OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA
UVOD
Občinski proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki
in drugi izdatki občine za eno leto.
Vsebino in strukturo proračuna Občine Žalec, ki je predložen občinskemu svetu, predpisuje 10.
člen Zakona o javnih financah. Tako je proračun sestavljen iz treh delov:
 splošni del,
 posebni del in
 načrt razvojnih programov (NRP).
Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve.
Proračun za leto 2021 je bil sprejet na 15. redni seji, 23. decembra 2020, ko se je sprejemal
proračun za dve leti, posebej za leto 2021 in posebej za leto 2022. Od takrat je bilo sprejetih
nekaj predpisov in izdanih sklepov, ki vplivajo na načrtovanje proračuna, tako na prihodkovni
kot na odhodkovni strani proračuna. Zaradi realnega načrtovanja je zato potrebno pristopiti k
rebalansu proračuna za leto 2021, katerega cilj je ponovno uravnovesiti prejemke in izdatke
občinskega proračuna.
Zakon o finančni razbremenitvi občin (UL RS št. 189/20 je pričel veljati 30. 12. 2020,
uporabljati pa 1. 1. 2021.
V njem je predvideno, da se namesto povratnih in nepovratnih sredstev za investicije v lokalno
gospodarsko infrastrukturo iz 21. člena Zakona o financiranju občin uvajajo nepovratna sredstva
za uravnoteženje razvitosti občin. Znesek, ki pripada naši občini, ostaja enak (455.471 €), kot je
bil pri sprejemu proračuna. Ker ni več povratnih sredstev (zadolževanja), je potrebno opraviti
prerazporeditev sredstev iz računa financiranja v bilanco prihodkov in odhodkov.
Skladno s tem zakonom prevzema obveznost plačila opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in
tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo ter plačevanje prispevkov za zdravstvene storitve za
nezavarovane osebe državni proračun. Za občinski proračun pomeni to prihranek v višini 48.892
€ za mrliško ogledno službo in 216.690 € za plačilo zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe.
Subvencije tržnih najemnin v letu 2021 še plačujejo občine vendar se skladno z navodili
Ministrstva za finance ta plačila ne evidentirajo kot stroški ampak kot terjatev do Ministrstva za
okolje in prostor. Sredstva, ki so jih občine založile za plačilo tržnih najemnin v letu 2021, bodo
v celoti povrnjena v letu 2022 (prej je bilo povrnjenih 50 %). Zaradi spremembe evidentiranja
plačanih subvencij se je znotraj stanovanjskega sklada naredila prerazporeditev sredstev na druga
področja.
Proračun za leto 2021 vključuje finančne načrte krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, tako
kot zahteva zakonodaja. Zakonska podlaga je v določilih 19. c in 19. č člena Zakona o lokalni
samoupravi (UL RS, št. 72/93 in dopolnitve), kjer je določeno, da so finančni načrti ožjih delov
lokalnih skupnosti s statusom pravne osebe sestavni del občinskega proračuna. Za njihovo
poslovanje v celoti velja pravni režim, ki opredeljuje pravice in obveznosti neposrednih
uporabnikov občinskega proračuna. Prejemki in izdatki ožjega dela lokalne skupnosti se
obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, v odloku o proračunu pa mora biti
določeno, da so prejemki ožjih delov občine namenski prejemki občinskega proračuna, ki gredo
točno določenemu neposrednemu uporabniku – ožjemu delu občine. Za izvrševanje finančnega
načrta ožjega dela občine (krajevne skupnosti oz. mestne skupnosti) je kot odredbodajalec
odgovoren predsednik sveta ožjega dela občine. Za sklepanje pravnih poslov investicijskega
značaja nad zneskom 10.000 € potrebujejo krajevne skupnosti in mestna skupnost soglasje
župana občine.
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I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb in račun financiranja.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in
nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke ter prejeta
sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav. Na strani odhodkov se izkazujejo odhodki, ki
zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
PRIHODKI
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke,
kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije in
iz drugih držav.
Skupni prihodki rebalansa proračuna Občine Žalec za leto 2021 so, v primerjavi z veljavnim
proračunom, nižji za 2,7 % oziroma 603.322 € in znašajo 21.621.770 €.
V strukturi globalne bilance prihodkov v letu 2021 planiramo delež davčnih prihodkov v višini
71,0 %, delež nedavčnih prihodkov v višini 16,4 %, delež kapitalskih prihodkov v višini 3,3 %,
delež transfernih prihodkov v višini 9,3 %. Delež prejetih donacij je zanemarljiv.
70 DAVČNI PRIHODKI
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so
določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so v rebalansu proračuna planirani v višini
15.357.282 € in so za 1,0 % oziroma 158.364 € višji v primerjavi z veljavnim proračunom.
700 Davki na dohodek in dobiček
Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani vir dohodnina - občinski vir, ki
znaša 12.941.038 € in se z rebalansom proračuna ne spreminja.
Način izračuna primerne porabe občin vsebinsko opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba
občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg
sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi
iz 13. člena ZFO-1.
Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:
- povprečnina,
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci,
mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).
Upoštevana povprečnina je 628,20 €.
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer se
zajemajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tujci z
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izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji. Pri izračunu primerne porabe občin za leto 2021 so
upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1. januarja 2020 – 21.577 prebivalcev.
Vsota korigiranih kriterijev se izračuna na podlagi fiksnega deleža, ki se ne korigira, in sicer v
višini 0,61 ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji površine posamezne občine,
dolžino lokalnih cest in javnih poti, številom prebivalcev občine, mlajših od 15 let in številom
prebivalcev občine, starejših od 65 let. Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe
občine je po posameznih občinah zaradi upoštevanja kriterijev večja ali manjša od 1,00. Za našo
občino znaša vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe 0,934181.
Primerna poraba občine se izračuna kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in
števila prebivalcev občine in znaša 12.662.516 €.
Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu.
Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna
po enačbi iz 13.a člena ZFO-1. Na višino primernega obsega vpliva povprečna primerna poraba
na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Primeren obseg
sredstev za našo občino znaša 12.941.038 € ter je za 2,2 % višji od primerne porabe.
Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70
% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine,
preostalih 30 % skupaj s presežkom dohodnine nad 70 % pri posameznih občinah pa se razdeli
najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo. Skupaj s
solidarnostno izravnavo znaša dohodnina, ki pripada Občini Žalec 12.941.038 €.
Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati
primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med
primerno porabo občine in dohodnino. Naša občina ni upravičena do sredstev finančne
izravnave, ker se primerna poraba v celoti pokrije s prihodkom iz dohodnine.
703 Davki na premoženje
Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in
darila in davki na promet nepremičnin.
Davki na premoženje so načrtovani v višini 2.094.774 €, kar je za 7,9 % oziroma 153.324 € več
kot v veljavnem proračunu. Vrednost davkov na premoženje se povečuje glede na vrednost
realizacije dosežene v letu 2020 in v letu 2021.
Od tega znašajo davki na nepremičnine skupaj 1.647.164 € (največji delež predstavlja
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 1.470.000 €) in so glede na veljavni
proračun višji za 38.314 €, davki na premičnine skupaj 2.500 €, davki na dediščine in darila
105.000 € in se povečujejo za 65.000 € glede na veljavni proračun ter davki na promet
nepremičnin 340.010 €. Glede na veljavni proračun so davki na promet nepremičnin višji za
50.010 €
704 Domači davki na blago in storitve
Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 321.470 €, kar je za 5.040 € več, kot je
bilo načrtovano v veljavnem proračunu.
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V to kategorijo sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo, ki je
načrtovan v višini 15.000 €, to je za 5.000 € več kot v veljavnem proračunu ) in drugi davki na
uporabo blaga in storitev:
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 273.720 €, kar je za
6.190 € več kot v veljavnem proračunu;
- turistična taksa 15.000 €, kar je za 5.000 € manj kot v veljavnem proračunu.Manjši znesek je
posledica epidemije nalezljive bolezni Covid-19;
- občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov ter občinske takse od pravnih oseb 3.000 €, kar
je za 2.000 € manj kot je bilo planirano v veljavnem proračunu in
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 14.750 €, kar je za 850 € več kot v veljavnem
proračunu.
71 NEDAVČNI PRIHODKI
Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina prihodkov proračuna. Obsegajo vse nepovratne
in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
V to skupino so uvrščeni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja,
takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi
nedavčni prihodki.
Nedavčni prihodki so načrtovani v višini 3.550.909 € in so za 2,0 % oziroma 72.017 € nižji, kot
je bilo načrtovano v veljavnem proračunu.
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Skupni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so načrtovani v višini
2.271.615 €, kar je za 248.581 € manj, kot je načrtovano v veljavnem proračunu.
Pri prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend je načrtovan samo dobiček, ustvarjen v
Stanovanjskem podjetju Sipro d. o. o. Žalec v višini 12.700 € in dividenda Zavarovalnice Triglav
d. d. v višini 40 €.
Dohodki od premoženja so načrtovani v višini 2.258.875 €. V to skupino sodijo:
Prihodki od najemnin za poslovne prostore so načrtovani v višini 37.000 €, kar je za 3.000 €
manj kot v veljavnem proračunu. Prihodki od uporabnine poslovnih prostorov so načrtovani v
višini 3.000 €.
Prihodki od najemnin za stanovanja, ki so namenski prihodek proračunskega stanovanjskega sklada,
so načrtovani v višini 860.000 €. V primerjavi s sprejetim proračunom so višji za 21.000 €.
Prihodki od najemnin za nepremičnine in opremo gospodarske javne infrastrukture, s katerimi se
omogoča izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in
čiščenje odpadne vode v okviru Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o., so načrtovani v
skupni višini 1.153.150 €, kar je za 58.950 € manj kot v veljavnem proračunu. Razlog za nižje
prihodke iz tega naslova je v tem, da so bile višje cene za uporabnike storitev gospodarskih
javnih služb uveljavljene šele s 1.4.2021.
Prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture, s katerimi se omogoča izvajanje
dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v okviru Družbe za ravnanje z odpadki,
Simbio d. o .o., so načrtovani v višini 41.649 €, kar je 5.337 € manj kot v veljavnem proračunu.
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Po Pogodbi o najemu objektov in opreme za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke in
pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč, smo kot lastnik infrastrukture, upravičeni do
najemnine v višini 25.000 €, kar je za 310 € več, kot je upoštevano v veljavnem proračunu.
Po Pogodbi o uporabi sredstev za izvajanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin
smo, kot lastnik infrastrukture, upravičeni do uporabnine v višini 2.800 €.
Prihodki od najemnin za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom so načrtovani v višini
95.000 €, kar je za 45.000 € manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. Razlog za nižje
prihodke je epidemija Covid -19 in posledično nižje povpraševanje po najemu prostorov za
šport, kulturo in druženje.
Prihodki od drugih najemnin (najemnine za zemljišča) so načrtovani v višini 15.100 €.
Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine na
pridobivalnem prostoru: Zaloška Gorica in Liboje so načrtovani v višini prejetih odločb, in sicer
3.933 €, kar je za 48.627 € manj kot v veljavnem proračunu.
Prihodki z naslova podeljenih koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so načrtovani v
višini 1.100 €.
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo z rebalansom proračuna niso
več načrtovani, ker dosedanjemu koncesionarju Ministrstvo za finance ni podaljšalo koncesije za
opravljanje dejavnosti. Izpad prihodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je 62.000 €.
Prihodki od zakupnin so načrtovani v višini 1.000 €, kar je 1.500 € manj kot v veljavnem
proračunu.
Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so
načrtovani v višini 15.000 €, to je za 5.000 € manj kot je bilo predvideno v veljavnem proračunu.
Prihodki od parkirnin, ki so bili v proračunu načrtovani v višini 40.000 €, v rebalansu proračuna
niso načrtovani. Sprejeta je bila odločitev, da parkirnine v letošnjem letu še ne bomo pobirali kot
pomoč pri okrevanju gospodarstva in skupnosti po pandemiji Covid-19.
Drugi prihodki od premoženja, najem kabelske kanalizacije, so z rebalansom proračuna
predvideni v višini 50 €.
Izvirni prihodki od premoženja krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, ki izhajajo iz finančnih
načrtov krajevnih in mestne skupnosti, znašajo 5.093 €, kar je za 607 € manj, kot je bilo
načrtovano v veljavnem proračunu.
711 Takse in pristojbine
Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj so glede na realizacijo načrtovane v višini v
višini 26.000 €, kar je za 3.000 € več kot v veljavnem proračunu.
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712 Globe in druge denarne kazni
Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so ocenjeni na skupno vrednost 95.550 €, od tega
znašajo prihodki iz naslova glob za prekrške 50.000 €, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora 45.000 €, kar je za 15.000 € več kot v veljavnem proračunu, denarne kazni v upravnih
postopkih 250 € ter povprečnine na podlagi zakona o prekrških 300 €.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev so načrtovani v skupni višini 23.750 €, to je za 8.260 €
manj, kot je bilo načrtovano v veljavnem proračunu. Razlog je v zmanjšanju izvirnih nedavčnih
prihodkov krajevnih skupnosti in mestne skupnosti iz naslova prodaje blaga in storitev ter v
zmanjšanju prihodkov iz naslova plačevanja položnic v sistemu Blagajna za občane – Občina
Žalec, ker zaradi epidemije Covid-19 občani manj plačujejo položnice osebno pri bančnem
okencu.
V to skupino sodijo:
- prihodki od prodaje blaga in storitev 1.000 €
- prihodki od počitniške dejavnosti 4.500 €
- prihodki iz naslova plačevanja položnic, vplačanih v sistemu Blagajna za občane – Občina
Žalec, kjer bomo od naročnikov teh storitev pridobili 17.500 €
- Izvirni nedavčni prihodki krajevnih skupnosti in mestne skupnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev znašajo 750 €.
714 Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki so načrtovani v višini 1.133.994 €, kar je za 166.824 € več kot v
veljavnem proračunu.
Prihodki od komunalnih prispevkov so načrtovani v višini 670.000 €.
V zvezi s financiranjem družinskega pomočnika smo upravičeni do dodatka Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za pomoč in postrežbo in prispevkov invalidnih
oseb v skupnem znesku 26.000 €, kar je za 1.000 € več, kot smo načrtovali v sprejetem
proračunu.
Koncesionar za izkoriščanje rudarske pravice v kamnolomu v Libojah bo na osnovi pogodbe o
poravnavi zaradi prekomernega obremenjevanja lokalnih cest in z njimi povezanih gradbenih
objektov sofinanciral rekonstrukcijo mostu na Savinji v Kasazah v višini 362.000 €, kar je za
112.000 € več, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. Razlog za višji sofinancerski
znesek je v višji vrednosti investicije.
V letu 2021 bodo lastniki zemljišč za sofinanciranje komunalne infrastrukture na območju OPPN
HR-4 Hramše plačali zadnje obroke v višini 4.400 €, kar je za 3.230 € več, kot je bilo načrtovano
v veljavnem proračunu.
Drugi nedavčni prihodki so glede na doseženo realizacijo načrtovani v višini 2.021 €, prihodki iz
naslova sklenjenih zavarovanj v višini 4.473 € in drugi izredni nedavčni prihodki so načrtovani
v višini 65.000 €, kar je skupno za 50.494 € več kot v sprejetem proračunu.
Izredni nedavčni prihodki krajevne skupnosti Vrbje znašajo 100 €.
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72 KAPITALSKI PRIHODKI
Kapitalski prihodki so prihodki pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega premoženja, to
je iz naslova zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč), nematerialnega
premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv.
Skupna načrtovana višina kapitalskih prihodkov je 702.170 €. V primerjavi z veljavnim
proračunom so nižji za 547.830 €.
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so z rebalansom proračuna na novo načrtovani v
višini 2.170 €.
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč so planirani v višini 700.000 €, kar je za 550.000 € manj kot je bilo
načrtovano v veljavnem proračunu. Prihodki bodo nižji zato, ker v letošnjem letu ne bo
realizirana prodaja zemljišča s parcelno številko 433/9 v k. o. Šempeter.
Načrt razpolaganja s premoženjem je razviden iz Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Žalec.
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
Načrtovana sredstva za donacije znašajo skupaj 11.140 € in se nanašajo na sofinanciranje
projekta obnove parketa v športni dvorani v Šempetru s strani Fundacije za šport.
Krajevne skupnosti, ki so v proračunu načrtovale donacijska sredstva v skupni višini 7.100 €, v
rebalansu proračuna teh sredstev ne načrtujejo več.
74 TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki so sredstva prejeta od drugih javnofinančnih institucij, iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav.
Transferne prihodki načrtujemo v višini 2.000.269 €, kar je za 145.879 € oziroma 6,8% manj kot
je bilo načrtovano v veljavnem proračunu.
Do spremembe pri transfernih prihodkih prihaja predvsem zaradi učinkov Zakona o finančni
razbremenitvi občin in Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva ter iz razloga
spremenjene višine, dinamike izvedbe in financiranja že obstoječih projektov (Most Griže,
Poslovna cona Vrbje, Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop), prenosa sredstev
Fundacije za šport med donacije, skladno z navodili Ministrstva za finance ter novih projektov:
sterilizator za knjige, Evropski teden mobilnosti.
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 1.041.998 € za
sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, in sicer:
1. iz Ministrstva za kulturo 2.880 € za sofinanciranje nabave sterilizatorja za knjige za
medobčinsko splošno knjižnico Žalec
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iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 229.847 € :
- 18.762 € za sofinanciranje projekta poslovna cona Vrbje (25 % slovenske udeležbe iz
strukturne politike), kar je za 448 € več glede na veljavni proračun,
- 138.162 € za sofinanciranje projekta Poslovna cona Žalec južno od železnice 2. faza (25 %
slovenske udeležbe iz strukturne politike)
- 72.923 € za sofinanciranje projekta Poslovna cona Arnovski gozd - širitev (25 %
slovenske udeležbe iz strukturne politike),
- sredstva za sofinanciranje investicij, skladno z določili 23. člena ZFO-1, na kontu
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo niso več planirana, ker občinam na
osnovi Zakona o finančni razbremenitvi občin pripadajo sredstva za uravnoteženje
razvitosti občin, ki se planirajo na posebnem kontu;
3. iz Ministrstva za obrambo glede na realizirana sredstva 50.000 € požarne takse, kar je za
6.000 € več kot v veljavnem proračunu,
4. iz Ministrstva za javno upravo 81.035 € za sofinanciranje menjave oken na upravni stavbi, je
za 7.045 € manj kot v veljavnem proračunu, ker je bila tudi vrednost investicije nižja.
5. iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na osnovi že prejetih sredstev 7.528 €
za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest. To je za 128 € več, kot je bilo načrtovano v
sprejetem proračunu,
6. iz Ministrstva za okolje in prostor 73.917 €:
- 19.336 € kot povračilo založenih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin v letu
2020, to je za 1.664 € manj, kot smo načrtovali v sprejetem proračunu,
- 7.156 € nepovratnih sredstev iz Eko sklada za fasado na stanovanjskem objektu Kasaze
16 (ta sredstva v proračunu niso bila planirana),
- 47.425 € za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji 1. sklop –
vodovod Grmovje – Železno – Hramše (15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), to
je 6.300 € manj, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu in je skladno z noveliranim
Investicijskim programom,
- v rebalans proračuna ni vključenih 252.000 € za sofinanciranje izgradnje mostu na
Savinji na LC 490021 Žalec Migojnice, ker se investicija v letu 2021 ne bo pričela,
7. na osnovi Zakona o finančni razbremenitvi občin iz Ministrstva za finance 455.471 €
sredstev za uravnoteženje razvitosti občin in na osnovi Zakona o nujnih ukrepih na področju
zdravstva 8.272 € sredstev za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve
županu, podžupanom in direktorici občinske uprave;
8. na novo se načrtuje 20.000 € sredstev za izvedbo projekta Evropski teden mobilnosti, ki jih
bomo prejeli od Ministrstva za okolje in prostor
9. iz Ministrstva za javno upravo 34.766 € za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec. Ministrstvo
sofinancira 30% odhodkov za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske
uprave, to je za 20.234 € manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. Razlog je v
znižanju % sofinanciranja v Zakonu o finančni razbremenitvi občin, in sicer iz 50 % na 30
%;
10. na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic
družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35
% primerne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega
proračuna. Na podlagi tega določila smo prejeli 78.272 € dodatnih sredstev iz državnega
proračuna za financiranje družinskega pomočnika za leto 2020, kar je za 1.997 € več, kot
smo načrtovali v sprejetem proračunu.
2.
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz
drugih držav
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav načrtujemo
skupno za 958.281 € prihodkov. Od tega:
1. strukturnih skladov sredstva v višini 689.542 € za financiranje naslednjih projektov:
- poslovna cona Vrbje (Dogovor za razvoj regij, 2. poziv, prednostna naložba 3.1) 56.287 €,
kar je za 1.345 € več, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu;
- poslovna cona Žalec južno od železnice 2. faza 414.484 €,
- poslovna cona Arnovski gozd - širitev 218.771 €.
2.
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
sredstva v višini 268.739 € za financiranje projekta Oskrba s pitno vodo v Savinski regiji 1.
sklop - vodovod Grmovje –Železno – Hramše (Dogovor za razvoj regij, 2. poziv,
prednostna naložba 6.1), to je 35.700 € manj kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu
in je v skladu z noveliranim Investicijskim programom.
ODHODKI
Proračunski odhodki po ekonomskih namenih so ločeni na tekoče odhodke, tekoče transfere,
investicijske odhodke in investicijske transfere ter so sestavni del splošnega dela proračuna in so
prikazani v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava na ravni štirimestnih kontov. Predstavljajo zbir vseh
odhodkov, ki so prikazani v posebnem delu proračuna in znašajo skupaj 25.108.340 €. V
primerjavi z veljavnim proračunom so nižji za 18.617 € oziroma 0,1 %.
Veljavni proračun je sprejeti proračun, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem
sprejemu na podlagi določb ZJF oziroma določb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski
proračun, in sicer spremembe zaradi prerazporeditve sredstev v okviru glavnih programov (38.
člen ZJF), vključevanja novih obveznosti v proračun (41. člen ZJF), uporabe sredstev splošne
proračunske rezervacije - tekoče proračunske rezerve (42. člen ZJF) in vključitve namenskih
prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (43. člen ZJF).
V skladu z 38. členom ZJF in drugim ter tretjim odstavkom 5. člena Odloka o proračunu občine
Žalec za leto 2021 lahko na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika
župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih
organov občine in občinske uprave in posamezni svet krajevne skupnosti oz. mestne skupnosti o
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih ožjih delov
občine - med podprogrami v okviru glavnih programov do višine 20 % sredstev, namenjenih
glavnemu programu. Na podlagi tega pooblastila so bili med letom izdani sklepi o
prerazporeditvi sredstev (priloga).
Prerazporeditve sredstev s tekoče proračunske rezerve se, skladno z 42. členom Zakona o javnih
financah, izvršijo kot razporeditev sredstev. V sprejetem proračunu so bila sredstva splošne
proračunske rezervacije oblikovana v višini 115.500 €. Do sedaj so bile razporejene pravice
porabe v višini 93.365 € (priloga).
V strukturi globalne bilance odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2021 planiramo delež
tekočih odhodkov v višini 24,2 %, delež tekočih transferov v višini 36,5 %, delež investicijskih
odhodkov v višini 35,8 % in delež investicijskih transferov v višini 3,5 % .
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40 TEKOČI ODHODKI
Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov
zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), izdatke za blago in
storitve, za operativno delovanje organov občine, občinske uprave in ožjih delov občine
(materialne stroške), kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog, za plačilo obresti od
najetih kreditov ter izločanje sredstev v rezervni sklad Občine Žalec in proračunski stanovanjski
sklad.
Tekoči odhodki so načrtovani v višini 6.076.132 €. V primerjavi z veljavnim proračunom so višji
za 4,9 % oziroma 281.832 €.
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
V podskupini odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim so načrtovana sredstva v višini
1.424.726 € za plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek
za stalnost in drugi dodatki), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med
delom in prevoz na delo), sredstva za delovno uspešnost (povečan obseg dela), nadurno delo,
drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Vsem zaposlenim se
plače zagotavljajo skladno z veljavno zakonodajo in sistemizacijo delovnih mest. Glede na
veljavni proračun je vrednost sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim znižuje za 0,1 %.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 227.317 € in zajemajo
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje,
prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU za zaposlene. Sredstva so višja za 0,5 % glede
na veljavni proračun.
402 Izdatki za blago in storitve
Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 3.264.239 €. V primerjavi z veljavnim
proračunom so višji 7,2 % oziroma za 219.189 €. Ta podskupina odhodkov zajema vsa plačila
pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode,
komunalni storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena
potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin, kazni in odškodnin ter drugih
operativnih odhodkov.
403 Plačila domačih obresti
Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 75.150 €, od tega znašajo obresti od dolgoročnih
kreditov najetih pri poslovnih bankah 72.010 € in obresti od dolgoročnih kreditov najetih pri
javnih skladih – Stanovanjski sklad 3.140 €. Glede na veljavni proračun se vrednost sredstev ne
spreminja.
409 Rezerve
Rezerve so načrtovane v višini 1.084.700 € in vključujejo sredstva za splošno proračunsko
rezervacijo v višini 60.000 €, sredstva proračunske rezerve 190.000 € in sredstva izločena v
proračunski stanovanjski sklad 834.700 €. Glede na veljavni proračun so sredstva za rezerve
višja za 6,1 %.
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41 TEKOČI TRANSFERI
V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik
od prejemnikov sredstev ne dobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Tekoči
transferi so načrtovani v višini 9.161.116 €. V primerjavi z veljavnim proračunom so nižji za
127.393 € (indeks 98,6).
410 Subvencije
Subvencije so načrtovane v višini 183.228 € in vključujejo vsa nepovratna sredstva dana javnim
ali privatnim podjetjem in zasebnikom. V primerjavi z veljavnim proračunom so višje za 3,9 %.
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 5.101.079 €, kar je za 64.701
€ več kot v veljavnem proračunu. V to skupino sodijo izplačila za regresiranje oskrbe v domovih,
plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, darilo ob rojstvu otroka, denarne
nagrade in priznanja, štipendije, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje prehrane učencev in
dijakov, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti ter
drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 834.155 € in
so namenjeni za sofinanciranje delovanja športnih, kulturnih, gasilskih društev, Gasilske zveze
Žalec, Gasilskega poveljstva občine Žalec, društev s področja socialnega varstva, veteranskih
organizacij, drugih posebnih skupin, za sofinanciranje športa invalidov, strokovnega kadra na
področju športa, Društva prijateljev mladine občine Žalec, Varne hiše za ženske in otroke – žrtve
nasilja, javne kuhinje, dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Žalec, karitativne
dejavnosti, dejavnosti Dnevnega centa Želva in Eureka, Hiše sadeži družbe Žalec,
Večgeneracijskega centra. Glede na veljavni proračun se sredstva bistveno ne spreminjajo.
413 Drugi tekoči domači transferi
Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 3.040.654 € in so za 6,1 % oziroma 199.201
€ nižji kot v veljavnem proračunu. V to skupino sodijo tekoči transferi v javne zavode (sredstva
za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sredstva za izdatke za blago in storitve),
tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovane
oseb, ki ga plačujejo občine), tekoči transferi v javne sklade, tekoči transferi občinam
(sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško,
Občine Štore in Občine Žalec) ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki. Razlog za nižje druge tekoče domače transfere je Zakon o
finančni razbremenitvi občin na osnovi katerega poravnava prispevke za zdravstveno
zavarovanje brezposelnih oseb in stroške mrliško ogledne službe državni proračun.
414 Tekoči transferi v tujino
Tekoči transferi v tujino so načrtovani v višini 2.000 €. Sredstva so namenjena kot humanitarna
pomoč občini Petrinja, ki jo je konec decembra lani prizadel rušilni potres.
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih
in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in
napeljav ter drugih osnovnih sredstev) zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov,
študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo
povečanje realnega premoženja občine.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je načrtovanih 8.998.030 €. V primerjavi z veljavnim
proračunom so investicijski odhodki nižji za 303.307 € oziroma 3,3 %. Od tega je za
novogradnje rekonstrukcije in adaptacije načrtovano 5.199.719 €, investicijsko vzdrževanje in
obnove 1.992.496 €, študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in
investicijski inženiring 1.029.839 €, nakup zemljišč 358.505 € nakup opreme 360.471 €, nakup
prevoznih sredstev 18.000€, nakup nematerialnega premoženja (programska oprema) 37.000 € in
nakup drugih osnovnih sredstev 2.000 €.
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
V to skupino so zajeta vsa sredstva, ki predstavljajo nepovratna plačila in so namenjena plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih
sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko
vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so načrtovani v višini 873.062 €. V
primerjavi z veljavnim proračunom so višji za 17,5 % oziroma 130.251 €.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 353.063
€, investicijski transferi privatnim podjetjem v višini 4.000 € (sofinanciranje kulturnih projektov)
in investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 15.900 €, kar znaša skupno
372.963 €.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 500.099 €. V to skupino
sodijo investicijski transferi občinam (sofinanciranje investicij v Medobčinskem inšpektoratu in
redarstvu Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec) in investicijski
transferi javnim zavodom.
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
Proračunski primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 3.486.570 €.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejemke, ki nimajo narave opravljanja
redne dejavnosti. Prejemki namreč predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil in
prodaje kapitalskih deležev, izdatki pa vsa sredstva od danih posojil ter nakup kapitalskih
deležev.
V letu 2021 v okviru računa finančnih terjatev in naložb ne planiramo nobenih izdatkov in
prejemkov.
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C. RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s
financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.
50 ZADOLŽEVANJE
V letu proračunu za leto 2021 smo načrtovali, da se bomo zadolžili do višine 1.151.824 €, in
sicer 151.824 € v državnem proračunu in 1.000.000 € pri poslovnih bankah. Zakon o finančni
razbremenitvi občin ukinja povratna sredstva za investicije v lokalno gospodarsko infrastrukturo
iz 21. člena Zakona o financiranju občin in uvaja nepovratna sredstva iz državnega proračuna za
uravnoteženje razvitosti občin. V rebalansu proračuna tudi ni več predvidena zadolžitev pri
poslovni banki, ker smo imeli konec leta 2020 na računu 1.305.451 € več sredstev, kot smo
načrtovali in ker se izvedba nekaterih večjih investicij zaradi dolgotrajnejših postopkov
pridobivanja soglasij ter dovoljenj zamika v prihodnje leto.
55 ODPLAČILA DOLGA
Odplačila glavnice dolgoročno najetih kreditov so ocenjena v višini 1.195.557 €, nanašajo pa se
na odplačila dolga pri:
Stanovanjskemu skladu RS v višini 48.610 €
BKS Bank AG v višini 626.667 €,
NKBM d.d. Banki Celje v višini 226.667 €,
UniCredit Banki Slovenije d.d. v višini 133.333 €,
Banki Intesa San Paolo d.d. v višini 100.000 € in
državnem proračunu v višini 60.280 €.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
Stanje sredstev na računu je bilo konec leta 2020 4.682.158 €, kar je za 1.305.451 € več kot je
bila ocena stanja sredstev konec leta 2020 pri sprejemu proračuna. V proračun leta 2021 se
prenese 4.682.127 €.
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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA (PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA)
Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva.
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. V njej so določena področja proračunske porabe,
glavni programi in podprogrami.
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s
Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:
- področja proračunske porabe (21 področij) ter
- glavne programe (61 glavnih programov) in
- podprograme (122 podprogramov).
01 POLITIČNI SISTEM

