsako leto
tudi izvedemo javni razpis, preko katerega so dodeljena sredstva društvom, ki delujejo na
področju socialno humanitarne dejavnosti, preventivi in izboljšanju kvalitete življenja.
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5

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH
ORGANIZACIJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ

5.1 ŠPORTNE DEJAVNOSTI
V okviru dejavnosti Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, se izvajajo za občino strokovna
opravila, razpisi in programi na področju športa, ob sodelovanju vodje oddelka ter programskega
direktorja za šport.
Občina Žalec je v letu 2006 sofinancirala delovanje 55 športnih društev ter športne prireditve in
različne akcije tako za najmlajšo populacijo kot tudi za ostale občane. (Prireditev šport 2005,
zajadrajmo v poletje, Šport ob občinskem prazniku, Zlati sonček……..).
Za zagotavljanje garderobnih prostorov v okviru športnega centra se je nadaljevala obnova
garderobnih hišic. Uredile so se tribune na športnem parku.

5.2

KULTURNE DEJAVNOSTI

Na področju kulture v Občini Žalec deluje:
−
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (občina Žalec ustanoviteljica),
−
Medobčinska matična knjižnica Žalec (občina Žalec je soustanoviteljica),
−
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območja izpostava Žalec
−
in 22 kulturnih društev ter Zveza kulturnih društev Savinja Žalec.
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC
Odgovorna oseba: Tatjana Razboršek Rehar
Programska direktorica za kulturo: Lidija Koceli
Programska direktorica za turizem: Sabina Palir
Programski direktor za šport: Uroš Vidmajer
Naslov:
Aškerčeva 9a, 3310 Žalec
Telefon:
03/712 12 67
Fax:
03/712 12 62
Internet naslova:
http://www.zkst-zalec.si/ ( na spletnem naslovu so na razpolago vse
informacije s področja, kulture, športa in turizma v Občini Žalec )
E-mail:
zkst.zalec@siol.net
Davčna številka:
SI34099921
Matična številka:
1708473
Zavod za kulturo, šport in turizem izvaja za občino strokovna opravila, razpise in programe na
področju kulture, ob sodelovanju vodje oddelka, programske direktorice za kulturo kot tudi
strokovnega sodelavca za kulturo. Občina zagotavlja dotacije za redno delovanje kulturnih
društev. Preko proračuna Občine Žalec pa se sofinancirajo tudi kulturne prireditve v Savinovi
hiši in Domu II. Slovenskega tabora (abonmaji, koncerti, gledališke predstave). Mesečni
program prireditev tako za področje, kulture, športa in turizma je objavljen v koledarju
prireditev v Občini Žalec.
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Na področju kulture deluje tudi Medobčinska matična knjižnica za katero delovanje in nabavo
knjig občina zagotavlja sredstva v sorazmernem deležu glede na ustanoviteljski delež in potrebe
delovanja v Občini Žalec - mreža dislociranih enot po KS. V nadaljevanju podajamo osnovne
podatke o Medobčinski matični knjižnici Žalec.
MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA ŽALEC
Odgovorna oseba: direktorica Anica Krčmar (od 1.1. 2007 Jolanda Železnik).
Naslov: Aškerčeva 9a, 3310 Žalec
Telefon:
03/712-12-52
Fax:
03/712-12-63
skzal@ce.sik.si( na spletnem naslovu so na razpolago vse informacije
E-mail:
s področja, knjižnične dejavnosti)
Matična številka:
1708520
Dejavnost:
92.511
Medobčinska matična knjižnica Žalec je prostor kulture in znanja ter zagotavlja svojim
občanom splošno dostopnost publikacij in informacij. Pri tem je glavni cilj knjižnice, da
omogoča vsakemu posamezniku in skupini posameznikov dostopnost do knjižničnega gradiva in
informacij, s katerimi lahko uspešneje rešujejo probleme in zadovoljujejo svoje potrebe po
kulturi, raziskovanju in izobraževanju. Pri tem namenjajo posebno pozornost mladim bralcem z
urami pravljic in drugimi delavnicami.
Program MMK Žalec je naslednji:
−
zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
−
zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
−
posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
−
sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
−
pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
−
informacijsko opismenjevanje,
−
varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
−
drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
−
sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
−
zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
−
zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna,
−
organiziranje dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne
kulture,
−
organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi
potrebami,
−
promocija domačih in tujih ustvarjalcev,
−
izvajanje in organiziranje prireditev.
V letu 2006 je knjižnica pridobila prostore za domoznanski oddelek, v katerih se bo poleg
osnovne dejavnosti urejanja in predstavitve domoznanskega gradiva lahko izvajale različne
kulturne prireditve, ki bo obogatila kulturno ponudbo v Občini.
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6
6.1

PREDŠOLSKA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
JAVNI ZAVODI NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
V OBČINI ŽALEC

Področje izobraževanja pokriva tako področje predšolske vzgoje kot tudi osnovnošolsko in
visokošolsko izobraževanje. Občina Žalec z stalnim investicijskim vlaganjem poskuša
zagotavljati pogoje v skladu z normativi Ministrstva za šolstvo in šport v vseh javnih zavodih
na področju izobraževanja
Javni zavodi, ki delujejo v občini Žalec:
6.2

Vrtci Občine Žalec z 11 enotami
Osnovna šola Griže s podružnično osnovno šolo Liboje
Osnovna šola Petrovče s podružnično osnovno šolo Trje
Osnovna šola Šempeter
I. Osnovna šola Žalec s podružničnima osnovnim šolama
Gotovlje in Ponikva – v izgradnji
II.Osnovna šola Žalec (osnovna šola s prilagojenim programom)
Glasbena šola "Risto Savin" Žalec
UPI-Ljudska univerza Žalec

PREDŠOLSKA VZGOJA

Na področju predšolske vzgoje deluje javni zavod Vrtci občine Žalec, v katerega je vključeno
662 otrok. Dejavnost se izvaja v enotah vrtca na 11 lokacijah. V občini ni zasebnega vrtca s
koncesijo.
Na podlagi 9.člena Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št.100/05) imajo starši pravico izbrati programe
predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Vključenost otrok v vrtec je 74%
glede na število rojstev v obdobju 2001 do 2005 v Občini Žalec.
Število oddelkov in otrok po posameznih enotah v javnem zavodu Vrtci Občine Žalec :
Enota vrtca
ŽALEC I
ŽALEC II
ŽALEC III
GRIŽE
ZABUKOVICA
PETROVČE
LEVEC
LIBOJE
TRJE
ŠEMPETER
PONIKVA
SKUPAJ

Število
oddelkov
8
3
5
2
1
6
2
1
4
6
1
39

Število otrok
161
52
62
43
18
101
30
19
59
100
21
666

15

Predstavitev dejavnosti v okviru oddelka za negospodarske in gospodarske dejavnosti v letu 2006