293.240 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema dejavnost župana, podžupanov in občinskega sveta: stroškov izplačevanja
sejnin članom občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta, materialnih stroškov izvedbe
sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles, financiranje političnih strank, financiranje
delovanja svetniških skupin ter stroškov izvedbe lokalnih volitev in s tem povezanih stroškov v
skladu z zakonom.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (UL RS, št. 108/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 9/11 in 31/18) in Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 –ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 –ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema Župan,
Podžupani, člani Občinskega sveta Občine Žalec in člani delovnih teles občinskega sveta ter
Občinska volilna komisija.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem
0101 Politični sistem

293.240 €

Opis glavnega programa
Področje zajema dejavnost župana, podžupanov in občinskega sveta: stroškov izplačevanja
sejnin članom občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta, materialnih stroškov izvedbe
sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles, financiranje političnih strank, financiranje
delovanja svetniških ter stroškov za delovanje občinske volilne komisije med mandatom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj na področju delovanja Občinskega sveta Občine in njegovih delovnih teles ter
drugih organov občine je čim bolj kvalitetno uresničevanje nalog občinskega sveta in političnih
strank, ki delujejo v občinskem svetu in drugih organov občine.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je izvrševanje Terminskega programa dela občinskega sveta za posamezno leto in Programa
dela Občinskega sveta za posamezno leto ter nalog v skladu z zakonom in statutom občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01019001 Dejavnost občinskega sveta

141.340 €

Opis podprograma
Občinski svet Občine Žalec, katerega pristojnosti določa Statut Občine Žalec, je najvišji organ
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Žalec
V proračunu so predvidena sredstva za plačilo sejnin sedmih sej občinskega sveta in njegovih
delovnih teles po Pravilniku o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter povračilih stroškov (UL RS št.
55/10, 52/12 in 11/17). Sejnina vključuje sejnino za sejo občinskega sveta in za seje delovnih
teles občinskega sveta.
Na tej proračunski postavki se zagotavljajo tudi sredstva za delo Občinske volilne komisije, ki ne
predstavljajo izvedbe volitev.
Za delo na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles se zagotavljajo materialni stroški
sej občinskega sveta (snemanje seje in drugi materialni stroški).
V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah so na tej postavki planirana sredstva za
financiranje političnih strank na podlagi zakona.
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za delo svetniških skupin na podlagi sprejetega
Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za
delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec (UL RS št.
85/14).
Zakonske in druge pravne podlage
- Statut Občine Žalec (UL RS št. 29/13 in 23/17)
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Žalec (UL RS št. 92/13 in 63/20)
- Pravilnik o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter povračilih stroškov (UL RS št. 55/10,
52/12 in 11/17)
- Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za
delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec (UL
RS št. 85/14)
- Zakon
o
političnih
strankah
(UL
RS,
št. 100/05 –
uradno
prečiščeno
besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uresničevanje določil Statuta Občine Žalec, Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec,
Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter drugih organov ter povračilih stroškov, Pravilnika o zagotavljanju
pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec in Zakona o političnih strankah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je učinkovito delovanje Občinskega sveta Občine Žalec in njegovih delovnih teles.
Merilo so izvedene seje Občinskega sveta Občine Žalec in seje delovnih teles občinskega sveta.
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01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

500 €

Opis podprograma
Lokalna skupnost mora brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, zagotoviti vsem
organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na
plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne
kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov
ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju. Lokalna skupnost mora najkasneje 60 dni
pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu javno
objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe tovrstnih plakatnih mest.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o volilni in referendumski kampanji (UL RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 –
odl. US in 98/13)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj: Zagotavljanje informiranja volivcev o volitvah in referendumih in omogočati vsaj osnovno
informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o
referendumskem vprašanju.
Kazalci: Število plakatnih mest namenjenih informiranju volivcev.
01019003 Dejavnost župana in podžupanov

151.400 €

Opis podprograma
Okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za opravljanje profesionalne funkcije župana ter
funkcije neprofesionalnih podžupanov. Podprogram zajema vse njihove materialne stroške ter
sredstva za plače in plačilo za opravljanje funkcije neprofesionalnega podžupana, prispevke iz
naslova plač in plačila za neprofesionalno opravljanja funkcije podžupana občine ter sredstva, ki
so namenjena za odnose z javnostmi.
Za medije organiziramo novinarske konference, obveščamo jih o projektih, aktivnostih, vabimo
na različne dogodke, otvoritve, ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Statut Občine Žalec (UL RS št. 29/13 in 23/17)
- Pravilnik o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter povračilih stroškov (UL RS št. 55/10,
52/12 in 11/17)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 –
ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – Odv, 67/17 in 84/18
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročne cilje podprograma in kazalce bomo sledili z izvajanjem letnih odlokov o proračunu
Občine Žalec in predpisov občine. Zagotavljanje celovitega komuniciranja z mediji in ažurno
obveščenost o njihovem poročanju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji bodo pogojeni z izvrševanjem Odloka o proračunu Občine Žalec za
posamezno leto in poročanjem o izvajanju proračuna ter s sklepi Občinskega sveta Občine Žalec
in Nadzornega odbora Občine Žalec. Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in
podžupanov v skladu z zakonom. Za predstavnike medijev organiziramo novinarske konference
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ter druge dogodke. Poročanje medijev vsakodnevno spremljamo z dnevnimi časopisi in revijami,
ter servisom Press Clipping. Občane o aktivnostih in projektih seznanjamo tudi z objavami na
naši spletni strani.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

88.390 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev javnih
financ ter nadzor nad porabo javnih financ. V okviru Urada za javne finance se na tem področju
zagotavljajo sredstva potrebna za vodenje finančnih zadev, in sicer za izvajanje storitev
plačilnega prometa in funkcioniranja blagajne za občane. V okviru proračunskega uporabnika
Nadzorni odbor se zagotavljajo sredstva za njegovo delovanje.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje plačilnih obveznosti občine,
zagotavljanje likvidnosti občine ter opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s
premoženjem občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
0203 Fiskalni nadzor
0202 Urejanje na področju fiskalne politike

76.390 €

Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa in blagajne za
občane.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so zagotavljanje nemotenega poslovanja plačilnega prometa Občine Žalec,
nemotenega finančnega poslovanja, usmerjanje in vodenje proračunskih uporabnikov pri pripravi
proračuna, nadzor in svetovanje pri izvrševanju proračuna, zagotavljanje zanesljivih in
pravočasnih računovodskih informacij. V okviru delovanja blagajne za občane pa je cilj
omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov dostop do brezplačnega plačila položnic.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: skrb za pravočasno pripravo proračuna, v okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev
omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna, nadzor nad gospodarnim ravnanjem s premoženjem
občine, skrb za evidentiranje premoženja občine, pravočasno in pravilno zagotavljanje
računovodskih informacij proračunskim uporabnikom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

76.390 €

Opis podprograma
Planirajo se sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa- provizija Uprave Republike
Slovenije za javna plačila, provizija poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim
prometom, vključno s provizijami blagajne za občane.
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Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o javnih financah ((UL RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
 Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (UL RS, št. 77/16 in 47/19),
 Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UL
RS109/12, 92/14, 24/15 in 77/16 – ZOPSPU-1)
in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev za financiranje
stroškov plačilnega prometa Občine Žalec .
Kazalnik: vse poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s
plačilnim prometom tekom proračunskega leta.
Cilj: omogočiti čim večjemu krogu občanov Občine Žalec brezplačno plačevanje položnic, za
opravljene storitve, ki so določene pri blagajni za občane.
Merilo: število občanov, ki so koristili brezplačno plačevanje položnic.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil
in čim nižjih stroškov ter omogočiti čim večjemu številu občanov koriščenje brezplačnega
plačevanja položnic v okviru blagajne za občane.
Kazalnik: število plačanih položnic v primerjavi s predhodnim letom
12.000 €

0203 Fiskalni nadzor
Opis glavnega programa
Delovno področje je delovanje Nadzornega odbora Občine Žalec.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je omogočiti kvalitetno nadziranje pravilnosti
razpolaganja s premoženjem občine, proučevanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi, nadzor
nad gospodarnim ravnanjem s premoženjem občine, z namenskimi sredstvi občine z namenom
izboljšanja poslovanja Občine Žalec.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadzorni odbor poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
Cilj: odpraviti morebitne nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju Občine Žalec.
Merilo: priporočila in predlogi Nadzornega odbora Občine Žalec.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
12.000 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma
V okviru podprograma so zagotovljene pravice porabe za nadomestila za nepoklicno opravljanje
funkcije v Nadzornem odboru Občine Žalec, materialni stroški v zvezi z delovanjem nadzornega
odbora, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 ZIUOOPE);
- Statut Občine Žalec (UL RS št. 29/13 in 23/17)
- Pravilnik o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter povračilih stroškov (UL RS št. 55/10,
52/12, 11/17)
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žalec (UL RS 26/15)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine. V končnem
poročilu navede svoje ugotovitve, priporočila in predloge.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilj: Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. V končnem poročilu navede kaj od
planiranega je bilo izvedeno in svoje ugotovitve in priporočila poroča Občinskemu svetu.
Kazalnik: število izvedenih nadzorov v primerjavi s programom.
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

10.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Občina Žalec skrbi za mednarodno uveljavitev in prepoznavnost. Krepi stike s pobratenimi in
prijateljskimi mesti in razvija nove oblike sodelovanja z novimi partnerji.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so v mednarodni prepoznavnosti Občine Žalec, navezavi neposrednih stikov
med gospodarskimi in drugimi subjekti ter organizacijami iz Občine Žalec in pobratenimi in
prijateljskimi mesti, ter drugimi subjekti.
Letni izvedbeni cilji so poglabljanje in obnavljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti in
vzpostavljanje novih povezav v korist razvoja Občine Žalec.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

10.700 €

Opis glavnega programa
Dolgoročni cilji so v mednarodni prepoznavnosti Občine Žalec , navezavi neposrednih stikov
med gospodarskimi in drugimi subjekti in organizacijami iz Občine Žalec in pobratenimi in
prijateljskimi mesti. Enako velja za medobčinsko sodelovanje v državi. Kot del glavnega
programa si želimo preko mednarodnega sodelovanja privabiti investitorje in turiste v Žalec ter
krepiti mednarodno vlogo Občine Žalec v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z drugimi
mesti, državami in Evropsko unijo.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Eden izmed glavnih ciljev je krepitev mednarodnega sodelovanja ter izmenjava dobrih praks s
pobratenimi mesti na gospodarskem, kulturnem, športnem in turističnem področju. Prioritete
sodelovanja bomo prilagajali možnostim in ponujenim vsebinam.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so poglabljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti in vzpostavljanje
novih povezav v korist razvoja Občine Žalec. Dosedanja sodelovanja bomo v skladu z
možnostmi širili in razvijali. Učinkovitost bomo merili s številom aktivnega sodelovanja naših
deležnikov in uspešnosti stikov, števila uresničenih prenosov izkušenj in številom novih
povezav. Pojavnost v tujih medijih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
03029002 Mednarodno sodelovanje občin

10.700 €

Opis podprograma
Krepitev stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti (doma in v tujini) ter razvoj novih oblik
sodelovanja z novimi partnerji.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnih skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti
- Zakonske in druge pravne podlage: Statut Občine Žalec (UL RS št. 29/13 in 23/17)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so povečana stopnja prepoznavnosti Občine Žalec zunaj meja, navezavi
neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz Občine Žalec in
pobratenimi in prijateljskimi mesti. Ohranjanje stikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Načrtovano je nadaljevanje sodelovanja s pobratenimi in prijateljskimi mesti. Kazalci uspešnosti
v doseganju teh ciljev bodo izvedba dogodkov, stopnja intenzivnosti in uspešnost stikov,
predstavitve na promocijskih dogodkih v tujini, ter število stikov s predstavniki različnih tujih
institucij.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 734.045 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z
določeno funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. Sem uvrščamo sredstva,
ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj, sredstva za objavo občinskih
predpisov v uradnih glasilih, sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za
informatizacijo uprave, elektronske storitve ter obveščanje javnosti, sredstva potrebna za
razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kot so sredstva za plačilo kazni in
odškodnin v sodnih postopkih, za pravno zastopanje občine, sredstva za upravljanje in tekoče
vzdrževanje in investicije poslovnih prostorov v lasti občine.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2021
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
 ureditev evidenc nepremičnin v lasti Občine Žalec in ožjih delov občine
 gospodarno ravnanje in upravljanje s stvarnim premoženjem
 zniževanje stroškov za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih
 zmanjševanje stroškov porabe električne energije, omrežnine, vode
 obveščanje javnosti preko medijev in zagotavljanje informiranosti občanov z zadevami
javnega pomena
 informatizacija uprave in izgradnja informacijske infrastrukture
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 Kadrovska uprava
0402 Informacijska infrastruktura
0403 Druge skupne administrativne službe
4.351 €

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa
Kadrovska uprava vključuje sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij za prepoznavnost občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kratkoročni cilj je vzpodbujanje delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti in
razvoju
Občine Žalec.
Kazalnik: uspešno izveden javni razpis za podelitev priznanj in nagrad.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
4.351 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja vsako leto razpiše javni
razpis za podelitev priznanj Občine Žalec. Najzaslužnejšim občanom ali organizacijam, ki so
bistveno prispevali k napredku in ugledu Občine Žalec se podeljujejo priznanja in nagrade.
Območno razvojno partnerstvo »SPODNJE SAVINJSKE DOLINE« (Občina Braslovče, Občina
Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec) objavlja razpis za
podelitev nagrad in priznanj INOVATOR LETA SSD.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o podeljevanju priznanj v Občini Žalec (UL RS št. 40/13)
Pravilnik o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije, ter Javni razpis za podelitev nagrad in
priznanj INOVATOR LETA SSD.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spremljanje aktivnosti in rezultatov, ki jih dosegajo posamezniki in skupine in vplivajo na
inovativnost, razvoj in večjo prepoznavnost Občine Žalec.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Uspešno izveden razpis in odzivnost predlagateljev glede na število prijav ter odzivnost medijev
na izbor dobitnikov priznanj, nagrad na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Žalec v
počastitev občinskega praznika ter v okviru promocije podjetništva.
216.100 €

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa
Namen programa je posodabljati delo v upravi Občine Žalec z uvajanjem in širjenjem uporabe
elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij.
Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe
informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za
bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zgraditi učinkovito informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih standardih informacijsko
komunikacijskih tehnologij in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, povezljivost in
nadaljnji razvoj. Glavni kazalci so zakonska skladnost rešitev, dostopnost posameznih storitev,
stopnja avtomatizacije poslovanja in razpoložljivost sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Moderniziranje in avtomatiziranje dela uprave s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih
informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe uporabnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04029001 Informacijska infrastruktura
04029002 Elektronske storitve
90.600 €

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma
Zagotavlja delovanje informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje, da bi
dosegli učinkovito delo uprave Občine Žalec.
Zakonske in druge pravne podlage
Področje urejajo:

Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti,

Zakon o elektronskih komunikacijah,

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,

Zakon o splošnem upravnem postopku,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

Splošna evropska uredba o varovanju osebnih podatkov,

Zakon o varstvu osebnih podatkov,

Zakon o informacijski varnosti,

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o javnih naročilih,

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike,
in druga zakonodaja, ki ureja izvajanje izvirnih nalog občine podprtih z informacijskimi sistemi
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
Kazalec je skupno trajanje nenačrtovanih izpadov storitev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške
infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške
infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo. Cilj je manj kot 24 delovnih ur
nenačrtovanega nedelovanja storitev na leto.
125.500 €

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma
Zagotavlja dostop do storitev zunanjih izvajalcev za racionalno, varno in učinkovito delo v
upravi Občine Žalec.
Zakonske in druge pravne podlage
Enako kot v podprogramu 04029001 Informacijska infrastruktura.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izkoriščati nove, učinkovite računalniške in elektronske storitve zunanjih izvajalcev za
izboljšanje dela v upravi. Višati raven informacijske varnosti v upravi. Glavni kazalci so število
novih storitev, odstotek uporabnikov, ki so jim te storitve dostopne, ter število varnostnih
incidentov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v upravi Občine Žalec.
Kazalec je čas čakanja uporabnika na pridobitev dostopa. Cilj je v povprečju manj kot 5 delovnih
dni po pridobitvi popolnih podatkov uporabnika.
Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
S sklenjenimi pogodbami o najemu in vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo
doseči 100% skladnost z zakonodajo.
Zagotavljati informacijsko varnost z višanjem informacijske ozaveščenosti.
Kazalec je število varnostnih incidentov. Cilj je največ 5 varnostnih incidentov letno.
0403 Druge skupne administrativne službe

513.594 €

Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se planirajo sredstva za obveščanje javnosti, za izvedbo
protokolarnih dogodkov, proslav in prireditev, sredstva za razpolaganje, upravljanje in
zavarovanje občinskega premoženja ter sredstva za poslovne prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji:
 ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov),
 zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti
 omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da
pridobijo informacijo javnega značaja
 v čim večji meri zmanjšati primere, ki naj bi se reševali preko sodišč
 obveščanje javnosti, negovanje poslovnih odnosov
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj: Zmanjševanje stroškov
Kazalnik: primerjava posameznih stroškov s preteklimi leti
Cilj: Obveščanje javnosti, negovanje poslovnih odnosov
Kazalnik: evidence predpisov občine, register predpisov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev,
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

19.233 €

Opis podprograma
Zagotavlja javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogoča uresničevanje
pravic fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Statut Občine Žalec
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti
uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo
informacijo javnega značaja.
Kazalnik: obveščeni in informirani občani
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilj: ažurno objavljanje na spletni strani in v glasilih javnega značaja
Kazalnik: objave v Uradnem listu RS in v Katalogu informacij javnega značaja
253.661 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma
Planirajo se sredstva za izvedbo priložnostnih prireditev ob zaključku leta, pri katerih je
organizatorica Občina Žalec (za reprezentanco, tehnično podporo pri izvedbi dogodkov, stroške
nastopajočih, darila, sceno). Prav tako se planirajo sredstva za protokolarna in priložnostna darila
Občine Žalec, ki so stalnica diplomatskih odnosov, srečanj državnikov in tudi znamenje
vljudnosti ob delovnih obiskih, na področju športa, kulture, gospodarstva, na področju
izobraževanja, humanitarnost ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
/
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Žalec skrbi za celostno podobo zato posveča pozornost občanom in organizacijam tudi z
izvedbo utečenih priložnostnih dogodkov, kot so različni novoletni sprejemi župana (za
predstavnike negospodarstva, gospodarstva, prostovoljce, predstavnike društev, novinarje,
duhovnike,..) Protokolarna in promocijska darila pa so vsa v prid promocije občine in posledično
negovanje poslovnih odnosov oziroma znak spoštovanja.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Izdelava celostne grafične podobe daril Občine Žalec. Skozi anonimni razpis bomo izbrali
najprimernejša darila, ki bodo najučinkoviteje poudarjala kulturno dediščino, tradicijo,
značilnosti in lepote našega mesta in bo na obiskovalcem izkazala dobrodošlico in nanje pustila
dolgoročen pečat. Spodbujamo in podpiramo domače proizvajalce, dobavitelje, trgovce.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

240.700 €

Opis podprograma
V okviru podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem se
zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma
gospodarjenje s poslovnimi prostori. Planirana finančna sredstva so namenjena tudi za plačilo
pravdnih stroškov v sodnih postopkih, za reševanje sodnih postopkov proti Občini Žalec, storitve
odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in drugih, za upravljanje in vzdrževanje poslovnih
prostorov ter za plačilo zavarovanje premoženja občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 11/18 s
spremembami)
Zakon o poslovnih stavbah in prostorih (UL RS, št. 18/74, s spremembami)
Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (UL RS, št. 31/18)
Pravilnik o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec (UL RS št. 10/19 s
spremembami)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Žalec in s tem ohranjanje
nespremenjene uporabne vrednosti poslovnih prostorov. To se bo zagotavljalo z investicijami v
obnovo streh ter rednim vzdrževanjem.
Upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori v lasti Občine Žalec se dolgoročno izvaja v
okviru danih proračunskih zmožnosti z naslednjimi cilji: ohranjanje funkcionalnosti poslovnih
prostorov, skrb za podaljševanje dobe koristnosti ter preprečitev njihovega propadanja.
Dolgoročni cilj v okviru premoženjsko pravnih zadev je sporazumno reševanje zadev s
strankami in da se zadeve ne rešujejo na sodišču.
Kazalnik: nižja realizacija kot preteklo leto iz naslova stroškov kazni, odškodnin ter sodnih
stroškov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zmanjšanje obratovalnih stroškov poslovnih prostorov,
manjša poraba sredstev za izplačilo kazni in odškodnin.
Na področju poslovnih prostorov v lasti Občine Žalec je letni cilj ohranjanje nespremenjene
uporabne vrednosti z investicijami prenove streh, menjavo stavbnega pohištva ter rednim
vzdrževanjem.
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2.501.572 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave
ter koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so
ustanovljeni, ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin, združenj občin in drugih
oblik povezovanja občin.
Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za delovanje občinske uprave, zagotavljajo
tudi sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata, sredstva za povezovanje lokalnih
skupnosti, ter sredstva za zagotavljanje materialnih in storitvenih pogojev za delovanje 10 ožjih
delov občine kot neposrednih uporabnikov proračuna Občine Žalec.
To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke
in davke iz naslova plač, sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije. Sem vključujemo tudi
sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave in izpolnjevanje
nalog na področju obveščanja javnosti, stroške izobraževanja, usposabljanja, stroške počitniške
dejavnosti, materialne stroške medobčinskega in mednarodnega sodelovanja ter stroške za
delovanje ožjih delov občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v
Občini Žalec in uresničevanje programskih dokumentov občine.
Dokument na podlagi katerega se planirajo sredstva za plače občinske uprave je kadrovski načrt.
Zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev se zagotavljajo sredstva za
vključevanje v združenja občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih
nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine. Učinkovito
sodelovanje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0602 Delovanje ožjih delov občin
0603 Dejavnost občinske uprave
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