Na podlagi izdanih odločb o določitvi plačila staršev za programe v vrtcih je 60 % otrok
razvrščenih v prve tri plačilne razrede. Plačilo vrtca je oproščeno 12 % otrok vključenih otrok.
Veljavne cene programov od 1.januarja 2006 dalje :
Vrsta programa
1. dnevni program
- za otroke prvega starostnega obdobja
- za otroke drugega starostnega obdobja

Mesečno v SIT

Vrsta programa
2. poldnevni program
- za otroke prvega starostnega obdobja
- za otroke drugega starostnega obdobja

Mesečno v SIT

91.720,00
75.960,00

81.630,00
67.690,00

V skladu s 3.členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur.l.RS,
št.97/03,77/05 in 120/05) starši plačajo največ 80 % cene programa, v katerega je vključen otrok.
Starši se razvrstijo v plačilne razrede glede na dosežen bruto mesečni dohodek na družinskega
člana v preteklem koledarskem letu v % od povprečne bruto plače na zaposlenega v RS (za leto
2006 se uporablja pri določitvi % povprečna bruto plača v letu 2004).
Plačilnih razredov je osem (od 1-8). Na podlagi izdanih odločb o določitvi plačila staršev za
programe v vrtcih je 60 % otrok razvrščenih v spodnji del plačilne lestvice, to je v prve tri
plačilne razrede. V najvišjem razredu je 3% vključenih otrok.
Na podlagi Sklepa o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov
(Ur.l.RS, št.42/06) priznava Občina Žalec oprostitve plačil tistim staršem, katerih otroci so bili
odsotni iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov najmanj 30 koledarskih dni. Za uveljavitev te
pravice morajo starši oddati vlogo in predložiti originalno zdravniško potrdilo ter potrdilo vrtca o
dejanski odsotnosti otroka nad 30 koledarskih dni.
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6.3
6.3.1

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
OSNOVNE ŠOLE

V občini Žalec delujejo osnovne šole (matične in podružnične), v katere je vključeno naslednje
število učencev za šolsko leto 2006/2007:

Osnovna/podružnična šola

Število
učencev

Število
oddelkov

Osnovna šola Griže (matična)
POŠ Liboje
SKUPAJ OŠ GRIŽE

284
33
317

15
3
19

Osnovna šola Petrovče (matična)
POŠ Trje
SKUPAJ OŠ PETROVČE

388
87
475

17
5
22

Osnovna šola ŠEMPETER

266

165

I.Osnovna šola ŽALEC (matična)
POŠ Gotovlje
POŠ Ponikva
SKUPAJ I.OŠ ŽALEC

532
44
30
606

24
3
3
30

SKUPAJ

1664

85

40

7

II.Osnovna šola Žalec
(osnovna šola s prilagojenim programom)

Učenci osnovnih šol dosegajo vidne rezultate na regijskih in državnih tekmovanjih. Osnovna
šola Griže je vključena v mrežo Unescovih šol, dve šoli (I. in II. Osnovna šola Žalec) pa delujeta
v projektu EKO šol.
II.Osnovno šolo Žalec, ki izvaja pouk s prilagojenim programom, obiskuje 40 učencev iz občin :
Žalec (16), Prebold (1), Braslovče (6), Vransko (1), Mozirje (6), Laško (1), Polzela (6), Tabor
(2) in Gornji grad (1).
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6.3.2

GLASBENA ŠOLA

Pouk glasbene vzgoje poteka na Glasbeni šoli "Risto Savin" Žalec. Od 1. septembra 2006 deluje
šola v novih prostorih, ki zagotavljajo normalno delovanje ustanove.
V šolo so vključeni učenci iz občin Spodnje Savinjske doline. Za šolsko leto 2006/2007 so
podatki naslednji:
OBČINA

BRASLOVČE
POLZELA
PREBOLD
TABOR
VRANSKO
ŽALEC
SKUPAJ

Število
učencev

Struktura učencev
glasbene šole
v%

Delež vključenih osnovnošolcev
v glasbeno izobraževanje
v%

43
39
51
16
33
261
443

10
9
11
4
7
59
100

11
7
15
21
10
17
13

Število učencev v glasbeni šoli se ne zmanjšuje. Uspešno delo kolektiva na šoli in rezultati
prizadevnih učencev je razviden iz doseženih priznanj na državnih in mednarodnih glasbenih
tekmovanjih.
6.3.3

INVESTICIJE

•

Osnovna šola Griže : šola nima vseh prostorskih pogojev za izvajanje 9-letke. Na
podlagi analize ocene variante I (adaptacija z novogradnjo) in variante II (novogradnja)
vse bolj izstopa predlog za novogradnjo z ocenjeno vrednostjo 1,2 milijarde SIT (5 mio
EU). Idejna zasnova je v fazi usklajevanja na MŠŠ. Terminski plan aktivnosti je odvisen
od dinamike investicij in razpoložljivih sredstev na Ministrstvu za šolstvo in šport po letu
2007.

•

Podružnična osnovna šola Ponikva : za obstoječo stavbo je bilo na podlagi poročila
ZRMK o stanju temeljev in ocene stroškov za adaptacijo ugotovljeno, da je primernejša
rešitev v nadomestni gradnji šole na istem prostoru. Občina Žalec je pridobila gradbeno
dovoljenje (št.351-280/2005 z dne 23.12.2005). Na podlagi soglasja Ministrstva za
finance k finančnemu pokritju investicijskega projekta (številka 411-29/20063, 61/SSFLS
z dne 11.5.2006) in sklepa Ministrstva za šolstvo in šport bo novogradnja POŠ Ponikva
financirana s strani Občine Žalec (delež 73,5 %) in Ministrstva za šolstvo in šport (delež
26,5 %). Občina Žalec je izvedla javni razpis za oddajo naročila in izbrala
najugodnejšega ponudnika Vegrad d.d. Velenje, s katerim je bila podpisana pogodba
št.403-07-04/06 za izgradnjo podružnične osnovne šole Ponikva. Po terminskem planu
morajo biti dela zaključena v avgustu 2007. Pričetek šolskega pouka 1.septembra 2007
mora biti za učence podružnične šole Ponikva že v novi šoli. V času gradnje šole se za
pouk teh učencev uporabljajo učilnice na UPI-Ljudska univerza Žalec, zagotovljen jim je
tudi avtobusni prevoz.
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6.4

•

Vzdrževanje objektov za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje: potrebe
so velike, posebno na področju predšolske vzgoje (11 objektov z otroškimi igrišči),
obnove sanitarij, stavbnega pohištva na šolah.

•

Otroška igrišča: ureditev in oprema igrišč za vrtce in učence I.triade osnovne šole.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Na področju izobraževanja odraslih delujeta:
- javni zavod UPI-Ljudska univerza Žalec, ki ponuja pestro ponudbo izobraževalnih
programov na šolskem področju in področju splošnega izobraževanja in usposabljanja. Pri
Ministrstvu za šolstvo in šport so verificirani za samostojno izvajanje večjega števila
izobraževalnih programov. Na področju svetovalne dejavnosti je v letu 2001 pričelo delovati
Svetovalno središče ISIO Žalec, ki poleg Centra za informiranje in poklicno svetovanje nudi
brezplačno svetovanje.
-

društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Žalec, ki združuje člane različnih stanov,
izobrazbe in z različnim predznanjem za idejo o bogatenju in plemenitenju tretjega
življenjskega obdobja. Srečanja in delo potekajo v interesnih skupinah in raznih krožkih.