7.550 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
lokalne ravni vključuje sredstva za delovanje zvez občin in različne oblike povezovanja občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občina Žalec je včlanjena v Skupnost občin Slovenije (SOS). Cilj članstva v omenjeni
organizaciji je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitve lokalne samouprave ter razreševanje
problematik, ki so skupne občinam.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
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06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

3.350 €

Opis podprograma
V okviru podprograma Nacionalno združenje lokalnih skupnosti se uvrščajo sredstva namenjena
za članstvo v nevladne institucije lokalne samouprave. Občinska občina je včlanjena v Skupnost
občin Slovenije.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uveljavljanje interesov Občine Žalec v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih
izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in
skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo nam
omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov
za mednarodno sodelovanje, saj smo preko SOS in ZMOS člani evropskega združenja občin in
regij.
4.200 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma
Povezovanje lokalnih skupnosti: povezovanje slovenskih občin v društvo Entente florale
Slovenije in članstvo v Lokalni akcijski skupini Spodnje Savinjske doline (sodelovanje občin
Spodnje Savinjske doline).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
Program razvoja podeželja RS 2014-2020 z dne 13. 2. 2015
Strategija lokalnega razvoja Spodnje Savinjske doline z 26. 1. 2016 ter odločbe Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 17. 10. 2018.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izmenjava izvedbenih izkušenj in sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih na področju turizma.
Izboljševanje kakovosti življenja na podeželju, spodbujanje inovativnega upravljanja preko
lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER, vzpostavljanje in
izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem in prilagajanjem kmetijstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Kratkoročni cilji povezovanja so izmenjava izkušenj in skupno delovanje ter število uspešno
izvedenih projektov, odobrenih s strani Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline in
Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
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0602 Delovanje ožjih delov občin

238.330 €

Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za delovaje ožjih delov občin (MS Žalec, KS Galicija, KS
Gotovlje, KS Griže, KS Levec, KS Liboje, KS Petrovče, Ponikva, KS Šempeter, KS Vrbje).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Smotrno, učinkovito, strokovno in nemoteno izvrševanje sklepov MS oziroma KS skladno z
zakonodajo, dobro sodelovanje z občinsko upravo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Strokovno in uspešno opravljanje nalog v okviru pristojnosti ožjih delov občin z analizo
posameznih opravljenih nalog.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

238.330 €

Opis podprograma
Smotrno razpolaganje s sredstvi, ki so namenjena za delovanje ožjih delov občin in zajemajo
stroške pisarniškega materiala, stroške oglaševalskih storitev, izdatke za reprezentanco, izdatke
za nabavo drobnega inventarja, protokolarnih daril, stroške za električno energijo, vodo, odvoz
smeti, telefon in internet, poštnino, sejnine, nagrade predsednikom MS in KS in drugi splošni
materiali in storitve.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o financiranju občin (UL RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05,
32/06, 123/06, 57/08, 36/11)
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08)
 Statut Občine Žalec
 Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje delovnih pogojev ožjih delov občin z namenom doseganja kakovostnega,
učinkovitega in gospodarnega izvajanja nalog v okviru zakonodaje in razpoložljivih sredstev s
ciljem izboljšane kvalitete in učinkovitosti delovanja ožjih delov občine, ki se bo odražala v
zadovoljstvu krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Uspešno in učinkovito izvrševanje sklepov posamezne MS in KS, doseganje zastavljenih ciljev,
ki bo v splošno zadovoljstvo krajanov.
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0603 Dejavnost občinske uprave

2.255.692 €

Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Medobčinskega inšpektorata.
Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški in stroški počitniške
dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov), tekoče vzdrževanje upravnih
prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup
opreme, nakup prevoznih sredstev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske
uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, v okviru pravic porabe proračunskih
sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko sodelovanje, z namenom krepitve stikov in
izmenjava izkušenj, izboljšanje kvalitete bivanja v počitniškem apartmaju Občine Žalec.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave, za kar se
bo zaposlene pošiljalo na seminarje iz njihovega delovnega področja.
Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah
Cilj:. Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.
Kazalnik: večje število letovalcev v primerjavi s prejšnjim letom, večja zasedenost počitniških
kapacitet pred in po glavni poletni sezoni v primerjavi s prejšnjim letom .
Cilj: Ohraniti materialne pogoje za delovanje občinske uprave, zagotoviti dostopnost informacij,
krajšanje ciklusov in povečanje konkurenčnosti.
Kazalnik je zadovoljstvo strank in zaposlenih v Občini Žalec.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

1.997.592 €

Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za delovanje občinske uprave, to so sredstva za plače in druge
prejemke zaposlenih v občinski upravi (tudi MI), prispevki in davki iz naslova plač, materialni
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Sem se uvrščajo tudi materialni stroški medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in nekateri skupni
materialni stroški za celotno občinsko upravo, kot so naročnine periodičnih in drugih publikacij, tiskarske
storitve, računalniške storitve in drugi material in storitve. Uvrščajo se tudi sredstva za počitniško dejavnost
– upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov v lasti Občine Žalec. Vključena so tudi sredstva za
pisarniški, splošni in čistilni material in storitve, drobni material, komunikacijske, poštne in druge storitve,
stroški vzdrževanja in popravila vozil ter stroški goriva, zavarovanj, pristojbin in nakupa vinjet,
računovodske, revizorske in svetovalne službe, stroški uniform in službenih oblek za zaposlene v Občini
Žalec, zdravniških pregledov zaposlenih v Občini Žalec, stroški porabe energije, vode in odvoza smeti,
dnevnic za službena potovanja v državi in v tujini, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve,
stroške prevoza tako v državi kot v tujini, dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja
zaposlenih, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter plačilo članarin, najemnin in licenčnin.
V okviru tega podprograma se uvrščajo tudi potrebna sredstva za delovanje Medobčinskega
inšpektorata.
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Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o javnih uslužbencih (UL RS, št. 63/07-UPB3, 65/08 74/09 Odl. US in 40/2012-ZUJF),
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/09 – UPB,13/10, 59/10, 85/10,
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 in 67/17)
 Zakon o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10,
11/11, 14/13, 101/13)
 Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1, (UL RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15–ZZSDT, 33/16–
PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
 Zakon o uravnoteženju javnih financ, (UL RS, št. 40/12, 105/12, 25/13)
 Zakon o financiranju občin (UL RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05,
32/06, 123/06, 57/08, 36/11)
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
 Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08)
 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žalec
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj: zagotovitev sredstev za plače, druge prejemke zaposlenih v občinski upravi,
prispevke in davke iz naslova plač, zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje
občinske uprave.
Kazalnik: uspešno izvršene naloge iz pristojnosti zaposlenih v občinski upravi, doseganje ciljev
bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov
Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata so v skladu z 21. členom ZLS
zagotavljanje javnega reda in to na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva
javnega reda, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih
urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.
Strateški in dolgoročni cilji redarstva so vsebovani v Občinskem programu varnosti. Kazalci
uspešnosti dela redarjev bodo število ugotovljenih prekrškov in izdanih opozoril, plačilnih
nalogov.
Kazalci uspešnosti dela inšpektorjev bo urejenost področij iz njihove pristojnosti in podatki o
izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev ter stanje na področju reševanja prekrškovnih
postopkov. Kazalci uspešnosti dela inšpektorjev bo tudi urejenost področij iz njihove
pristojnosti. Iz tega izhaja, da je dolgoročni cilj zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne
samouprave ter kakovostno in strokovno delovanje občinske uprave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave
Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah
Zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljajo na
seminarje iz njihovega delovnega področja. Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških
kapacitetah.
Kazalnik: večje število letovalcev v primerjavi s prejšnjim letom, večja zasedenost počitniških
kapacitet pred in po glavni poletni sezoni v primerjavi s prejšnjim letom.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave

258.100 €

Opis podprograma
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave zajema
tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, opreme, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,
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investicije v upravne prostore. Sem uvrščamo sredstva za nakup pisarniškega pohištva za pisarne
občinske uprave, telekomunikacijske opreme, drobnega inventarja, pisarniške opreme, za nakup
druge opreme in napeljav, za hlajenje in ogrevanje, za nakup prevoznih sredstev, ter tekoče in
investicijsko vzdrževanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnem naročanju (UL RS 91/15, 14/18)
Zakon o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11,
14/13, 101/13)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje delovnih pogojev z namenom doseganja
kakovostnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja nalog v okviru zakonodajnih aktov in
notranjih pravil, v okviru razpoložljivih sredstev. Cilj je izboljšanje kvalitete in učinkovitosti
delovanja občinske uprave, ki mora biti razvojno usmerjena in prilagojena potrebam občanov.
Kazalec: zadovoljni občani
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave. Doseganje
zastavljenih ciljev se bo merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave v okviru
vseh področij, ki so v pristojnosti občine.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

480.423 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Sistem zaščite in reševanja je eden od sestavnih delov obrambno varnostnega ustroja Republike
Slovenije, ki se organizira na štirih ravneh: državni, regijski in lokalni ter v organizacijah. Je ena
od temeljnih pravic državljanov Slovenije in občanov Občine Žalec. Občina Žalec je dolžna
organizirati in opremljati lokalni sistem, ki skrbi za zaščito in reševanje ter zagotoviti njegovo
delovanje oziroma izvajanje nalog s tega področja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih
2016 do 2022 (ReNPVNDN16-22),
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30. 5. 2002),
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25. 4. 2002).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotavljati varnost občanov in premoženja Občine Žalec pred naravnimi in
drugimi nesrečami, zmanjšati materialno-finančne posledice ter preprečiti oziroma zmanjšati
število žrtev in drugih posledic v primeru nesreč (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija
posledic nesreč).
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

480.423 €

Opis glavnega programa
Program zajema opremljanje in usposabljanje Štaba Civilne zaščite Občine Žalec, prostovoljnih
gasilskih društev v Občini Žalec, Gasilske zveze Žalec in drugih sil zaščite in reševanja ter
nabavo opreme in gasilskih vozil, kot jih predpisuje obstoječa zakonodaja.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti stalno varnost občanov in premoženja Občine Žalec pred naravnimi
in drugimi nesrečami. Nenehno
nadgradnjo in izpopolnjevanje pri organiziranosti,
usposobljenosti, opremljenosti, povezanosti in sodelovanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zmanjšati materialno-finančne posledice ter preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in
drugih posledic v primeru raznih nesreč (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija posledic
nesreč). Financirati, usposobiti in opremiti sile za zaščito, reševanje in pomoč.
Kazalniki so: zadovoljstvo občanov, nematerialna škoda (žrtve), materialna škoda, intervencijski
časi, varen umik ljudi in živali ob naravnih nesrečah.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

26.910 €

Opis podprograma
Glede na vrsto in obseg nesreč, ki nas v Občini Žalec lahko ali so nas že prizadele (potres,
poplave, neurja, pozebe, požari, zemeljski plazovi, ki so posledica neurij, epidemija idr.), se
osredotočamo na stalno izboljševanje in izpopolnjevanje sistema za zaščito in reševanje
(izboljšanje sistema za operativno posredovanje, zagotavljanje srednje velikega nivoja kadrovske
in materialne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja in obvladovanje posledic
nesreč).
Sredstva so namenjena za opremljanje in usposabljanje Štaba Civilne zaščite Občine Žalec in
ekipo prve pomoči, sofinanciranje društev, ki so vključena v sistem zaščite in reševanja (Društvo
za preiskovanje voda Celje, Kinološko društvo Pluton, Radioklub S59DZA Žalec, Gorska
reševalna služba Celje), za nabavo in dopolnitev opreme, ki je nujno potrebna v primeru
naravnih nesreč ter vzdrževanje javnih zaklonišč v lasti Občine Žalec.
Zakonske in druge pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite,
- Uredba o službi v Civilni zaščiti,
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč,
- Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike,
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja,
- Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito,
- Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja z drugimi prostovoljnimi društvi, nevladnimi
organizacijami in podjetji,
- Drugi področni predpisi, ki se nanašajo na Civilno zaščito in druge (negasilske) sile za
zaščito, reševanje in pomoč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je financiranje, opremljanje in usposabljanje sil, ki opravljajo naloge pomembne
za področje zaščite, reševanja in pomoči, zagotavljanje sredstev za vzdrževanje javnih zaklonišč
in druge reševalne opreme, organizacija sistema opazovanja, alarmiranja, obveščanja in zvez.
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

453.513 €

Opis podprograma
Glavno operativno silo za zaščito in reševanje predstavljajo prostovoljne operativne gasilske
enote, ki so organizirane kot obvezna lokalna javna služba. V Občini Žalec je organiziranih 15
prostovoljnih gasilskih društev, ki so z gasilskimi društvi občin Vransko, Tabor, Braslovče in
Polzela povezana v Gasilsko zvezo Žalec. Dejavnost prostovoljnih gasilskih enot zajema
področje varstva pred požari, zaščite in reševanja ob prometnih nesrečah, nesrečah na in v vodi,
ob nesrečah z nevarnimi snovmi, v vseh drugih primerih naravnih in civilizacijskih nesreč, druge
oblike reševanja ter preventivo na tem področju. Njen temeljni namen je zagotavljanje čim
hitrejše intervencijsko posredovanje ob nesrečah ter zagotavljanje strokovnih gasilskih in drugih
specializiranih reševalnih storitev. Dejavnost prostovoljnega gasilstva zajema tudi organizacijo
prostovoljnega požarnega varstva, vzgojo, kadrovske zadeve prostovoljnega gasilstva,
usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot, intervencije ob požarih in drugih
nesrečah ter sodelovanje pri reševanju in odpravljanju posledic v primeru naravnih in drugih
nesreč.
Sredstva so namenjena za:
- dejavnost gasilskih društev (dotacije za delovanje vseh PGD v občini Žalec, povračila
stroškov izobraževanj in tekmovanj, servis in vzdrževanje komunikacijske opreme ter
delovanje komisij za mladino, članice in veterane, nabavo potrebne opreme za polnilnico
IDA, povračila stroškov poškodovane opreme v intervencijah, popravila opreme),
- delovanje GZ Žalec (redno delovanje GZ Žalec, sofinanciranje zaposlitve strokovne
sodelavke na GZ Žalec ter zavarovanja za gasilska vozila, gasilske domove, zavarovalne
premije za nezgodna zavarovanja operativnih gasilskih članov, gasilskih veteranov in otrok
ter pavšal za zavarovanje v primeru poškodb pri izvajanju nalog zaščite in reševanja),
- nabavo gasilske opreme in delovnih oblek za zaščito operativnih gasilskih članov,
- stroške nadomestil osebnih dohodkov zaradi udeležbe na intervencijah in usposabljanjih,
- zdravniške preglede,
- sofinanciranje nabave gasilskih vozil,
- obnovo gasilskih domov,
- udeležbo na gasilskih tekmovanjih.
Zakonske in druge pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o gasilstvu,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe,
- Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na gasilstvo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Optimalna usposobljenost in opremljenost gasilskih enot v skladu s predpisi in pravili gasilske
stroke.
Kazalniki so: zadovoljstvo občanov, nematerialna škoda (žrtve), materialna škoda, intervencijski
časi, varen umik ljudi in živali ob naravnih nesrečah. Realizacija zastavljenih ciljev in finančnih
načrtov.
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22.480 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Občina skozi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje
ukrepov za večjo varnost v cestnem prometu ter razvijanje prometnega in vzgojnega dela v
cestnem prometu na območju Občine Žalec.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Celostna prometna strategija Občine Žalec.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so izboljšati varnost tako na cestno prometnem področju kot tudi splošno
varnost občank in občanov Občine Žalec.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

22.480 €

Opis glavnega programa
Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju notranjih zadev in
varnosti in koordinacije dela različnih služb na področju varnosti. Podpira se delovanje
posvetovalnih teles Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žalec .
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje prometne in notranje varnosti v Občin Žalec, zagotavljanje koordinacije dela
različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledico povečanje
splošne prometne varnosti ter organiziranje preventivnih dejavnosti, dogodkov in ozaveščanje
občanov in mlajše populacije za večjo varnost v cestnem prometu.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spremljanje varnostne problematike: število prometnih nesreč, število preventivnih dejavnosti in
dogodkov, izobraževanja, delo na temo varnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
08029001 – Prometna varnost
22.480 €

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma
SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter razvijanje
prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju občine, in sicer: obravnava
cestnoprometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa, skrbi za organizirano
vzgojo udeležencev v cestnem prometu, usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in
organizacij na področju prometa, predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu, samostojno
organizira preventivno vzgojne akcije za izboljšanje cestnoprometne varnosti, sodeluje s
strokovnimi službami občinske uprave Občine Žalec in Policijsko postajo Žalec ter drugimi
subjekti na področju prometa, sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na
območju UE Žalec in na širšem regijskem območju, z Javno agencijo za varnost cestnega
prometa Republike Slovenije in ministrstvom, pristojnim za promet. Občinskemu svetu Občine
Žalec predlaga v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo
izvajanje.
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Zakonske in druge pravne podlage
- 6. člen Zakona o voznikih (UL RS, št. 109/11),
- 20. člena Statuta Občine Žalec, (UL RS, št. 29/13 in 23/17).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so zmanjšanje prometnih nesreč in s tem večja prometna varnost, kazalci pa so
število prometnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji so zmanjšanje prometnih nesreč in s tem večja prometna varnost, kazalci pa
so število prometnih nesreč.
181.951 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Pod to področje sodi pospeševanje zaposlovanja brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v
Občini Žalec prek izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del. Javna dela
omogočajo aktiviranje brezposelnih oseb, njihovo socializacijo, ohranitev in razvoj delovnih
sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest. Izvajanje programov javnih del ima
pozitivne učinke tako za neprofitne izvajalce in uporabnike storitev teh izvajalcev kot za
brezposelne osebe in njihove družinske člane.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija Razvoja Občine Žalec 2014-2020+ in Ukrepi za omilitev posledic epidemije (PKP1,
PKP2, PKP3, PKP4 in PKP5)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je ohranjanje sofinanciranja izvajanja programov javnih del s čim večjim
številom vključenih brezposelnih oseb glede na objektivne možnosti tako države kot občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna politika zaposlovanja
181.951 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa
Občina Žalec sofinancira izvajanje izbranih programov javnih del na podlagi vsakoletnega
javnega povabila in izbora zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Pred končnim izborom
občina izrazi javni interes za izvajanje in sofinanciranje programov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z
Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letna cilja sta prepoznavanje javnega interesa in ohranitev sofinanciranja izbranih programov
javnih del.
Kazalnik: Število letno vključenih brezposelnih oseb v programih javnih del glede na objektivne
možnosti tako države kot občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 Povečanje zaposljivosti
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10039001 Povečanje zaposljivosti