Pri pripravi gradiva so sodelovali:
- Bojan Jereb, višji socialni delavec
- Tilka Potočnik, svetovalka za kmetijstvo
- Milka Štrukelj, višja svetovalka za področje izobraževanja in otroškega varstva
- RA Savinja Žalec, Danica Jezovšek Korent, direktorica
- Nataša Gaber Sivka, vodja oddelka
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7
7.1

PRILOGE
PREGLED DODELJENIH SREDSTEV PO PODROČJIH V KRAJEVNIH
SKUPNOSTIH IN MESTNI SKUPNOSTI OBČINE ŽALEC

Tabela 1: Pregled dodeljenih sredstev za KS Galicija
KS GALICIJA
št. prebivalcev 1823
KULTURA
KDGalicija

TURIZEM
TD Galicija

ŠPORT
Tenis klub Trje
Športno društvo HOFREIN
Planinsko društvo Galicija
ŠPORT SKUPAJ
SOCIALA

Dejavnosti
redna dejavnost
redno vzdrževanje društvenih prostorov
investicijsko vzdrž. prostorov in opreme
Skupaj
Redna dejavnost
Čistilne akcije
Prireditve
Projekti
Sodelovanje v projektih ZKŠT ZTD
Informacijske table
Promocijski material
Izobraževanje
Ostalo - jubileji nagrade
Skupaj

46.608,00
5.826,00
113.607,00
71.369,00
90.303,00
87.390,00
11.652,00
45.152,00
8.739,00
480.646,00

Skupaj
Skupaj
Skupaj

222.370,00
375.430,00
262.413,00
860.213,00

zavarovanje občanov (15) letna ocena
Plačilo za varovance (10) v domovih za
starejše

900.000,00

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE Predšolska vzgoja (plačilo razlike v ceni)
Prevozi otrok
Število otrok v VVZ Enota Trje
Število oddelkov v VVZ Enota Trje
Število otrok v POŠ Trje
Število oddelkov v POŠ Trje
POŠ Trje materialni stroški, inv. in
dogovorjeni program
3 otroci s posebnimi potrebami
štipendije (2)
KMETIJSTVO
Vlagatelji končni prejemniki sredstev

SKUPAJ SREDSTVA

1.208.790,00
302.076,00
400.000,00
1.910.866,00

9.000.000,00
49.380.000,00
17.000.000,00
59 otrok
4 oddelki
87 otrok
5 oddelkov
5.171.000,00
643.000,00
500.000,00
6.252.248,00

91.597.973,00
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Tabela 2: Pregled dodeljenih sredstev za KS Gotovlje
KS GOTOVLJE
št. prebivalcev 1465
KULTURA
KD Gotovlje

TURIZEM
Turistično olepš. društvo
Lipa Gotovlje

ŠPORT
ŠD Borut Gotovlje
Konjeniški klub Gotovlje
ŠPORT SKUPAJ
SOCIALA

redna dejavnost
redno vzdrževanje društvenih prostorov
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme
Skupaj

Redna dejavnost
Čistilne akcije
Prireditve
Projekti
Sodelovanje v projektih ZKŠT ZTD
Informacijske table
Promocijski material
Izobraževanje
Ostalo - jubileji nagrade
Skupaj

29.130,00
14.565,00
171.867,00
5.826,00
101.955,00
0,00
11.652,00
21.848,00
8.739,00
365.582,00

Skupaj
Skupaj

228.079,00
106.028,00
334.107,00

zavarovanje občanov (17) letna ocena
Plačilo za varovance (2) v domovih za
starejše

900.000,00

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE Predšolska vzgoja (plačilo razlike v ceni)
Prevozi otrok
Število otrok v POŠ Gotovlje
Število oddelkov v POŠ Gotovlje
Materialni stroški in dogovorjeni program
Investicijski stroški v okviru centralne OŠ
4 otroci s posebnimi potrebami
KMETIJSTVO
Vlagatelji končni prejemniki sredstev

SKUPAJ SREDSTVA

717.930,00
397.470,00
100.000,00
1.215.400,00

1.600.000,00
24.690.000,00
5.200.000,00
44 otrok
3 oddelki
3.336.000,00
1.131.000,00
3.858.520,00

42.630.609,00
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Tabela 3: Pregled dodeljenih sredstev za KS Ponikva
KS PONIKVA
št. prebivalcev 1096
KULTURA
KD Ponikva

Društvo kmečkih žena
Ponikva

redna dejavnost
redno vzdrževanje društvenih prostorov
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme
Skupaj

587.700,00
234.870,00
200.000,00
1.022.570,00

Redna dejavnost
Čistilne akcije
Prireditve
Projekti
Sodelovanje v projektih ZKŠT ZTD
Informacijske table
Promocijski material
Izobraževanje
Ostalo - jubileji nagrade
Skupaj

52.434,00
0,00
23.304,00
39.326,00
34.956,00
241.780,00

Redna dejavnost
Čistilne akcije
Prireditve
Projekti
Sodelovanje v projektih ZKŠZ ZTD
Informacijske table
Promocijski material
Izobraževanje
Ostalo - jubileji nagrade
Skupaj

46.608,00
7.283,00
55.349,00
119.433,00
96.129,00
218.475,00
72.825,00
39.326,00
8.739,00
664.167,00

Skupaj

180.817,00

zavarovanje občanov (11) letna ocena
Plačilo za varovance (8) v domovih za
starejše

700.000,00
9.000.000,00

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE Predšolska vzgoja (plačilo razlike v ceni)
Prevozi otrok
Število otrok v VVZ Enota Ponikva
Število oddelkov v VVZ Enota Ponikva
Število otrok v POŠ Ponikva
Število oddelkov v POŠ Ponikva
Materialni stroški in dogovorjeni prog.
novogradnja POŠ Ponikva
otrok s posebnimi potrebami
KMETIJSTVO
Vlagatelji končni prejemniki sredstev

19.752.000,00
15.000.000,00
21 otrok
1 oddelek
30 otrok
3 oddelki
3.141.000,00
80.550.000,00
318.000,00
4.255.480,00

TURIZEM
TD Ponikva

ŠPORT
Športno društvo Ponikva
SOCIALA

SKUPAJ SREDSTVA

29.130,00
4.370,00
58.260,00

134.825.814,00
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Tabela 4: Pregled dodeljenih sredstev za KS Petrovče
KS PETROVČE
št. prebivalcev 2412
KULTURA
KD Petrovče

Osnovna šola Petrovče
TURIZEM
TD Petrovče

ŠPORT
Športno društvo Petrovče
ŠŠD OŠ PETROVČE
OŠ Petrovče
Karate klub Petrovče
DU Petrovče
Konjeniški klub GANYMED
ŠPORT SKUPAJ
SOCIALA

redna dejavnost
redno vzdrževanje društvenih prostorov
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme
Skupaj
dejavnost šolskega kulturnega društva

166.500,00

Redna dejavnost
Čistilne akcije
Prireditve
Projekti
Sodelovanje v projektih ZKŠT ZTD
Informacijske table
Promocijski material
Izobraževanje
Ostalo - jubileji nagrade
Skupaj

40.782,00
14.565,00
75.738,00
5.826,00
84.477,00
0,00
72.825,00
29.130,00
8.739,00
332.082,00

Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj

1.750.856,00
338.052,00
639.755,00
451.652,00
111.312,00
331.001,00
3.622.628,00

zavarovanje občanov (130) letna ocena
Plačilo za varovance (7) v domovih za
starejše

7.800.000,00

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE Predšolska vzgoja (plačilo razlike v ceni)
Prevozi otrok
Število otrok v VVZ Enota Petrovče
Število oddelkov v VVZ Enota Petrovče
Število otrok v OŠ Petrovče
Število oddelkov v OŠ Petrove
Materialni stroški in dogovorjeni program OŠ
Investicijski stroški OŠ
2 otroka s posebnimi potrebami
štipendije (2)
KMETIJSTVO
Vlagatelji končni prejemniki sredstev

SKUPAJ SREDSTVA

1.020.150,00
306.413,00
250.000,00
1.576.563,00

6.000.000,00
54.318.000,00
4.800.000,00
104 otrok
6 oddelkov
388 otrok
17 oddelkov
19.145.000,00
4.460.000,00
500.000,00
800.000,00
3.677.653,00

105.898.426,00
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Tabela 5: Pregled dodeljenih sredstev za KS Levec
KS LEVEC
št. prebivalcev 443
KULTURA
KD Levec

TURIZEM
Turist. kult. društvo Levec

ŠPORT
Športni klub Levec
SOCIALA

redna dejavnost
redno vzdrževanje društvenih prostorov
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme
Skupaj

700.110,00
99.730,00
100.000,00
899.840,00

Redna dejavnost
Čistilne akcije
Prireditve
Projekti
Sodelovanje v projektih ZKŠT ZTD
Informacijske table
Promocijski material
Izobraževanje
Ostalo - jubileji nagrade
Skupaj

49.521,00
5.826,00
14.565,00
78.651,00
72.825,00
0,00
23.304,00
40.782,00
8.739,00
294.213,00

Skupaj

132.326,00

zavarovanje občanov (4) letna ocena
Plačilo za varovance v domovih za starejše

200.000,00
0,00

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE Predšolska vzgoja (plačilo razlike v ceni)
Prevozi otrok
Število otrok v VVZ Enota Levec
Število oddelkov v VVZ Enota Levec
KMETIJSTVO
Vlagatelji končni prejemniki sredstev

SKUPAJ SREDSTVA

4.938.000,00
3.800.000,00
30 otrok
2 oddelka
377.116,00

10.641.495,00
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Tabela 6: Pregled dodeljenih sredstev za KS Vrbje
KS VRBJE
št. prebivalcev 588
KULTURA
KD Vrbje

redna dejavnost
redno vzdrževanje društvenih prostorov
investicijsko vzdrž. prostorov in opreme
Skupaj

426.240,00
287.625,00
400.000,00
1.113.865,00

TURIZEM
TD VRBA Vrbje

Redna dejavnost
Čistilne akcije
Prireditve
Projekti
Sodelovanje v projektih ZKŠT ZTD
Informacijske table
Promocijski material
Izobraževanje
Ostalo - jubileji nagrade
Skupaj

26.217,00
5.826,00
46.608,00
29.130,00
104.868,00
5.826,00
11.625,00
14.565,00
8.739,00
253.404,00

Skupaj
Skupaj

70.567,00
133.729,00
204.296,00

SOCIALA

zavarovanje občanov (15) letna ocena
Plačilo za varovance v domovih za starejše

900.000,00
0,00

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Predšolska vzgoja (plačilo razlike v ceni)
Prevozi otrok
1 otrok s posebnimi potrebami
Vlagatelji končni prejemniki sredstev

ŠPORT
Društvo upokojencev Vrbje
Športno društvo Vrbje
ŠPORT SKUPAJ

KMETIJSTVO

SKUPAJ SREDSTVA

9.876.000,00
0,00
318.000,00
793.431,00

13.458.996,00
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Tabela 7: Pregled dodeljenih sredstev za KS Liboje
KS LIBOJE
št. prebivalcev 1639
KULTURA
KD SVOBODA Liboje

KD GODBA Liboje

TURIZEM
Turistično društvo Liboje

ŠPORT
Planinsko društvo Liboje
Strelsko društvo Liboje
Mladinski klub Kazase Liboje
TŠD Liboje
ŠPORT SKUPAJ

SOCIALA

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

KMETIJSTVO

SKUPAJ SREDSTVA

redna dejavnost
redno vzdrževanje društvenih prostorov
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme
Skupaj

278.820,00
306.412,00
500.000,00
1.085.232,00

redna dejavnost
redno vzdrževanje društvenih prostorov
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme
ter obleka
Skupaj

1.013.220,00
71.545,00

Redna dejavnost
Čistilne akcije
Prireditve
Projekti
Sodelovanje v projektih ZKŠT ZTD
Informacijske table
Promocijski material
Izobraževanje
Ostalo - jubileji nagrade
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj

1.543.400,00
2.628.165,00
49.521,00
14.565,00
78.651,00
66.999,00
69.912,00
276.735,00
72.825,00
24.761,00
8.739,00
662.708,00
545.322,00
670.997,00
85.342,00
37.579,00
1.339.240,00

zavarovanje občanov (15) letna ocena
Plačilo za varovance (4) v domovih za
starejše

1.700.000,00

Predšolska vzgoja (plačilo razlike v ceni)
Prevozi otrok
Število otrok v VVZ Enota Liboje
Število oddelkov v VVZ Enota Liboje
Število otrok v POŠ Liboje
Število oddelkov v POŠ Liboje
Materialni strošk in dogovorjeni program
štipendije (2)
Vlagatelji končni prejemniki sredstev

44.442.000,00
8.000.000,00
19 otrok
1 oddelek
33 otrok
3 oddelki
3.044.000,00
1.100.000,00
1.739.965,00

900.000,00

65.541.310,00
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Tabela 8: Pregled dodeljenih sredstev za KS Griže
KS GRIŽE
Št. prebivalcev 2892
KULTURA
KUD SVOBODA Griže

KD Godba Zabukovica

Osnovna šola Griže
TURIZEM
TD Griže

TD Griže sekcija rudarski
muzej

ŠPORT
Športno društvo MALI TALENT
DŠR Partizan Griže
Šahovski klub Griže
OŠ Griže
Planinsko društvo Zabukovica
ŠD RISI ZABUKOVICA
Župnija Griže
ŠPORT SKUPAJ
SOCIALA

redna dejavnost
redno vzdrževanje društvenih prostorov
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme
Skupaj
redna dejavnost
redno vzdrževanje društvenih prostorov
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme
ter obleka
Skupaj