181.951 €

Opis podprograma
Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti vključuje sredstva za lokalne zaposlitvene
programe - javna dela in podporne zaposlitve invalidov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju trga dela (UL RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 –
ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 90/2015-ZIUPTD in 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. US),
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (UL RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in
55/17)
Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del, UL RS, št.
77/2019
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (UL RS, št. 16/07 –
UPB, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: Ohranjanje realnih sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del.
Kazalnik: Število letno vključenih brezposelnih oseb v programih javnih del glede na objektivne
možnosti tako države kot občine.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

166.858 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del
tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko
kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v
kmetijstvu in živilstvu.
Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu,
ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in rodovitnosti tal. Program reforme kmetijstva in
živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost,
konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti,
zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in
zaposlitvene možnosti, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne
danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja
inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu
LEADER.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o kmetijstvu (UL RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),
Zakon o kmetijskih zemljiščih (UL RS, št. 71/11 - UPB, 58/12, 27/16 in 27/17 - ZKme-1D),
Program razvoja podeželja RS 2014-2020, z dne 13. 2. 2015,
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žalec za
programsko obdobje 2015 – 2020 (UL RS, št. 43/2015, 3/2021),
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
Zakon o spremljanju državnih pomoči (UL RS 37/04),
Uredba de minimis (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013),
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Uredba Komisije (EU) 2020/972 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s
podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami, z dne 2. julija 2020,
Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja
kmetijstva in ribištva (UL RS 74/04),
Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po
pravilu »de minimis« (UL RS 61/04, 22/07 in 50/14),
Uredba Komisije (EU) 2020/972 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s
podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami, z dne 2. julija 2020,
Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja
kmetijstva in ribištva (UL RS 106/04),
Strategija lokalnega razvoja Spodnje Savinjske doline, z dne 26. 1. 2016 ter odločbe MKGP z
dne 17. 10. 2016,
Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40,
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16),
Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02,
35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 42/15),
Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (UL RS, št. 98/10, 98/12,
62/13, 90/13, 108/13 in 9/16 – ZGGLRS),
Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94, 20/95, 42/98,
12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 42/15),
Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS 4/09),
Zakon o zaščiti živali (UL RS, št. 38/13 – UPB3, 21/18 – ZNOrg in 92/20)
Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (UL RS, št. 45/00 in 78/04),
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (UL RS, št. 62/07 – UPB, 36/10, 40/14 – ZIN-B in 21/18 –
ZNOrg).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za dodeljevanje podpor za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem
stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, izboljšanjem zemljišč,
oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
- zagotavljanje samooskrbe;
- diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih;
- skrb za zdravstveno varstvo rastlin na območju občine.
- vzdrževanje gozdnih prometnic.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

99.000 €

Opis glavnega programa
Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in
živilstvu ter sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. S strukturnimi ukrepi
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kmetijstva želimo izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečevati
učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. Z ukrepi za razvoj in
prilagajanje podeželskih območij želimo izboljševati kakovost življenja na podeželju ter
spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije
po pristopu LEADER, spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih
dejavnosti na podeželju, ustvarjati pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in
tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine
oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru, z agrarnimi operacijami pa omogočiti
učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za dodeljevanje podpor za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem
stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, izboljšanjem zemljišč,
oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
- zagotavljanje samooskrbe;
- diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, boljša učinkovitost
kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne
in kulturne dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitev
strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja, naložbe za ohranitev kmetijskih zemljišč
na območjih z omejenimi dejavniki in s tem preprečevanje zaraščenosti. Kazalci so: število
KMG, vključenih v program sofinanciranja investicijskih projektov, število udeležencev na
usposabljanjih, število podprtih interesnih skupin, število novih zaposlitev, delež samozaposlitev
v nekmetijskem sektorju, število hektarjev urejenih pašnikov in obor, število metrov urejenih
poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

40.000 €

Opis podprograma
Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu vsebuje podpore za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni
ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti. Ukrepi so sofinancirani v
obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala
kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se
bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žalec. Namenjena so za kritje
dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu (UL RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),
Zakon o kmetijskih zemljiščih (UL RS, št. 71/11 - UPB, 58/12, 27/16 in 27/17 - ZKme-1D),
Program razvoja podeželja RS 2014-2020, z dne 13. 2. 2015,
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žalec za
programsko obdobje 2015 – 2020 (UL RS, št. 43/2015, 3/2021),
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
Zakon o spremljanju državnih pomoči (UL RS 37/04),
Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja
kmetijstva in ribištva (UL RS 106/04).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS. Dolgoročni cilji
strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in
preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje gospodarne in okolju prijazne rabe
zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja
ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje
dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva ter izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti
kmetijskega sektorja. Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za
investicije v kmetijska gospodarstva.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

59.000 €

Opis podprograma
Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij vsebuje podpore za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in
zagotavljanje samooskrbe, spodbujanje diverzifikacije gospodarskih dejavnosti na podeželju
(podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti – turizem na kmetiji, predelava in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov, domača obrt), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva,
zveze). S pomočjo sredstev se želi tudi spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih
ljudi na podeželju in prispevati k organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij,
izboljšati učinkovitost in konkurenčnost, zagotavljati delovna mesta in dopolnilni dohodek na
kmetiji ter spodbujati nove tehnologije kmetijske proizvodnje.
V programskem obdobju 2014 – 2020, pristojno ministrstvo je podaljšalo obstoječo programsko
shemo, se bo s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD, lokalnim
akcijskim skupinam (LAS) omogočala izvedba celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih
območij po pristopu "od spodaj navzgor", kar vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih
potreb. Strategija lokalnega razvoja (SLR), ki jo za posamezno območje pripravi lokalno
partnerstvo, odgovarja posebnim bodisi geografskim ali demografskim izzivom. Zagotavljanje
samooskrbe tudi na način urbanih vrtov.
Na podlagi veljavne zakonodaje mora lokalna skupnost poskrbeti za zdravstveno varstvo rastlin
in živali na svojem območju. Zapuščenim živalim, katerim ni možno ugotoviti lastnika mora
zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču. V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu
rastlin uradni odgovorni organi sodelujejo pri izvajanju določb tega zakona z organi lokalnih
skupnosti, jih obveščajo o ugotovitvah škodljivih organizmov ali škodljivih rastlin na njihovem
območju in o določenih fitosanitarnih ukrepih iz tega zakona na njihovem območju. Občine
morajo pri sprejemanju predpisov in drugih aktov iz svoje pristojnosti upoštevati določene
fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in za zatiranje škodljivih organizmov in škodljivih
rastlin znotraj območij občin.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu (UL RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),
Zakon o kmetijskih zemljiščih (UL RS, št. 71/11 - UPB, 58/12, 27/16 in 27/17 - ZKme-1D),
Program razvoja podeželja RS 2014-2020, z dne 13. 2. 2015,
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žalec za
programsko obdobje 2015 – 2020 (UL RS, št. 43/2015, 3/2021),
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
Uredba Komisije (EU) 2020/972 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s
podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami, z dne 2. julija 2020,
Zakon o spremljanju državnih pomoči (UL RS 37/04),
Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po
pravilu »de minimis« (UL RS 61/04, 22/07 in 50/14),
Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja
kmetijstva in ribištva (UL RS 106/04),
Strategija lokalnega razvoja Spodnje Savinjske doline, z dne 26.1.2016 ter odločbe MKGP z dne
17.10.2016,
Zakon o zaščiti živali (UL RS, št. 38/13 – UPB3, 21/18 – ZNOrg in 92/20)
Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (UL RS, št. 45/00 in 78/04),
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (UL RS, št. 62/07 – UPB, 36/10, 40/14 – ZIN-B in 21/18 –
ZNOrg).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Cilj je tudi
povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so
vključena v sheme kakovosti, ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških
iniciativ članov kmečkega gospodinjstva s poudarkom na ohranjanju gospodarne in okolju
prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo.
Kazalniki: število kmetijskih gospodarstev usmerjenih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Število projektov Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja glede na objektivne možnosti
tako države kot občine.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

26.400 €

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za sofinanciranje storitev
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču ter skrb za zdravstveno varstvo
rastlin na območju občine.
Na podlagi veljavne zakonodaje mora lokalna skupnost poskrbeti za zdravstveno varstvo rastlin
in živali na svojem območju. Zapuščenim živalim, katerim ni možno ugotoviti lastnika mora
zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču.
V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin uradni odgovorni organi sodelujejo pri
izvajanju določb tega zakona z organi lokalnih skupnosti, jih obveščajo o ugotovitvah škodljivih
organizmov ali škodljivih rastlin na njihovem območju in o določenih fitosanitarnih ukrepih iz
tega zakona na njihovem območju. Občine morajo pri sprejemanju predpisov in drugih aktov iz
svoje pristojnosti upoštevati določene fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in za
zatiranje škodljivih organizmov in škodljivih rastlin znotraj območij občin.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih
bolezni živali. Na področju zdravstvenega varstva rastlin pa je cilj redno košenje zapuščenih
javnih površin, predvsem na robu cest in ob vodotokih ter s tem preprečevanje širjenja
invazivnih rastlin, opozarjanje lastnikov zemljišč ter izvajanje inventarizacij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je dvig porabe sredstev za zdravstveno varstvo živali na letnem nivoju ter zmanjšati pojav
invazivnih vrst.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

26.400 €

Opis podprograma
Zdravstveno varstvo rastlin in živali vključuje sredstva za sofinanciranje storitev pomoči, oskrbe
in namestitve zapuščenih živali v zavetišču ter skrb za zdravstveno varstvo rastlin na območju
občine.
Na podlagi veljavne zakonodaje mora lokalna skupnost poskrbeti za zdravstveno varstvo rastlin
in živali na svojem območju. Zapuščenim živalim, katerim ni možno ugotoviti lastnika mora
zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču.
V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin uradni odgovorni organi sodelujejo pri
izvajanju določb tega zakona z organi lokalnih skupnosti, jih obveščajo o ugotovitvah škodljivih
organizmov ali škodljivih rastlin na njihovem območju in o določenih fitosanitarnih ukrepih iz
tega zakona na njihovem območju. Občine morajo pri sprejemanju predpisov in drugih aktov iz
svoje pristojnosti upoštevati določene fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in za
zatiranje škodljivih organizmov in škodljivih rastlin znotraj območij občin.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali (UL RS, št. 38/13 – UPB3, 21/18 – ZNOrg in 92/20)
Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (UL RS, št. 45/00 in 78/04),
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (UL RS, št. 62/07 – UPB, 36/10, 40/14 – ZIN-B in 21/18 –
ZNOrg).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih
bolezni živali. Na področju zdravstvenega varstva rastlin pa je cilj redno košenje zapuščenih
javnih površin, predvsem na robu cest in ob vodotokih ter s tem preprečevanje širjenja
invazivnih rastlin, opozarjanje lastnikov zemljišč ter izvajanje inventarizacij.
Kazalniki: Odsotnost nalezljivih bolezni ter večja skrb za zapuščene živali (večje število oskrbe
– sterilizacij, kastracij živali, več namestitev v zavetišču), odsotnost invazivnih rastlin ter bolezni
rastlin.
Cilj je dvig porabe sredstev za zdravstveno varstvo rastlin in živali na letnem nivoju ter
dolgoročno zmanjšati pojav zapuščenih živali in invazivnih rastlin.

140

41.458 €

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa
V okviru tega programa se zagotavlja pogoje za sistematično vzdrževanje in oblikovanje gozdne
infrastrukture, ki v prvi vrsti omogoča gospodarjenje z gozdovi, ker pa jo v veliki meri lahko
koristijo tudi drugi, ki niso lastniki gozdov, se omogoča tudi koriščenje socialnih funkcij gozdov.
Program vključuje sredstva za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste).
Dolgoročni cilji glavnega programa
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi,
- izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- vzdrževanje gozdnih cest,
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

41.458 €

Opis podprograma
Ta podprogram Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest obsega gradnjo, rekonstrukcijo in
vzdrževanje gozdnih cest. Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov
in rekonstrukcij obstoječih gozdnih cest želimo povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s
poudarkom na ohranjanju narave. Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest s
sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podprogram vključuje
sredstva za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40,
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16),
Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02,
35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 42/15),
Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (UL RS, št. 98/10, 98/12,
62/13, 90/13, 108/13 in 9/16 – ZGGLRS),
Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94, 20/95, 42/98,
12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 42/15,
Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS 4/09).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest v skladu z gozdno
gospodarskimi načrti.
Kazalci:
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi,
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.
Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev
in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih cest za povečanje gospodarske izkoriščenosti
gozda.

141

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

15.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Kakovostno okolje in ohranjena narava sta vrednoti, ki jo Občina Žalec postavlja v ospredje
sedanjega in prihodnjega razvoja. Kakovostno okolje pomembno prispeva k zdravju občanov,
zagotavlja kakovost bivanja in navsezadnje dviguje privlačnost Žalca. Dejstvo je, da poraba
naravnih virov in obremenjevanje okolja tudi v naši občini na določenih področjih še vedno
previsoko. Občina Žalec želi prevzeti pomembno mesto med slovenskimi občinami na področju
skrbi za okolje in prilagajanju spremenjenim podnebnim razmeram. To bomo dosegli z ukrepi v
prostorskem načrtovanju, uvajanju obnovljivih virov energije, povečanju energetske
učinkovitosti in kakovostnimi izboljšavami na področju prometa in mobilnosti, tako znotraj
naselij kot tudi na podeželju. Večjo pozornost kot doslej bomo v naslednjem desetletju namenili
trajnostni rabi naravnih virov. Večje okoljske zahteve za gradnjo in obnovo objektov in
učinkovito upravljanje z energijo, uvajanje obnovljivih virov energije, monitoring emisij v zrak
(PM10, CO2), tla in hrup in podobne ukrepe bo potrebno uvesti v zavest, naložbe, akte in
ravnanja ne le občinske uprave in njenih zavodov, ampak tudi občanov, podjetij in kmetij v
Občini Žalec. Občina Žalec sofinancira vzdrževanje toplovodnega sistema v Žalcu v deležu za
javne zavode, katerih ustanoviteljica je Občina Žalec. Izvedba vzdrževanja je nujna za nemoteno
delovanje javnih zavodov in njihovo ogrevanje. Vse navedene aktivnosti in tudi bodoče so
opredeljene v Srednjeročnem programu SIPRO za zagotavljanje preskrbe občine s toplotno
oskrbo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Energetski zakon,
- Strategija razvoja občine Žalec 2014 do 2020,
- Lokalni energetski koncept Občine 2015,
- Trajnostni energetski akcijski načrt Občine Žalec (SEAP) 2014,
- Celostna prometna strategija občine Žalec 2017,
- Srednjeročni program SIPRO za zagotavljanje preskrbe občine s toplotno oskrbo.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Preseganje ciljev države, ki so vezani na povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje
izpustov CO2 in zvečanje odstotka uporabe obnovljivih virov energije (cilji 20/20/20) in
zmanjšanje onesnaženja zraka s prašnimi delci PM10 pod predpisano mejo. Večjo pozornost kot
doslej bomo namenili trajnostni rabi naravnih virov z gradnjo in obnovo objektov in učinkovitim
upravljanjem z energijo, uvajanjem obnovljivih virov energije. Dolgoročni cilj je tudi vsakoletno
vzdrževanje in izpopolnjevanje ter izboljšanje toplovodnega sistema v Žalcu z namenom
nemotenega oskrbovanja s toplotno energijo javnim zavodom, ki so priključeni na toplovod
mesta Žalec. Predvidena je razširitev toplovodnega omrežja Žalec jug (novi uporabniki:
Zdravstveni dom Žalec in Okrajno sodišče Žalec); sever (priključitev celotne soseske, ki je
trenutno priključena na kotlovnico Cankarjeva 5). Predvidena je tudi možnost priključitve nove
soseska Žalec zahod. V pripravi je tudi projekt kogeneracije, katera bo nameščena v kotlovnici
Čopova BŠ.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
1207 – Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
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1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

7.400 €

Opis glavnega programa
Program zajema ukrepe in naložbe, ki bodo spodbudile večjo učinkovitost rabe energije v javnih
objektih, zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, znižali količino prašnih delcev PM10 in uvedbo
obnovljivih virov energije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji do leta 2020:
- izboljšati kakovost zraka z zmanjšanjem emisij CO2 v Občine Žalec za 23,1 % glede na leto
2004 (strategija SEAP);
- znižanje porabe energije v javnih objektih za 5-10%;
- povečanje uporabe javnega prevoza za 5%.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so vezani predvsem na poročanje pristojnim ministrstvom, ki so pristojni za
spremljanje realizacije LEK in energetskega upravljanja javnih objektov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12069001 - Spodbujanje obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