744.660,00
617.884,00
300.000,00
1.662.544,00
566.550,00
57.815,00
1.169.200,00
1.793.565,00

dejavnost šolskega kulturnega društva

157.500,00

Redna dejavnost
Čistilne akcije
Prireditve
Projekti
Sodelovanje v projektih ZKŠT ZTD
Informacijske table
Promocijski material
Izobraževanje
Ostalo - jubileji nagrade
Skupaj

52.434,00
6.117,00
113.607,00
0,00
66.999,00
75.738,00
43.695,00
1.457,00
8.739,00
368.786,00

Aktivnosti, projekti
Upravljanje rudarskega muzeja
Skupaj

237.410,00
203.910,00
441.320,00

Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj

194.325,00
336.411,00
539.159,00
244.861,00
1.415.484,00
172.460,00
119.585,00
3.022.285,00

zavarovanje občanov ( 102) letna ocena
Plačilo za varovance (10) v domovih za
starejše

5.700.000,00
6.000.000,00
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Nadaljevanje Tabela 8: Pregled dodeljenih sredstev za KS Griže
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

KMETIJSTVO

SKUPAJ SREDSTVA

Predšolska vzgoja (plačilo razlike v ceni)
Prevozi otrok
Število otrok v VVZ Enota Griže in Zabukovica
Število oddelkov v VVZ Enota Griže in
Zabukovica
Število otrok v OŠ Griže
Število oddelkov v OŠ Griže
Materialni stroški in dogovorjeni program OŠ
Investicijski stroški OŠ
štipendije (1)
Vlagatelji končni prejemniki sredstev

69.132.000,00
10.000.000,00
61 otrok
3 oddelki
284 učencev
15 oddelkov
13.414.000,00
6.390.000,00
400.000,00
7.120.172,00

125.202.172,00
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Tabela 9: Pregled dodeljenih sredstev za KS Šempeter
KS ŠEMPETER
št. prebivalcev 3120
KULTURA
KD GRIFON Šempeter

Pevsko društvo Šempeter

OSNOVNA ŠOLA ŠEMPETER
TURIZEM
TD Šempeter

redna dejavnost
redno vzdrževanje društvenih prostorov
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme
Skupaj
redna dejavnost
redno vzdrževanje prostorov
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme
Skupaj
dejavnost šolskega kulturnega društva
Redna dejavnost
Čistilne akcije
Prireditve
Projekti
Sodelovanje v projektih ZKŠT ZTD
Informacijske table
Promocijski material
Izobraževanje
Ostalo - jubileji nagrade
Upravljanje Jame Pekel in Rimske nekropole
Skupaj

Etnološko društvo "Hmeljarska
vas"
Redna dejavnost
Čistilne akcije
Prireditve
Projekti
Sodelovanje v projektih ZKŠT ZTD
Informacijske table
Promocijski material
Izobraževanje
Ostalo - jubileji nagrade
Skupaj
ŠPORT
Planinsko društvo Šempeter
Odbojkarski klub Spodnja
Savinjska
JU-JITSU KLUB ALJESAN
ŠEMPETER
DT ROD BISTRE SAVINJE
ŠD MLAKI FIT
TVD Partizan Šempeter
Šahovsko društvo SAVINJČAN
Šempeter
OŠ Šempeter
ŠPORT SKUPAJ

633.060,00
427.100,00
500.000,00
1.560.160,00
351.720,00
54.925,00
0,00
406.645,00
103.500,00
43.695,00
21.848,00
58.260,00
209.736,00
84.477,00
87.390,00
171.867,00
52.434,00
29.130,00
699.120,00
1.457.957,00
26.217,00
4.370,00
46.608,00
29.130,00
0,00
11.652,00
0,00
37.869,00
0,00
155.846,00

Skupaj

361.644,00

Skupaj

2.517.396,00

Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj

1.856.022,00
158.275,00
105.917,00
2.838.213,00

skupaj
skupaj

337.647,00
419.015,00
8.594.129,00
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Nadaljevanje tabela 9: Pregled dodeljenih sredstev za KS Šempeter
SOCIALA

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

KMETIJSTVO

SKUPAJ SREDSTVA

zavarovanje občanov (95) letna ocena
Plačilo za varovance (6) v domovih za
starejše
Predšolska vzgoja (plačilo razlike v ceni)
Prevozi otrok
Število otrok v VVZ Enota Šempeter
Število oddelkov v VVZ Enota Šempeter
Število otrok v OŠ Šempeter
Število oddelkov v OŠ Šempeter
Materialni stroški in dogovorjeni prog. OŠ
Investicijski stroški OŠ
otroci s posebnimi potrebami
Vlagatelji končni prejemniki sredstev

5.300.000,00
6.500.000,00
79.008.000,00
12.000.000,00
100 otroci
6 oddelkov
266 otrok
15 oddelkov
12.835.000,00
1.800.000,00
966.000,00
8.038.494,00

138.725.731,00
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Tabela 10: Pregled dodeljenih sredstev za Mestno skupnost Žalec
MESTNA SKUPNOST ŽALEC
št. prebivalcev 5451
KULTURA
KUD Žalec

redna dejavnost
redno vzdrževanje društvenih prostorov
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme
Skupaj

995.040,00
0,00
0,00
995.040,00

KD Mešani planinski zbor Žalec redna dejavnost
redno vzdrževanje društvenih prostorov
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme
Skupaj

356.220,00
36.135,00
0,00
392.355,00

I. OŠ Žalec

dejavnost šolskega kulturnega društva

225.000,00

II. OŠ Žalec
TURIZEM
Turistično društvo Žalec

dejavnost šolskega kulturnega društva

49.500,00

ŠPORT
Balinarski klub Žalec
Kolesarsko društvo NOVAK
Kolesarski klub Žalec
Atletski klub Žalec
Medobčinsko društvo invalidov
Žalec
Nogometni klub Žalec
Karate klub Žalec
Lokostrelski klub Žalec
Planinsko društvo Žalec
Smučarski klub Gozdnik Žalec
Šahovski klub Žalec
Strelsko društvo Juteks Žalec
Športno društvo ŠPARTANEC
Lokostrelski klub Sokol
TK teniška akademija Žalec
Rokometni klub Žalec
Kegljaški klub Žalec
ZŠD občine Žalec
Športno društvo avantura
ŠD Body Solution

Redna dejavnost
Čistilne akcije
Prireditve
Projekti
Sodelovanje v projektih ZKŠT ZTD
Informacijske table
Promocijski material
Izobraževanje
Ostalo - jubileji nagrade
Skupaj

26.217,00
8.739,00
46.608,00
5.826,00
104.868,00
58.260,00
43.695,00
34.956,00
0,00
329.169,00

Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj

189.642,00
169.140,00
98.913,00
1.786.059,00

Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj
Skupaj

79.674,00
2.722.990,00
3.594.370,00
1.230.371,00
750.029,00
638.755,00
162.823,00
1.483.704,00
626.664,00
404.585,00
1.116.606,00
3.747.000,00
150.136,00
391.950,00
338.739,00
106.856,00
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Nadaljevanje tabele 10: Pregled dodeljenih sredstev za Mestno skupnost Žalec
Društvo upokojencev Žalec
I. OŠ Žalec
Vrtci občine Žalec
ŠPORT SKUPAJ

Skupaj
Skupaj
Skupaj

61.938,00
413.876,00
22.422,00
20.287.242,00

SOCIALA

zavarovanje občanov (383) letna ocena
Plačilo za varovance (13) v domovih za
starejše

23.700.000,00

Predšolska vzgoja (plačilo razlike v ceni)
Prevozi otrok
Število otrok v VVZ Enote v Žalcu
Število oddelkov v VVZ Enote v Žalcu
Število otrok v I.OŠ
Število oddelkov v I. OŠ
Materialni stroški in dogovorjeni program
I.OŠ
Investicijski stroški I.OŠ
7 otrok s posebnimi potrebami
Vlagatelji končni prejemniki sredstev

138.264.000,00
3.800.000,00
277 otrok
16,5 oddelka
532 otrok
24 oddelkov

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

KMETIJSTVO

SKUPAJ SREDSTVA

13.100.000,00

29.013.000,00
5.200.000,00
2.100.000,00
1.735.213,00

236.865.519,00
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7.2

PREGLED PROJEKTOV OZ. RAZPISOV RA SAVINJA V LETU 2006 Z VIDIKA PODROČJA DEJAVNOSTI OZ. OBMOČJA
POKRIVANJA

1. Projekti s področja gospodarstva oz. podpore malim in srednjim podjetjem, s področja turizma in razvoja podeželja (»podjetništvo«)
Zap. št.

Razpisovalec in vloga RA v

Naslov razpisa oz. projekta in vsebina

Rezultati razpisa, fin. sredstva

Opis stanja projekta, druge opombe

Ministrstvo za gospodarstvo

»GROZD INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ

Uspešen.

Od leta 2006 dalje ni več direktnega sofinanciranja delovanja

RA Savinja partner (podporna

EALIANSA«

60 mio SIT za vse partnerje, od tega za

grozda s strani MG, temveč le sodelovanje na drugih razpisih. V

institucija grozda)

NAMEN:Povezovanje malih in mikro podjetij s

RA Savinja cca. 5- 7mio za leto 2004

ta namen smo npr. že prijavili projekt za usposabljanje MSP na

področja IT (člani tudi eTrust,...)

in cca 5 mio za leto 2005

projektu
1.

področju ePoslovanja SMEeFIT in ga 1.2.2006 prijavili v okviru
razpisa Interreg SLO-CRO-HU (RA Savinja: prijavitelj)

2.

Ministrstvo za gospodarstvo

»GROZD MALIH HOTELOV«

Uspešen.

Od leta 2006 dalje ni več direktnega sofinanciranja delovanja

RA Savinja partner (podporna

NAMEN:Povezovanje malih in mikro podjetij

60 mio SIT za vse partnerje, od tega za

grozda s strani MG, temveč le sodelovanje na drugih razpisih. V

institucija grozda)

(član tudi Hotel Žalec)

RAS cca. 300.000,00 SIT v letu 2004 in ta namen smo npr. že prijavili projekt na področju povezovanja
2005.

gostinskoturistične ponudbe GTnetwork in ga 1.2.2006 prijavili
v okviru razpisa Interreg SLO-CRO-HU (RA Savinja: prijavitelj)

3.

Javni razpis Pobuda Skupnosti Interreg III A

– 2006

Sosedski program Slovenija/Madžarska/Hrvaška

1.razpis: RA Savinja partner in

2004-2006:

Vrednost projekta v drugi prijavi za

(RA Savinja posrednik za celotno Savinjsko statistično regijo),

koordinator projekta, RRA Celje

SMEeFIT internacionalizacija MSP s pomočjo

slovensko stran 49,8 mio SIT (za

kar je bila osnova za naslednjo prijavo, je pa hkrati osnova za

formalni prijavitelj

šestih korakov eAdoptacije

Hrvaško pa 189.284 EUR, torej skupno

sodelovanje na drugih projektih in na drugih področjih!

2.razpis: RA Savinja prijavitelj,
Priprave za prijavo na
razpoložljive razpise

vzpostavljeni partnerski kontakti z RRA Zagrebačke županije

za projekt na obeh straneh meje 397.323

RRA Celje (in drugi) - partnerji
4.

Neuspešen

Dodaten pozitiven rezultat sicer neuspešne prve prijave:

Sosedski program. Interreg 2004

EUR).
»Regijska poslovna cona Arnovski gozd«

»V teku«

Tekoče spremljanje možnosti za prijavo na različne razpise;

Vrednost projekta variira oz. je vezana

ključni problem: lastništvo cone!

na faze izgradnje.
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Zap. št.

Razpisovalec in vloga RA v

Naslov razpisa oz. projekta in vsebina

Rezultati razpisa, fin. sredstva

Opis stanja projekta, druge opombe

Ministrstvo za gospodarstvo:

Javni razpis:Nacionalni program Phare 2003

Uspešen

Projekt se izvaja v zadnjih mesecih leta 2005 do 2006.

Phare 2003 (rok prijave: 22.8.05)

Vzpostavitev sistema VEM »Vse na enem mestu«

Vrednost projekta: 91.176 EUR oz. cca

projektu
5.

RA Savinja prijavitelj
6.

21.882.000,00 SIT.

ARR – Neposredne spodbude za

Poziv RRA za posredovanje projektnih predlogov

razvoj regije

iz izvedbenih delov RRP za program

Uspešen!

(rok za najavo projektov za leto

sofinanciranja RRP za leto 2006;

uspešno na ravni regije, kjer je projekt

2006 na RRA Celje: 27.7.05)

potencialni projekti občin-ustanoviteljic:

Ekomuzej Hmeljarstva in pivovarstva

V februarju 2006 smo posredovali zadnje zahtevane dopolnitve
za Ekomuzej hmeljarstva, potrebne za sprejem odločitve na vladi
RS.

-Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva (RA

uvrščen med prioritetne regijske

RA Savinja – Koordinator za

Savinja pripravlja DIIP in prijavo)

projekte (skupna vrednost: 16,6 mio SIT tabelo na področju urejanja prostora, a ju zaradi iste vrste razpisa

območje občin-ustanoviteljic,

-Rekonstrukcija ceste Žalec-Šmohor-Laško

za pripravljalno fazo); projekt Vodovod

priprava prijave

(I.faza)

Podvrh je bil v prvi fazi zavrnjen (ni

- Vodovod Podvrh (Braslovče-Vransko)

Opomba: Projekta rekonstrukcija ceste in vodovod sicer sodita v
prikazujemo v sklopu te tabele.

dovolj »medobčinski«; vrednost 87,3
mio SIT), projekt Rekonstrukcija ceste
Šmohor-Laško pa bo po dogovoru na
ravni regije uvrščen med prioritete v
naslednjem letu (vrednost 231,5 mio
SIT na območju OŽ in 404,5 mio SIT
na območju OL).

7.

Ministrstvo za kmetijstvo,

Izvajanje projektov v okviru Razvojnega

Uspešno

gozdarstvo in prehrano

programa podeželja

Vrednost projekta: 5.940.000,00 SIT, od poročila; zaradi dejstva, da na nacionalni ravni zamujajo z

Do ministrstva smo za leto 2005 v rokih posredovali vsa

Avgust, 2005

Skupni projekt občin SSD: Razvojni program

tega 3.170.000,00 SIT v letu 2005 in

obljubljenimi usposabljanji, na podlagi katerih bi lahko

RA Savinja – izvajalec in

podeželja (RRP) Spodnje Savinjske doline –

2.970.000,00 SIT v letu 2006

dopolnitve RPP SSD za obdobje 2007-2013 pripravili v skladu z

koordinator

spremembe in dopolnitve za obdobje 2007-2013

zahtevami EU, smo dejansko v praksi izvajali le nujne delavnice

(uskladitev z uredbo EU)

v zvezi s preverjanjem stanja evidentiranih konkretnih projektov,
druge aktivnosti pa bomo izvajali v prvi polovici leta 2006, da ne
bi prihajalo do nepotrebnega podvajanja dela.
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Zap. št.

Razpisovalec in vloga RA v

Naslov razpisa oz. projekta in vsebina

Rezultati razpisa, fin. sredstva

Opis stanja projekta, druge opombe

Uspešen

Štiri delavnice za mala in srednja podjetja smo izvedli v sklopu

Vrednost: 264.000 SIT

programa »Dnevi podjetništva«; interes podjetnikov je pokazal

projektu
8.

JAPTI: Razpisna dokumentacija v Izvedbo animacijskih delavnic s področja
postopku oddaje naročila male

informacijskih in komunikacijskih tehnologij na

vrednosti za izvedbo animacijskih lokalnem nivoju

potrebo, da tovrstno usposabljanje nadaljujemo tudi v letu 2006,

delavnic s področja

zato bomo pripravili ustrezne prijave na morebitni razpis JAPTI,

informacijskih in

pripravili pa smo tudi prijave na razpise Interreg (po neuspešni

komunikacijskih tehnologij na

prijavi v letu 2005 smo modificiran projekt SMEeFIT prijavili

lokalnem nivoju

tudi na razpis Interrge SLO-CRO-HU dne 1.2.2006 - glej tudi

Oktober 2005

točko 7. zgoraj).

RA Savinja-prijavitelj
9.

Zavod RS za zaposlovanje

Javni razpis za izvajanje programov javnih del

November 2006

»Razvojni program podeželja Spodnje Savinjske

RA Savinja – prijavitelj

doline« Program Leader- vzpostavitev centra za

V teku

razvoj podeželja

10.

Vlada RSCG

Exchange 2005: »Trajnostni gospodarski razvoj z

Uspešen

Exchange 2005

vzpodbujanjem podjetništva na podeželju«

Vrednost: 80.000 EUR, od tega za SLO

Kruševca, je partnersko občino v Savinjski regiji izbrala na

partnerja 25.550 EUR

podlagi izbrane teme (razvoj podeželja) in dejstva, da je Občina

Prijavitelj: Občina Doljevac
Partner: Občina Braslovče

RA Savinja, ki že več let sodeluje z RA za razvoj MSP iz

Braslovče soustanoviteljica RAS.

RA Savinja: koordinator
December 2005
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Zap. št.

Razpisovalec in vloga RA v

Naslov razpisa oz. projekta in vsebina

Rezultati razpisa, fin. sredstva

Opis stanja projekta, druge opombe

projektu
11.

Slovenska turistična organizacija

Izobraževanje in usposabljanje osebja v turizmu,

Uspešen

RA Savinja je projekt prijavila kot podporna institucija Grozda

Javni razpis: Partnerski projekti

zaposlenega na območjih s posebnimi razvojnimi

Vrednost: 4,123 mio SIT

malih hotelov Slovenije

za območja s posebnimi

problemi: »Z INOVACIJAMI V TURIZMU

razvojnimi problemi v letu 2006

ZAGOTOVITI KAKOVOSTNEJŠO

Marec 2006

TURISTIČNO PONUDBO«

RA Savinja-prijavitelj in
koordinator
12.

Japti

Javno naročilo za oddajo naročila storitve po

Prijavitelj: RA Savinja

postopku s pogajanji brez predhodne objave za

April 2006

Uspešen

izbiro izvajalcev programa vavčerskega
svetovanja

13.

Japti

Izvajanje podpornih storitev za vse ciljne skupine

Uspešen

Prijavitelj: RA Savinja

MSP in potencialnih podjetnikov v republiki

Vrednost: 4983,960 mio SIT

Julij 2006

Sloveniji na lokalnem nivoju za leto 2006
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2. Projekti s področja razvoja človeških virov in informiranja občanov
Zap. št.

Razpisovalec in vloga RA v projektu

1.

Zavod

Republike

Slovenije

Naslov razpisa oz. projekta in vsebina
za REGIJSKA

ŠTIPENDIJSKA

Opis stanja projekta, druge opombe

SHEMA Uspešen

Zaradi neuspešne prijave v drugem krogu razpisa EQUAL (glej

zaposlovanje, marec 2004

SAVINJSKE REGIJE

tudi projekt številka 2), s pomočjo katerega bi finančno in

Prijavitelj – RRA Celje

Oblikovanje modela, implementacija in Delež RA Savinja:

vsebinsko nadgradili projekt, je delo na projektu v letu 2006

RA Savinja - partner

trajno

delovanje regijske štipendijske 1.000.000,00 sit v letu 2004; za leto zastalo ( iščejo se druge možnosti).

sheme
2.

Rezultati razpisa, fin. sredstva

2005, 2006 dogovori še potekajo

Ministrstvo za delo, družino in socialne Program Pobude Skupnosti EQUAL 2004 Uspešen
zadeve, september 2004

– 2006: ZAPOSLITVENA KODA

v

I.fazi

–

vzpostavljeno Glej tudi opombo pod predhodno točko.

partnersko

sodelovanje,

Prijavitelj - RRA Celje

sporazum

o

RA Savinja - partner

sodelovanju

dosežen

transnacionalnem
Slovenija-Nizozemska-

Nemčija-Italija; žal je bil projekt kljub
pritožbi RRA Celje neuspešen v II.fazi
2.