7.400 €

Opis podprograma
Poleg energetske sanacije javnih stavb načrtujemo izvajanje ukrepov za znižanje onesnaženja
zraka s prašnimi delci PM10, ki jih povzroča predvsem promet (ukrepi v okviru izvajanja
Celostne prometne strategije) in neustrezna kurišča (starejši kotli na polena in podobno), na kar
vplivamo predvsem z osveščanjem občanov (Energetska svetovalna pisarna) in izvajanjem
ukrepov iz LEK. V sklopu ukrepov načrtujemo tudi nakup okoljsko sprejemljivejših prevoznih
sredstev občinske uprave in javnih zavodov ter električna kolesa. Izvaja se energetsko
upravljanje javnih objektov z energetskim knjigovodstvom.
Zakonske in druge pravne podlage
Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije, občinski predpisi (Lokalni energetski koncept 2015, SEAP 2014).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj podprograma je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov. Doseganje zastavljenih
ciljev se bo spremljalo v okviru izvajanja energetskega knjigovodstva in energetskega
upravljanja, ki je že uvedeno v večini objektov v lasti Občine Žalec in ciljnega spremljanja rabe
energije, ki ga bomo uvedli v objektih z večjo rabo energije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj podprograma je znižanje stroškov ogrevanja in znižanje rabe energije v javnih objektih.
Kazalci: prikaz podatkov v letnih poročilih.
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1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

7.900 €

Opis glavnega programa
Občina Žalec sofinancira vzdrževanje toplovodnega sistema v Žalcu v deležu za javne zavode,
katerih ustanoviteljica je Občina Žalec. Izvedba vzdrževanja je nujna za nemoteno delovanje
javnih zavodov in njihovo ogrevanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je izpopolnjevanje ter izboljšanje toplovodnega sistema v Žalcu z namenom
nemotenega oskrbovanja s toplotno energijo javnim zavodom, ki so priključeni na toplovod
mesta Žalec. Cilj je tudi razširitev toplovodnega omrežja Žalec jug (novi uporabniki: Zdravstveni
dom Žalec in Okrajno sodišče Žalec); sever (priključitev celotne soseske, ki je trenutno
priključena na kotlovnico Cankarjeva 5). Predvidena je tudi možnost priključitve nove soseska
Žalec zahod. Končni cilj je zmanjševanje stroškov za ogrevanje in zmanjševanje emisij CO2.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je sofinancirati vzdrževalna dela na napravah toplovodnega omrežja v Žalcu
v deležu za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Občina Žalec, in sicer za enote vrtca Žalec I,
Žalec II, MSK Žalec, ZKŠT Žalec, I. in II. OŠ Žalec, Glasbeno šolo Risto Savin Žalec.
Kazalnik: stopnja realizacije vzdrževalnih del glede na plan.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12079001 Oskrba s toplotno energijo
7.900 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma
Podprogram 12079001 Oskrba s toplotno energijo vključuje sredstva Občine Žalec za
sofinanciranje vzdrževanje toplovodnega sistema v Žalcu v deležu za javne zavode, katerih
ustanoviteljica je Občina Žalec.
Zakonske in druge pravne podlage
- Energetski zakon,
- Strategija Razvoja Občine Žalec 2014-2020,
- Lokalni energetski koncept Občine Žalec,
- Srednjeročni program SIPRO za zagotavljanje preskrbe občine s toplotno oskrbo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je vzdrževanje in izpopolnjevanje toplovodnega sistema v Žalcu z
namenom nemotenega oskrbovanja s toplotno energijo javnim zavodom, ki so priključeni na
toplovod mesta Žalec, ter širjenje toplovodnega omrežja Žalec jug (novi uporabniki: Zdravstveni
dom Žalec in Okrajno sodišče Žalec), sever (priključitev celotne soseske, ki je trenutno
priključena na kotlovnico Cankarjeva 5). Predvidena je tudi možnost priključitve nove soseska
Žalec zahod. Končni cilj je zmanjševanje stroškov za ogrevanje in zmanjševanje emisij CO2.
Kazalnik: Stopnja realizacije vzdrževalnih del glede na plan.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

5.695.341 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe pokriva urejanje cestnega prometa, urejanja parkirišč, vzdrževanje
in gradnjo občinskih cest, nesvetlobno in svetlobno prometno signalizacijo, turistično in drugo
obvestilno signalizacijo, zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Program se izvaja v okviru strateških in razvojnih dokumentov dolgoročnega načrtovanja na
področju Občine Žalec. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN). Drugi dokumenti
so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Strategija razvoja Občine Žalec in Celostna
prometna strategije Občine Žalec.
Enotni programski dokumenti:
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje:
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na
javnih cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Pravilnik o kolesarskih površinah,
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v
javni rabi ter večstanovanjskih stavb,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec,
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v
občini Žalec,
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti tekoče vzdrževanje občinskih cest,
javne razsvetljave, zelenih površin, čiščenja cest ter drugih javnih površin, izboljšanje prometne
varnosti, zagotavljanje pretočnosti v prometu, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje
škodljivih učinkov prometa na okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe zajema naslednje glavne programe:
1302 Cestni promet in infrastruktura
5.695.341 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa
Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za
zagotavljanje pretočnosti prometa, prometne varnosti, urejanje mirujočega prometa, uporabo
javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture, torej graditev,
rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje cestne
infrastrukture in spremljajočih objektov. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja
cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa okolje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in
zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi
standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest.
Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni v:
- nadaljnjo širitev območij za pešce v naseljih in med njimi ter v mestu Žalec zaradi
zmanjšanja individualnega motornega prometa,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,
- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.467.207 €

Opis podprograma
Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vsebuje upravljanje in
tekoče vzdrževanje javnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture – pločniki in kolesarske steze, ovir za umirjanje prometa – grbine in storitve
strokovnih služb JKP d.o.o. pri dejavnosti urejanja javnih površin.
Zakonske in druge pravne podlage:
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Žalec,
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec,
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v
občini Žalec,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti planiramo doseganje osnovnih ciljev področja:
- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
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dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Občine Žalec in še posebej na
najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa,
prometa pešcev in kolesarjev ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in
predvsem na bivalne pogoje občanov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

3.306.026 €

Opis podprograma
Podprogram je namenjen gradnji in investicijskemu vzdrževanju javnih občinskih cest, gradnji in
investicijskemu vzdrževanju cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske steze ipd.) ter
pridobivanju potrebne projektne dokumentacije za izvedbo novogradenj in pripravo zemljišč.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest,
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Žalec,
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti
vsem udeležencem v prometu;
- zagotavljanje nadgradnje standarda cest;
- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem
okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju
gospodarjenja z zemljišči.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- komunalno opremljanje zemljišč in drugi investicijski projekti
- zagotavljanje nadgradnje standarda cest
- opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo (ceste) v skladu z
občinskim prostorskim načrtom.
254.526 €

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma
Podprogram je namenjen upravljanju, vzdrževanju in gradnji avtobusnih postajališč, postaviti in
vzdrževanju prometne signalizacije in neprometnih znakov, izvajanju tehničnih ukrepov za
umirjanje hitrosti, kategorizaciji cest, banki cestnih podatkov, uvajanju in dograditvi sistema
izposoje javnih koles in drugih ukrepov trajnostne mobilnosti, gradnji in vzdrževanju javnih
parkirišč.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Gradbeni zakon,
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Zakon o cestah,
Zakon o pravilih cestnega prometa,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest,
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Žalec,
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec,
drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže:
- skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest,
- urejenost prometne signalizacije,
- boljša prometna varnost,
- izboljšanje pogojev trajnostne mobilnosti in promocija le-te
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je urejenost prometne signalizacije in prometne opreme, umiritev hitrosti na
problematičnih odsekih, povečanje deleža trajnostnih načinov premikanja.
381.382 €

13029004 Cestna razsvetljava

Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju cestne razsvetljave, gradnji in
investicijskem vzdrževanju cestne razsvetljave ter obnovi le-te. V okviru podprograma se
načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno s tehničnimi standardi, izboljšave v
smislu izboljšanja splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih točk v prometu s
posebnimi svetilkami.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Energetski zakon in Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže:
- zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem LED svetilk,
- nemoteno delovanje, posodobitev in varčevanje,
- širitev omrežja cestne razsvetljave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je zmanjšanje svetlobne onesnaženosti z vgradnjo z Uredbo skladnih svetilk,
zmanjšanje porabe električne energije ter dograditev cestne razsvetljave (ob pločniku Petrovče –
Kasaze, ob pločniku Zabukovica – Migojnice, ob pločniku v Gotovljah, v Petrovčah –Kainzova
njiva, po VII. javnem razpisu in novogradnjah cest in pločnikov, kjer bo to potrebno.
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13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

286.200 €

Opis podprograma
Podprogram je namenjen sofinanciranju projektov gradnje in investicijskega vzdrževanja
državnih cest, ki potekajo skozi naselja v občini Žalec ter pridobivanju potrebne projektne
dokumentacije za izvedbo tovrstnih projektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest,
- drugi predpisi na državnem nivoju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti
ranljivejših udeležencev v prometu,
- zagotavljanje nadgradnje standarda cest za ranljivejše udeležence v prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- zagotavljanje nadgradnje standarda cest;
- zagotavljanje obnove obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje ob državnih cestah v
naselju.
825.640 €

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Predmetno področje vključuje projekte in aktivnosti za namen pospeševanja gospodarske
dejavnosti, spodbujanje razvoja regije, razvoja turizma v občini Žalec ter turistične promocije
destinacije Žalec na območju Slovenije in širše.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:
Uredba komisije (EU) 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis, z dne 18. December 2013,
Uredba Komisije (EU) 2020/972 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s
podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami, z dne 2. julija 2020,
Zakon o spodbujanju regionalnega skladnega regionalnega razvoja ZSRR-2 (UL RS, št. 20 /11, 57/12, 46/16),
Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1 (UL RS, št. 13/18),
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021,
Strategija razvoja Občine Žalec za obdobje od leta 2014 – 2020,
Strategija razvoja turizma občine Žalec za obdobje 2019 do 2027,
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Žalec (UL RS, št. 50/18),
Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec (UL RS, št. 18/2016, 16/2018, 98/20),
Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec (UL
RS, št. 34/2019).
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- razvoj regije,
- povečanje števila registriranih podjetij,
- povečanje števila zaposlenih in samozaposlenih,
- zmanjšanje števila brezposelnih
- zmanjšanje stopnje brezposelnosti,
- zmanjšanje razlik pri deležih brezposelnih glede na spolno strukturo,
- zmanjšanje razlik pri deležih brezposelnih glede na izobrazbo,
- izvajanje registracijskih postopkov v okviru svetovalne točke SPOT,
- razvoj turizma v Občini Žalec,
- zagotavljanje promocije destinacije Žalec,
- zagotavljanje turističnih prireditev,
- povečanje števila turističnih produktov,
- povečanje števila nastanitvenih obratov,
- povečanje števila ležišč,
- povečanje števila obiskovalcev,
- povečanje števila nočitev,
- povečanje višine pobrane turistične takse.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

228.000 €

Opis glavnega programa
V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Razvojne agencije
Savinja, sofinanciranje razvoja malega gospodarstva na območju občine Žalec v kolikor bo
pristojno ministrstvo podaljšalo obstoječo programsko shemo, sofinanciranje izvajanja nalog
skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije, sofinanciranje vzpostavitve
poslovnega tematskega inkubatorja ter sofinanciranje registracijskih postopkov v okviru
svetovalne točke SPOT.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji:
- razvoj regije,
- povečanje števila registriranih podjetij,
- povečanje števila zaposlenih in samozaposlenih,
- zmanjšanje števila brezposelnih
- zmanjšanje stopnje brezposelnosti,
- zmanjšanje razlik pri deležih brezposelnih glede na spolno strukturo,
- zmanjšanje razlik pri deležih brezposelnih glede na izobrazbo,
- izvajanje registracijskih postopkov v okviru svetovalne točke SPOT.
Kazalci: Število registriranih podjetij, število zaposlenih, število samozaposlenih, število
brezposelnih, stopnja brezposelnosti, delež brezposelnih glede na spolno strukturo, delež
brezposelnih glede na izobrazbo, število izvedenih registracijskih postopkov v okviru svetovalne
točke SPOT.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
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14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

228.000 €

Opis podprograma
Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za
sofinanciranje delovanja Razvojne agencije Savinja, sofinanciranje razvoja malega gospodarstva
na območju občine Žalec, sofinanciranje izvajanja nalog skladnega regionalnega razvoja na
območju razvojne regije, sofinanciranje aktivnosti poslovnega tematskega inkubatorja ter
sofinanciranje registracijskih postopkov v okviru svetovalne točke SPOT. Javni razpis za
dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec se pripravlja na
podlagi Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko
obdobje 2015–2020.
Zakonske in druge pravne podlage
Uredba komisije (EU) 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis, z dne 18. december 2013,
Uredba Komisije (EU) 2020/972 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s
podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami, z dne 2. julija 2020,
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16)
Strategija razvoja Občine Žalec za obdobje od leta 2014 – 2020,
Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec (UL RS, št. 18/16, 16/18,
98/20).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:
- razvoj regije,
- povečanje števila registriranih podjetij,
- povečanje števila zaposlenih in samozaposlenih,
- zmanjšanje števila brezposelnih
- zmanjšanje stopnje brezposelnosti,
- zmanjšanje razlik pri deležih brezposelnih glede na spolno strukturo,
- zmanjšanje razlik pri deležih brezposelnih glede na izobrazbo,
- izvajanje registracijskih postopkov v okviru svetovalne točke SPOT.
Dolgoročni kazalci: Število registriranih podjetij, število zaposlenih, število samozaposlenih,
število brezposelnih, stopnja brezposelnosti, delež brezposelnih glede na spolno strukturo, delež
brezposelnih glede na izobrazbo, število izvedenih registracijskih postopkov v okviru svetovalne
točke SPOT.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji: Razvoj regije, povečanje števila registriranih podjetij, povečanje števila
zaposlenih in samozaposlenih, zmanjšanje števila brezposelnih, zmanjšanje stopnje
brezposelnosti, zmanjšanje razlik pri deležih brezposelnih glede na spolno strukturo, zmanjšanje
razlik pri deležih brezposelnih glede na izobrazbo, izvajanje registracijskih postopkov v okviru
svetovalne točke SPOT.
Letni kazalci: Število registriranih podjetij, število zaposlenih, število samozaposlenih, število
brezposelnih, stopnja brezposelnosti, delež brezposelnih glede na spolno strukturo, delež
brezposelnih glede na izobrazbo, število izvedenih registracijskih postopkov v okviru svetovalne
točke SPOT.
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

597.640 €

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za sofinanciranje turistične promocije, sofinanciranje programov
turističnih društev, sredstva za delovanje turistično informacijskega centra (TIC) in INFO centra
Ribnik Vrbje, sofinanciranje aktivnosti turističnih podmladkov na osnovnih šolah, sofinanciranje
turističnih prireditev, ki jih organizira ZKŠT Žalec, sredstva za sofinanciranje turističnega
vodenja, sredstva za sofinanciranje delovanja Rudarskega muzeja Griže ter Rimske nekropole in
Jame Pekel, sredstva za vzdrževanje promocijskega hmeljskega nasada in vrta aromatičnih
rastlin pri Obrambnem stolpu, sredstva za izvedbo projekta Hopslandia, upravljanje postajališča
za avtodome PZA Hopslandia, in nadgradnjo Kolesarskega turističnega produkta.
Dolgoročni cilji glavnega programa:
- razvoj turizma v Občini Žalec,
- zagotavljanje promocije destinacije Žalec,
- zagotavljanje turističnih prireditev,
- povečanje števila turističnih produktov,
- povečanje števila nastanitvenih obratov,
- povečanje števila ležišč,
- povečanje števila obiskovalcev,
- povečanje števila nočitev,
- povečanje višine pobrane turistične takse
- spodbujanje povezovanja in skupne promocije
Dolgoročni kazalci: izvedene aktivnosti promocije destinacije Žalec, število turističnih
prireditev, število turističnih produktov, število nastanitvenih obratov, število ležišč, število
obiskovalcev, število nočitev, pobrana turistična taksa.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji: Razvoj turizma v Občini Žalec in zagotavljanje turistične promocije občine
Žalec, zagotavljanje turističnih prireditev, povečanje števila nastanitvenih obratov, povečanje
števila ležišč, povečanje števila obiskovalcev, povečanje števila nočitev, povečanje višine
pobrane turistične takse, spodbujanje povezovanja in skupne promocije.
Letni kazalci: izvedene aktivnosti promocije destinacije Žalec, število turističnih prireditev,
število turističnih produktov, število nastanitvenih obratov, število ležišč, število obiskovalcev,
število nočitev, višina pobrane turistične takse.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 Promocija Občine
14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma.
14039001 Promocija občine

57.000 €

Opis podprograma
Podprogram 14039001 Promocija občine vključuje sredstva za turistično promocijo občine Žalec
na območju Slovenije in širše.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018),
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021,
Strategija razvoja Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020,
Strategija razvoja turizma občine Žalec za obdobje 2019 do 2027.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:
- zagotavljanje promocije destinacije Žalec,
- povečanje števila obiskovalcev,
- povečanje števila nočitev,
- povečanje višine pobrane turistične takse.
Dolgoročni kazalci: izvedene aktivnosti promocije destinacije Žalec, število obiskovalcev,
število nočitev, višina pobrane turistične takse.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji: izvajanje aktivnosti promocije destinacije Žalec, povečanje števila
obiskovalcev, povečanje števila nočitev, povečanje višine pobrane turistične takse.
Letni kazalci: izvedene aktivnosti promocije destinacije Žalec, število obiskovalcev, število
nočitev, višina pobrane turistične takse.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

540.640 €

Opis podprograma
Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za
sofinanciranje programov turističnih društev, sredstva za delovanje turistično informacijskega
centra (TIC) in INFO centra Ribnik Vrbje, sofinanciranje aktivnosti turističnih podmladkov na
osnovnih šolah, sofinanciranje turističnih prireditev, ki jih organizira ZKŠT Žalec, sredstva za
sofinanciranje turističnega vodenja, sredstva za sofinanciranje delovanja Rudarskega muzeja
Griže ter Rimske nekropole in Jame Pekel, sredstva za vzdrževanje promocijskega hmeljskega
nasada in vrta aromatičnih rastlin pri Obrambnem stolpu, sredstva za izvedbo projekta
Hopslandia in Kolesarskega turističnega produkta.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018),
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021,
Strategija razvoja Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020,
Strategija razvoja turizma občine Žalec za obdobje 2019 do 2027
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Žalec (UL RS, št. 50/2018),
Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v
Občini Žalec (UL RS, št. 34/2019).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:
- razvoj turizma v Občini Žalec,
- povečanje števila turističnih produktov,
- zagotavljanje turističnih prireditev,
- povečanje števila nastanitvenih obratov,
- povečanje števila obiskovalcev,
- povečanje števila nočitev,
- povečanje višine pobrane turistične takse.
Dolgoročni kazalci: število turističnih produktov, število turističnih prireditev, število
nastanitvenih obratov, število ležišč, število obiskovalcev, število nočitev, višina pobrane
turistične takse.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji: povečanje števila turističnih produktov, zagotavljanje turističnih prireditev,
povečanje števila nastanitvenih obratov, povečanje števila obiskovalcev, povečanje števila
nočitev, povečanje višine pobrane turistične takse.
Letni kazalci: število turističnih produktov, število turističnih prireditev, število nastanitvenih
obratov, število ležišč, število obiskovalcev, število nočitev, višina pobrane turistične takse.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

875.252 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z
varovanjem naravne dediščine.
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter
temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o
okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z
varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje
takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in
kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanaša na to področje, je predvsem:
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode RS,
- Strategija razvoja občine Žalec 2014 do 2020,
- Program varstva okolja – Lokalna agenda 21 za Občino Žalec 2002 in drugih dokumentov
občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so ureditev varstva okolja pred obremenjevanjem
okolja z odpadnimi komunalnimi vodami, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju,
ekonomski in finančni instrumenti varstva okolja, izvajanje javne službe varstva okolja in
reševanje drugih, z varstvom okolja povezanih vprašanj.
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča
dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje
biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega
delovanja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe zajema naslednje glavne programe:
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
1506 Splošne okoljevarstvene storitve
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1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

500 €

Opis glavnega programa
Spodbujanje okoljske ozaveščenosti, reševanje odprtih okoljskih problemov in spodbujanje
trajnostnega razvoja na ravni Občine Žalec.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izdelava strategije ravnanja na področju varstva okolja (novelacija programa varstva okolja) ter
ustrezno in sodobno ravnanje z odpadki (spremljanje in izvajanje ukrepov Zero Waste zaveze
občine).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Priprava letnih poročil o realizaciji ukrepov Zero Waste zaveze OŽ in poročil o izvedbi
aktivnosti iz programa varstva okolja. Cilj je realizacija ukrepov iz Zero Waste zaveze in
aktivnosti iz Programa varstva okolja v skladu z letnimi plani in usmeritvami.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

500 €

Opis podprograma
Izvajanje ukrepov na področju okoljske politike v okviru Programa varstva okolja in programa
Zero Waste občina, ter izdelava letnih poročil. Prijava na natečaj Planetu zemlja prijazna občina
z izdelavo letnega poročila-pregleda za 11 področij delovanja občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06–odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 –
GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)
- Sklep OS o potrditvi Zero Waste zaveze občine Žalec in Načrta ukrepov za obdobje od 2018
do 2022 oz. 2027 (24.5.18)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje stanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave in ravnanja z odpadki z
realizacijo ciljev Programa varstva okolja in Zero Waste Zaveze občine Žalec.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilji: Izdelava letnih poročil na temo izvajanja Programa varstva okolja in Zero Waste ukrepov
ter Predlog ukrepov za izboljšanje stanja.
Kazalniki: izboljšanje stanja pa posameznih področjih varstva okolja (letna poročila) in ravnanja
z odpadki (Zero Waste)
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

731.243 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo
ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji na področju zmanjšanja onesnaževanja okolja so predvsem znižanje količin
odpadkov na izvoru, ločevanje odpadkov in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter
izboljšati komunalno opremljenost zemljišč ter ozaveščenost ljudi glede individualne komunalne
rabe.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilji in kazalniki so:
- zmanjšanje onesnaževanja okolja,
- kontrola in nadzor nad zbranimi količinami odpadkov,
- kontrola in nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov,
- zagotavljanje priklopa na javno kanalizacijsko omrežje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so:
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
150.534 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma
Podprogram vključuje posodobitve in vzdrževanje odlagališč odpadkov v okviru RCERO (nova
deponija in stara deponija Bukovžlak), vzdrževanje zaprte deponije komunalnih odpadkov na
Ložnici pri Žalcu, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih in posebnih odpadkov, odvoz
gradbenih odpadkov iz zbirnega centra v Žalcu, spomladansko akcijo čiščenja okolja, širjenje
ekoloških otokov z ureditvijo podlage, ukrepi za izvajanje Zero Waste zaveze Občine Žalec,
projekt LIFE BIOTHOP, ki se ukvarja z odpravo problematične plastične hmeljske vrvice in
nadomestitvijo z novo in njeno recikliranje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok
o gospodarskih javnih službah v občini Žalec, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Uredba
o odlagališčih odpadkov, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o
odpadkih, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, so predvsem
zniževanje količino odpadkov na izvoru in ločevanje odpadkov. S planiranimi finančnimi
sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih
standardov varstva okolja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, so predvsem
zniževanje količine odpadkov na izvoru, ločevanje in ustrezna obdelava ločeno zbranih frakcij,
urejeno in čisto okolje.
Planirana finančna sredstva so namenjena posodobitvi obstoječih odlagališč odpadkov RCERO,
delovanju zbirnega centra v Žalcu, postavitvi in posodobitvi ekoloških otokov in nadgradnji
sistema ločenega zbiranja odpadkov, odvozu kosovnih in posebnih odpadkov (odpadki z javnih
površin, azbestni odpadki iz gospodinjstev, gradbeni odpadki), izvajanju vsakoletne akcije
čiščenja okolja (malica za udeležence, izdelava in razpošiljanje letaka), sanaciji divjih odlagališč,
osveščanju občanov na tem področju ter izvajanju drugih letnih ukrepov iz Zero Waste zaveze
občine Žalec. Vključen je tudi projekt LIFE BIOTHOP, ki se ukvarja z odpravo problematične
plastične hmeljske vrvice in nadomestitvijo z novo ter njeno recikliranje. Cilj je vrvico plasirati
na trg, iz odpadne vrvice, po kompostiranju, pa pridobiti reciklirane komponente za embalažo in
sadilne lončke ter tako realizirati idejo o trajnostnem in krožnem gospodarstvu. Projekt se izvaja
od leta 2019 in se bo zaključil v letu 2022.
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580.709 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma
V podprogramu so definirani potrebni ukrepi v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem kanalizacijskega
omrežja in čistilnih naprav v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode - Nacionalni operativni program. Program določa poselitvena območja
(aglomeracije), za katere je potrebno, do določenih rokov, zagotoviti odvajanje komunalne
odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi s kapaciteto, ki je prav tako določena z
Nacionalnim operativnim programom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave, Zakon o graditvi objektov, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje
standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in
ostalim območjem v Občini Žalec, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje
kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in
izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na
področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim
območjem v Občini Žalec, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje
kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč ter tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme
na kanalizacijskem omrežju in napravah.
102.800 €

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom
vodotokov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji na področju urejanja vodnih virov so ohraniti kvaliteto obstoječih vodnih virov,
zagotoviti nove vodne vire in urediti sistem vodotokov v občini.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj izvajanja programa je nadzor nad obstoječimi vodnimi viri, da se zagotovi
ustrezen standard in upoštevajo vsi ustrezni normativi ter urediti poplavna območja v Občini
Žalec .
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so:
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
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15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

102.800 €

Opis podprograma
Namen podprograma je načrtovanje, varstvo in urejanje voda, in sicer urejanje vodotokov
(sanacija brežin, protipoplavni ukrepi). Načrtovanje se izvaja s spremljanjem stanja na področju
poplavne varnosti in izdelavo strokovnih podlag in raziskav za pripravo dodatnih sanacijskih
ukrepov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju urejanja so povečati poplavno varnost urbanih površin in
zagotavljati ugodno stanje vodotokov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj na nivoju podprograma je predvsem ureditev poplavnih razmer v občini in
ugodno stanje posameznih vodotokov.
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

30.709 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot, zavarovanje naravnih
vrednost, vzdrževanje in upravljanje zavarovanih območij narave, urejanje in vzdrževanje
infrastrukture zavarovanih območij in naravoslovnih učnih poti, osveščanje in izobraževanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Trajnostni razvoj občine z varovanjem in ohranjanjem narave, NATURE 2000 in naravnih
vrednot, zvišanje kakovosti življenja prebivalcev, vključitev naravne v turistično ponudbo ekoturizem, izobraževanje in osveščanje o naravi, sodelovanje v EU projektih ipd. Cilji in
strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja občine Žalec.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dosega Ciljev v skladu s strategijo razvoja in posameznimi EU projekti. Kazalniki so opredeljeni
v posameznih EU projektih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so:
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

30.709 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje pripravo strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, pripravo načrtov
upravljanja, dejavnost in upravljanje krajinskih parkov in drugih zavarovanih območij narave,
ukrepe za izboljšanje stanja habitatov, izgradnjo infrastrukture za obiskovalce (info centri,
opazovalnice), ureditev in vzdrževanje učnih poti ter izvajanje ukrepov za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o ohranjanju narave,
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih NATURA 2000),
- Strategija razvoja turizma v občini Žalec,
- Program varstva okolja v občini Žalec 2002,
- Odlok o zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za krajinski park (UL RS, št. 56/2008), Odlok
o razglasitvi naravnih znamenitost v Občini Žalec (Ur.list RS, št. 77/98),
- Odlok o razglasitvi naravnega spomenika reka Ložnica s poplavnim območjem za naravno
znamenitost (UL RS, št. 89/98),
- Odlok o razglasitvi dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovane narave v občini
Žalec (Ur.list RS, št. 40/97 in 78/98),
- Zakon o divjadi in lovstvu (UL RS 16/04 in 17/08),
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (UL RS 55/10),
- Zakon o zaščiti živali (UL RS, št. 38/13 – UPB3 in 21/18).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: ohranjanje števila in obsega naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje
biotske raznovrstnosti s spremljanjem stanja, vključevanje v ekoturizem, trajnostni razvoj
občine. Kazalniki: preverjanje stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti (monitoringi).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Poseben poudarek je na upravljanju Krajinskega parka ribnik Vrbje z zaledjem (predvideno je
dokončanje in potrditev načrta upravljanja v letu 2021, v letu 2022 posodobitev Odloka o
zavarovanju) in izvajanju ukrepov za izboljšanje stanja habitatov. V okviru upravljanja in
vzdrževanja drugih zavarovanih območij pa izvajanje pogodb o upravljanju (NS reka Ložnica in
KP Ponikovski kras) ter posodobitve učnih vsebin in poti (obnova opreme in vsebin Lovska pot
Rinka, Pot ob Savinji, Gozdna učna pot Hrastje in druge). Izvedba razpisa za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo in realizacija del.
Kazalniki: Zastavljeni cilji se merijo za izvajanjem monitoringov, evidenco obiska, anketami o
zadovoljstvu obiskovalcev in predlogi za izboljšanje stanja, ter pridobljenimi EU projekti oz.
sredstvi. Preverba realiziranih del po razpisu za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
1506 Splošne okoljevarstvene storitve

10.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju (analize, monitoringi)
za zmanjševanje škodljivih emisij v okolje (voda, tla, zrak) ter oblikovanje ukrepov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega
in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / standardi kakovosti okolja, ki
so opredeljeni v Občinskem programu varstva okolja, Zakonu o varstvu okolja in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.
Kazalci: Vzdrževanje enakega števila ali večanje obsega letnih analiz/monitoringov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa je:
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave
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15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

10.000 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje:
- spremljanjem stanja okolja s pomočjo laboratorijskih analiz in monitoringov in pripravo
poročil;
- izdelavo strokovnih podlag in raziskav za pripravo sanacijskih ukrepov za dele okolja, ki so
prekomerno obremenjeni;
- projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Strategija razvoja v Sloveniji
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o vodah,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Strategija razvoja občine Žalec 2014 do 2020,
- Program varstva okolja –Lokalna agenda 21 za Občino Žalec 2002.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je spremljanje in izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja
(zrak - hrup, prah; voda, tla) in izdelava katastra onesnaževalcev v občini. Kazalci: število
opravljenih analiz, monitoringov in obseg katastra onesnaževalcev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Poudarek v letih 2021 in 2022 je na analizi vod (primernost Reke Savinje za kopanje,
onesnaženost vod na območju Ponikovskega krasa in vpliv na jamo Pekel) in spremljanju
onesnaženosti zraka v naseljih. Od julija 2019 se izvajajo meritve s senzorskim merilnikom
onesnaženosti zraka (prašni delci) in hrupa v vplivnem območju OMCO Metals in rezultati sproti
prikazujejo na spletni strani občine. Nabava merilnika in vzpostavitev spletne strani je bila
izvedena v okviru projekta LAS SSD »Okoljsko osveščeni« (marec 18 – okt. 19), v letih 2021 in
2022 pa je predvidena širitev sistema z nakupom dodatnih merilnikov.
Kazalniki: Zastavljeni cilji se merijo z število opravljenih analiz, monitoringov in številom
nabavljenih novih merilnikov.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOM. DEJAVNOST

3.568.399 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora s
predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo
objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ter upravljanjem s stanovanji ipd.
Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju. Sredstva so
zagotovljena za pripravo občinskih prostorskih aktov in strokovnih podlag zanje, nakup
nepremičnin in opremljanje zemljišč z osnovno komunalno oskrbo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanaša na to področje, je predvsem
Strategija razvoja v Občini Žalec 2014-2020 in drugih dokumentov, kot so Zakon o imenovanju
in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon,
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon ter Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljati kvalitetno pitno vodo, zagotavljati
pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter
drugih komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena, kot so: urejanje in vzdrževanje pokopališč,
zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz
javnih površin. Na področju stanovanjskega sklada je cilj učinkovito upravljanje s stanovanji v
lasti Občine Žalec, s čimer se zagotavlja ustrezna funkcionalnost in ohranja vrednost le-teh.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe zajema naslednje glavne programe:
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost,
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

140.700 €

Opis glavnega programa
Program v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) zagotavlja izvajanje urejanja
prostora in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev,
opremljanje zemljišč za gradnjo ter vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov, med njimi tudi
redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture na območju občine. Namen je
ustvariti pravne podlage za stanovanjsko gradnjo in ustvariti pogoje za razvoj gospodarstva
(podjetništva, trgovine, turizma, obrti) ter družbenih dejavnosti tako v občinskem središču kot v
pomembnejših lokalnih središčih (KS), hkrati pa zagotoviti tudi uravnotežen razvoj podeželja.
Izvajanje teh programov je na področju prostorskega planiranja usmerjeno v strateški razvoj
mesta, pomembnejših lokalnih središč in drugih naselij v občini. V okviru teh programov so
vključeni tudi programi komunalnega opremljanja, izvajanje geodetskih storitev v okviru
ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Občine Žalec in izvedba projektov v okviru
drugih komunalnih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj programa je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih
in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih
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prostorskih ureditev izhaja iz uravnoteženosti razvojnih potreb. Program zastavljenih nalog je
prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu občine. Ob ovrednotenju programov se izhaja iz
ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog s področja urejanja prostora in
razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta. Nadaljevalo se bo izvajanje nalog za pripravo
osnov za pomembne projekte in prilagajanje novim razvojnim potrebam razvoja Občine Žalec,
tako v samem občinskem središču kot tudi na območju vseh krajevnih skupnostih. Dolgoročni
cilj je zagotavljanje trajnostnega in enakomernega razvoja v prostoru.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je nadaljevanje nalog po sprejetih aktih dolgoročnega prostorskega in siceršnjega
razvoja občine, ki dajejo osnovo za izdelavo posameznih občinskih podrobnih prostorskih
načrtov (OPPN) in prilagajanje novim potrebam razvoja Občine Žalec upoštevajoč prostorsko
zakonodajo Republike Slovenije ter strategije Občine Žalec po posameznih področjih. Planirani
kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe
planiranih projektov ter prostorskih izvedbenih aktov oz. izvedba posameznih faz projektov, pri
čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako
s strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga,
ki zahteva številna dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč
(lastniki zemljišč po navadi predstavljajo največjo oviro pri doseganju zastavljenih ciljev), ter s
širšo in strokovno javnostjo, zaradi česar je težko natančno določiti stroške ter roke izdelave
posameznih projektov. Kazalci učinkovitosti in smotrnosti prostorskega planiranja so: kazalci
vzdržnega prostorskega razvoja z racionalno rabo prostora in ohranjanjem
prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije, kazalci kakovostnih življenjskih
razmer v mestih in na podeželju, kazalci kvalitetnega in humanega razvoja mesta in drugih
naselij ter njihove oskrba, kazalci prostorsko usklajene in med seboj dopolnjujoče se razmestitve
različnih dejavnosti v prostoru, kazalci prostorskih možnosti za skladen razvoj skupnosti, kazalci
neoviranega dostopa funkcionalno oviranim osebam do objektov in njihove uporaba v skladu z
zakonom, kazalci varstvo okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, kazalci trajnostne rabe
naravnih dobrin in kazalci varovanja drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
16029003 Prostorsko načrtovanje
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