COMMISSION OF THE EUROPEAN Leonardo da Vinci projekt Qute
COMMUNITIES

»Merjenje

DIRECTORATE-GENERAL

odraslih - QUTE«

kvalitete

v

Uspešen

Projekt, v katerega so vključeni razen slovenskih tudi partnerji iz

izobraževanju (za RA Savinja 20.950 EUR oz. Nemčije, Anglije, Poljske in Grčije, se uspešno izvaja in bo
5.028.000 SIT v dveh letih, zadnji predvidoma zaključen oktobra 2006. Rezultate bomo predstavili

EDUCATION AND CULTURE, avgust

obrok leta 2006); skupna vrednost potencialnim koristnikom – izvajalcem izobraževanja odraslih v

2004

projekta 322.641 EUR

našem okolju.

RA Savinja – partner,
prijavitelj CPI (dveletni projekt)
3.

Phare 2003 vseživljensko učenje

Javni razpis:Nacionalni Program Phare Uspešen;

UPI Ljudska univerza prijavitelj

2003 Vseživljensko učenje

delež RA Savinja 2.398,91 EUR oz. področju jezikovnih znanj, veščin komunikacije,..., kar se

Cilj projekta: usposabljanje vodij malih in srednjih podjetij na

RA Savinja - partner

» Znanje – ključ do uspešnega podjetja«

575.740 SIT

izvajalo pretežno v prvi polovici leta 2006 (aktivnosti animiranja
udeležencev, anketiranja, testiranja,... tekoče potekajo)
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Zap. št.

Razpisovalec in vloga RA v projektu

Naslov razpisa oz. projekta in vsebina

Rezultati razpisa, fin. sredstva

Opis stanja projekta, druge opombe

4.

Urad vlade za informiranje

INFO TOČKA - EUROPE DIRECT

Uspešen

Projekt traja do leta 2008 in se vsako leto financira na podlagi

Europe direct

12.000 EUR oz. 2.880.000 SIT, od tega letnega programa. Program za leto 2006 je približno enak

RA Savinja partner in koordinator,

6.000 EUR oz. 1.440.000 SIT v letu lanskemu, trenutno pa je v fazi potrjevanja na EU.

formalni prijavitelj RRA Celje

2005 za RA Savinja
(kljub dejstvu, da smo na RA Savinja v
celoti pripravili prijavo, smo se odločili
za sodelovanje z RRA Celje zaradi
večje možnosti za uspeh, kar pa seveda
pomeni nujno delitev sredstev)

5.

Zavod RS za zaposlovanje – delovanje Javni razpis za delovanje skladov:

Uspešen

Sklad dela Savinjske regije je že vrsto let med uspešnejšimi

skladov dela

Sklad dela Savinjske regije –delovanje v Vrednost projekta: 23.000.000 SIT

skladi v Sloveniji; tudi svoje delo za leto 2006 je na tej podlagi

Sklad dela: prijavitelj

letu 2005 do julij 2006

že uspešno zastavil.

RA Savinja: partner
6.

European Commission Education and » Care for our environment – common Uspešen
Cullture Directorate –General
Twinning DG EAC no 24/05

Cilj: organizacija mednarodne konference pobratenih mest v

Town value & goal of European citizens of all Vrednost projekta: 47.6000 EUR, od Žalcu na temo » Skrb za okolje – skupna vrednota in cilj
generations«

tega 60% EU

evropskih državljanov vseh generacij«

Prijavitelj: Občina Žalec
RA Savinja: koordinator
7.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Javni

razpis

za

sofinanciranje Uspešen

Prijavitelj: RA Savinja

izobraževanja odraslih v letu 2006

Vrednost projekta: 90.000

Junij 2006
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3. Projekti s področja urejanja prostora in varstva okolja (glej tudi točko 11. v tabeli 1!)
Zap. št.

Razpisovalec in vloga RA v

Naslov razpisa oz. projekta in vsebina

Rezultati razpisa, fin. sredstva

Opis stanja projekta, druge opombe

1.

Vlada RSCG

Exchange 2005

Uspešen

Projekt, ki bo zaključen do polletja 2006, je hkrati osnova za

Exchange 2005

Uvajanje modela EU v praksi lokalne

Vrednost projekta 99.452 EUR

ponovno oživitev sodelovanja med nekdaj pobratenima

Prijavitelj: Občina Kruševac

samouprave v Srbiji – Izgradnja ekoloških

oz.23.868.480 SIT, delež za občino

občinama Žalec in Kruševac tudi na drugih področjih, ne le na

Partner: Občina Žalec

kapacitet v Občini Kruševac

Žalec 29.922 EUR oz. 7.181.280 SIT.

področju varstva okolja (gospodarsko sodelovanje, kulturna

projektu

RA Savinja: koordinator

izmanjava,...), vključno z vzpostavljeno možnostjo, da kot
evropski partner v prihodnjih letih sodelujemo tudi na skupnih
projektih.

2.

Vlada RSCG

Exchange 2005: »Vzpostavitev javno-

Uspešen

RA Savinja, ki že več let sodeluje z RA za razvoj MSP iz

Exchange 2005

zasebnega partnerstva s področja ekologije na

Vrednost: 78.770 EUR, od tega za SLO

Kruševca, je partnersko občino v Savinjski regiji izbrala skladno

Prijavitelj:Občina Trstenik

občinski ravni«

partnerja 26.250 EUR

z izraženo željo Občine Trstenik, pa tudi sicer naše območje s

Partner: Občina Laško

sosednjo občino Laško uspešno sodeluje na skupnih regijskih

RA Savinja: koordinator

projektih.

December 2005
3.

Ministrstvo za okolje in prostor -

Javni razpis: Program Phare 2003 čezmejno

Uspešen

Projekt se uspešno izvaja po zastavljenem programu in bo

Phare 2003: Čezmejno ohranjanje

sodelovanje Slovenija Avstrija: Čezmejno

Vrednost: 299 tisoč EUR

kvalitetna osnova za nadgradnjo aktivnosti na področju varstva

raznovrstnosti in trajnostni razvoj

ohranjanje raznovrstnosti in trajnostni razvoj

okolja tudi preko drugih projektov (npr.projekt ekološko-

RA Savinja prijavitelj

»Ekološko-turistična obogatitev ribnika Vrbje«

turistične obogatitve širšega območja ob reki Savinji in ev. tudi

Partnerji: Občina Žalec in drugi

njenih pritokih, ki bi vključeval tudi druge občine)

(vključno z Univerzo iz Graza)
4.

Finančni mehanizem EGP in

Javni razpis za posamezne projekte Finančnega V teku

Norveški Finančni mehanizem

Mehanizma EGP in Norveškega finančnega

Vrednost: 1.078.356 (85%

Prijavitelj: RA Savinja

mehanizma:

sofinanciranje, 15% prijavitelj in

»Ekološko turistična prihodnost reke Savinje z

partnerji)

nabrežjem od Šempetra do Levca«
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Zbirni podatki
Področje
Gospodarstvo, turizem, podeželje
(»podjetništvo«)
Razvoj človeških virov,
informiranje občanov
Urejanje prostora, varstvo okolja
SKUPAJ (november 2006)

Število uspešnih
prijav

Število neuspešnih
prijav

Število prijav v teku

SKUPAJ

10

1

2

13

8

0

0

8

3

0

1

4

21

1

3

25

40