26.700 €

Opis podprograma
Sredstva na tem podprogramu so namenjena zajemanju, urejanju, prikazovanju in obdelavi baz
podatkov iz javnih nepremičninskih in drugih evidenc ter za najem strojne in programske
računalniške opreme, ki to omogoča.
Zakonske in druge pravne podlage
- Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)
- Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 61/17),
- Pravilnik o prikazu stanja prostora (UL RS, št. 50/08 in 61/17).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje ažurnih in pravilnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe:
 gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami,
 za hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin, za zagotavljanje
urejenega nepremičninskega okolja, za potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti.
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Skladno s potrebami so merila sledeča:
 nižji stroški upravljanja in višji prihodki iz naslova gospodarjenja z nepremičninami,
 zajemanje visoke stopnje zavezancev za prispevke in dajatve, pravična odmera dajatev in
prispevkov, ki se odraža v nizki stopnji pritožb na izdane odločbe,
 visoka stopnja zaupanja v javne evidence in njihovega prikaza, kar se kaže v urejenem
bivalnem in gospodarskem okolju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Poveča se obseg zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Poveča se stopnja
uporabe občinskega GIS orodja med strokovno javnostjo in občani. Vzpostavi se nekatere nove
prikaze podatkov v okolju GIS.
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

0€

Opis podprograma
Občina Žalec skuša lastnike na različne načine spodbuditi k obnovi nevzdrževanih objektov, ki s
svojim videzom slabo vplivajo na videz naselij in krajine v Občini Žalec zato se je odločila za
sofinanciranje obnove objektov, na osnovi pravilnika, ki ga je sprejel OS Občine Žalec v letu
2016 in, ki so uvrščeni na seznam ne vzdrževanih objektov. Občina poziva lastnike k obnovi
slabo, oziroma nevzdrževanih stavb zato tudi aktivno izvaja ukrepe pozitivnega spodbujanja
lastnikov, da te objekte tudi čim prej uredijo in redno vzdržujejo. Redno vzdrževanje zunanjih
delov zgradb obsega popravilo in obnovo pročelij in popravilo strešnih žlebov z odtočnimi
cevmi, popravilo snegobranov, prekritje strehe in podobno.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage za področje nadzora nad prostorom, predstavlja zakonodaja s
področja prostora, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, UL RS, št. 61/17) in graditve objektov
(Gradbeni zakon, UL RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.), Odlok o videzu naselij in krajine v Občini
Žalec (UL RS št. 51/14) in druga področna zakonodaja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Strateške razvojne usmeritve Občine Žalec v svoji viziji predvidevajo razvoj, ki bo predvsem
okoljsko prijazen. Med ključna področja varstva okolja tako uvrščamo tudi skrb za urejen videz
naselij in krajine v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letno se preverjajo izvedbeni cilji in kazalci s konkretnim številom obnovljenih stavb na osnovi
Občinskega programa spodbujanja obnove nevzdrževanih objektov s seznama.
16029003 Prostorsko načrtovanje

114.000 €

Opis podprograma
Sredstva na podprogramu so namenjena za prostorske dokumente občine (prostorski planski in
prostorski izvedbeni akti), strokovne podlage za prostorske dokumente občine, urbanistične in
druge natečaje za izvedbo investicijskih projektov ter za pripravo projektne dokumentacije, ki
predstavlja strokovno podlago za prostorske akte. Del sredstev je namenjenih tudi za plačilo
stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih
dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje).
Predvidena je priprava osnov za podrobnejše načrtovanje prostora in projektov ter zagotovitev
pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov, spreminjajočim se
163

potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. Predvidene so
spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov zaradi prilagoditve novi zakonodaji s
področja urejanja prostora in graditve objektov ali razvojnim potrebam v prostoru kot tudi
priprava novih izvedbenih prostorskih aktov za investicije v javnem kakor tudi zasebnem
interesu. Predvidene so aktivnosti pri izdelavi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta, številnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov za občinske investicije ali investicije
posameznih pobudnikov OPPN, z vsemi sestavnimi deli, ki jih predpisuje zakonodaja s področja
urejanja prostora. Ustrezne rešitve za urejanje prostora se bodo po potrebi pridobivale tudi na
urbanistično arhitekturnih natečajih. Sredstva so predvidena tudi za pridobitev potrebnih
geodetskih podlag in drugih strokovnih podlag, ki so nujne za kvalitetno prostorsko načrtovanje
ali pa predpisane v zakonodaji. Sredstva so namenjena tudi za vodenje prostorsko
informacijskega sistema občine ter za pripravo operacij, projektov oz. aktivnosti za projekte, ki
jih bo občina morebiti prijavljala na razpise za črpanje sredstev iz Evrope v obdobju 2014-2020.
Namen programa je spremljanje zastavljenih ciljev, akcijskih programov in nalog za trajnostni
razvoj Občine Žalec ter korigiranje glede na dejanske razmere v okolju.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage za področje urejanja prostora predstavlja zakonodaja s
področja urejanja prostora Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, UL RS, št. 61/17) in graditve
objektov (Gradbeni zakon, UL RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.) ter varstva okolja, ohranjanja
narave, in varstva kulturne dediščine (Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon
o varstvu kulturne dediščine), nanj pa vplivajo še drugi zakoni s področja pristojnosti lokalnih
skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja in ne nazadnje
zakonodaja in konvencije o ozaveščanju javnosti o dostopu do informacij s področja varstva
okolja ter ohranjanja narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je izdelava ustrezne planske in izvedbene prostorske
dokumentacije, z rešitvami, ki bodo zagotavljale trajnostni prostorski razvoj tako, da bo
omogočen uravnotežen razvoj celotne Občine Žalec, ki bo zadovoljeval tako razvojne potrebe
občanov kot dolgoročne potrebe po varovanju okolja in narave. Planirani kazalnik, na podlagi
katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe planiranih projektov oz.
izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da so postopki
priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno
zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva številna dodatna usklajevanja z
udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, ter s širšo in strokovno javnostjo, zaradi česar
je težko natančno določiti stroške ter roke izdelave posameznih projektov. Namen in cilj
strateških prostorskih aktov (prostorski plan po Zurep-2, ki ga predstavlja strateški del OPN) je
določiti usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji
za vzdržen in usklajen razvoj na območju celotne občine. Namen izvedbenega dela OPN in
občinskih podrobnih prostorskih načrtov je, da se v skladu prostorskim planom (strateški del
OPN) kot strateškim aktom podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve. Cilj občinskih
podrobnih prostorskih načrtov je, da se določijo prostorski izvedbeni pogoji za pripravo
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov, zlasti glede
namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter potrebne komunalne in energetske
infrastrukture in določijo prostorski ukrepi za varovanje okolja, ohranjanja narave, varovanja
zdravja...
Namen in cilj urbanističnih delavnic in natečajev je pridobivanje kakovostnih variantnih rešitev
za odločanje o posebej zahtevnih, kompleksnih in občutljivih posegih v prostor.
Dolgoročni cilj je tudi določanje izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in
pogojev za umeščanje v prostor, načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena in izgradnje
gospodarske javne infrastrukture ter določitev vrednosti le-te.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj na področju izvedbenega prostorskega načrtovanja je sprejem občinskih
podrobnih prostorskih načrtov, za katere poteka postopek priprave. Letni izvedbeni cilji in
kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev, je število sprejetih odlokov.
Občina Žalec bo letno, skladno s izdelanimi in načrtovanimi občinskimi prostorskimi akti,
izdelala tudi programe opremljanja stavbnih zemljišč, v katerih bo opredelila vrednosti izgradnje
načrtovane gospodarske javne infrastrukture.
2.388.999 €

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, urejanje
zelenic, javnih utrjenih površin in objektov za rekreacijo v naseljih in druge komunalne
dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa na področju komunalne dejavnosti so oskrba čim več naselij
z vodo (da bo kot osnovna dobrina dostopna vsem), ustrezno urediti pokopališča v občini,
ustrezno urediti in vzdrževati javne zelene in utrjene površine, izvesti čim več potrebnih
objektov za rekreacijo (npr. igrala, orodja za fitnes na prostem, tematski parki…) ter tudi v
manjših krajevnih skupnostih zagotoviti ustrezno komunalno ureditev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilji in kazalniki so:
- zmanjšanje onesnaževanja okolja,
- kontrola in nadzor kvaliteto vode,
- zagotovitev kvalitetne vode do naselji,
- poiskati nova nahajališča vodnih virov,
- ureditev dostopnih poti do vodovodnih objektov ter obnova vodovodnih objektov.
- urejene javne zelene, javne utrjene in rekreacijske površine, urejeno drevje in vegetacija
- urejena in obiskana javna podeželska tržnica
- urejeni in dostopni objekti za oglaševanje-plakatiranje
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so:
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
16039004 Praznična okrasitev naselij
16039005 Druge komunalne dejavnosti
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1.762.791 €

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma
Namen podprograma je zagotavljanje oskrbe za čim več naselij z neoporečno pitno vodo, ki je
naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o..
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko
in Žalec.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
Idejni načrti, že izdelani projekti, Osnutek razvojnega programa oskrbe s pitno vodo v Občini
Žalec za obdobje 2020 – 2030.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj podprograma je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, kar se preverja z rednimi vzorčenji
vode, kot tudi zagotoviti uporabnikom nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalniki podprograma so:
- zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, kar se preverja z rednimi vzorčenji vode (kontrola in
nadzor);
- zagotovitev kvalitetne pitne vode do čim več naselji;
- zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo;
- poiskati nova nahajališča vodnih virov;
- obnova vodovodnih objektov z ureditvijo dostopnih poti do njih.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

88.428 €

Opis podprograma
Sredstva na podprogramu se zagotavljajo za izvajanje investicij na pokopališčih, in sicer za
vzdrževanje pohodnih površin med grobovi, vzdrževanje poslovilnih objektov ter hortikulturno
urejanje pokopališč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pogrebni in
pokopališki dejavnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je primerno urejena in dobro vzdrževana pokopališča v občini Žalec, ki bodo
imela vse elemente potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj je obnova zidu na pokopališču v Žalcu in Gotovljah, ureditev odvodnjavanja
na pokopališču v Grižah, širitev pokopališča v Žalcu, ureditev pokopališč, kot je tlakovanje poti
med grobovi in ostala dela za hortikulturno ureditev območja pokopališč.
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444.580 €

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma
Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju objektov za rekreacijo (zelenice,
parki, otroška igrišča, utrjene javne površine –pešpoti, trgi ipd.), za gradnjo in investicijsko
vzdrževanje objektov za rekreacijo ter skrbi za urbano opremo. Podprogram je namenjen tudi
javni snagi na urejenih javnih površinah Občini Žalec ter na območjih varovane narave, ki
zajemajo ročno in strojno čiščenje odpadkov, praznjenje košev, ročno in strojno čiščenje površin
po prireditvah, sanacijo manjših divjih odlagališč. Podprogram se izvaja pogodbeno - preko JKP
Žalec – enota za urejanje javnih površin (EUJP)
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Žalec,
- Pogodba o izvajanju in načinu financiranja javne službe urejanja javnih površin, pokopališke
dejavnosti ter urejanja pokopališč (JKP Žalec)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je izboljšanje pogojev uporabe zelenic, parkov, trgov, poti in igrišč z rednim
investicijskim vzdrževanjem in obnovami ter zaščita urbanega okolja pred škodljivimi vplivi
onesnaženega zraka in hrupa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj je upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih in javnih utrjenih površin
(košnja trave, vzdrževanje drevja, grmovnic in živih mej, vzdrževanje okrasnih cvetličnih gred,
vzdrževanje poti in trgov, pometanje …), urejanje ustrezne urbane opreme – vzdrževanja, nakupi
(klopi, koši, oglasni panoji, koši za pasje iztrebke), ter vzdrževanje in posodobitve obstoječih
igrišč z novimi igrali in varovalno podlago glede na potrebe in standarde. Za vzdrževanje javnih
površin se dopolnijo strokovne podlage (posodobitev modula javnih in zelenih površin v okviru
Iobcine z modulom vzdrževanja, standardi in normativi).
Kazalci: obseg del je opredeljen v Katastru zelenic- modul javnih in zelenih površin v okviru
Iobcine, dokumentaciji otroških igrišč in evidenci urbane opreme, ki je v najemu pri JKP Žalec.
16039004 Praznično urejanje naselij

66.100 €

Opis podprograma
Sredstva v tem podprogramu so namenjena za montažo, demontažo in nakup dotrajane in
dodatne novoletne okrasitve v krajevnih skupnostih in mestni skupnosti ter izobešanju zastav ob
državnih in občinskih praznikih ter prireditvah (izvajalec JKP Žalec).
27.100 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma
Sredstva so namenjena upravljanju podeželske tržnice v Žalcu in upravljanju in vzdrževanju
objektov za oglaševanje.
Posodobitev podeželske tržnice v Žalcu je bila zaključena v letu 2019 v okviru projekta LAS
SSD »Nadgradnja podeželske tržnice Žalec«. Upravljanje in tekoče vzdrževanje tržnice se je s
1.4. preneslo z JKP Žalec – DE UJP na ZKŠT Žalec. Zaradi dodatnih stroškov pri vzdrževanju
nadstrešnice se predvidijo dodatna sredstva za pokrivanje vzdrževalnih del. JKP Žalec v skladu z
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predpisi občine in Pogodbo skrbi tudi za upravljanje in vzdrževanje objektov za oglaševanje –
oglasnih panojev in izvajanje plakatiranja. V letih 2021 in 2022 se ta dejavnost obravnava ločeno
od urejanja javnih površin –objektov za rekreacijo. Dejavnost se pokriva po ceniku storitev, ker
pa se veliko te dejavnosti v skladu s predpisi izvaja brezplačno (brezplačno plakatiranje za
društva v dogovorjenem obsegu), je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje stroškov
dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Žalec,
- Pogodba o upravljanju podeželske tržnice z javnim komunalnim podjetjem Žalec
- Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju
občine Žalec
- Pravilnik o načinu in pogojih plakatiranja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem urejena
podeželska tržnica v Žalcu z nadstrešnico, ki omogoča boljšo uporabo in ponudbo, pestra in
izvirna ponudba lokalnih kmetijskih proizvodov, povečanje samooskrbe v Spodnji Savinjski
dolini, zanimivost ponudbe za domačine in turiste, pokrivanje dejavnosti iz sredstev najemnin.
Nadstrešnica omogoča tudi širitev turistične ponudbe in prireditev v povezavi s Fontano piv
zeleno zlato. Cilj so tudi urejeni in enotni objekti za oglaševanje –plakatiranje, ki so postavljeni
in dostopni za uporabnike v vseh KS-ih in MS Žalec, dostopni tudi za različna društva v občini
Žalec, pokrivanje dejavnosti iz sredstev uporabnin.
Kazalci: tržnica- število ponudnikov na tržnici, delež lokalnih kmetijskih proizvodov, število
obiskovalcev, število prireditev, pozitivna bilanca dejavnosti; oglasni panoji – število, urejenost,
dostopnost za uporabnike in društva, pozitivna bilanca dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Urejena podeželska tržnica v Žalcu z nadstrešnico, pestrejša uporaba in ponudba, širitev
turistične ponudbe in prireditev v povezavi s Fontano piv Zeleno zlato. Čim večje pokrivanje
dejavnosti iz najemnin. Letni cilj so tudi urejeni in enotni objekti za oglaševanje –plakatirane, ki
so postavljeni in dostopni za uporabnike in društva v vseh KS-ih in MS Žalec, s pregledom vseh
objektov in predlogom za posodobitve.
Kazalci: Tržnica- povečano število ponudnikov, večji delež lokalnih kmetijskih proizvodov,
povečano število obratovalnih dni in obiskovalcev tržnice in spremljajočih prireditev, pozitivna
bilanca dejavnosti; Oglasni panoji – število, urejenost, dostopnost za uporabnike in društva,
bilanca dejavnosti.
604.700 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa
Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske
zakonodaje in vključuje sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine
Žalec, pokrivanje materialnih stroškov, ki so povezani z lastništvom le-teh ter pridobitev
dodatnih neprofitnih stanovanj. Stanovanjska politika se vodi v skladu z zaznanimi potrebami in
razpoložljivimi sredstvi. Vzdrževanje skupnih delov in naprav se bo izvajalo po planu upravnika
posameznega objekta v deležu solastništva. Vzdrževanje stanovanj se bo izvajalo po potrjenem
planu upravnika stanovanjskega fonda Občine Žalec, in sicer tako, da bodo primerna za bivanje
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in da se ohrani normalno gradbeno stanje stanovanjskega fonda. Vsako izpraznjeno stanovanje se
bo uredilo v skladu z gradbenimi normativi tako, da bo primerno za oddajo novemu najemniku.
V najem se bodo oddajala vsa sprotno izpraznjena stanovanja. Vsa vzdrževalna dela v
stanovanjih se bodo izvajala v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo javna naročila.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranitev stanovanjskega fonda ter funkcionalnost le teh, dodelitev stanovanj prosilcev z
veljavne prednostne liste in vlog za zamenjavo stanovanj, izvedba operativnih nalog za
povečanje plačilne discipline najemnikov pri poravnavanju najemnine in obratovalnih stroškov,
vezanih na uporabo stanovanja, pridobitev dodatnih stanovanj z nakupom ali novogradnjo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do
stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja. Cilje bomo merili z naslednjimi kazalniki:
- število rešenih stanovanjskih primerov (dodelitve in menjave),
- število obnovljenih stanovanj po izpraznitvi,
- število delno obnovljenih zasedenih stanovanj,
- število pridobljenih novih stanovanj.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

169.000 €

Opis podprograma
Podprogram zajema pridobivanje novih neprofitnih stanovanj različnih struktur glede na zaznane
potrebe občanov po reševanju stanovanjih problemov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Žalec v najem,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji
vrednosti prispevka,
- Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za
uveljavljanje
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (subvencioniranje najemnin),
- Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine v Občini Žalec,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Obligacijski zakonik.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je rešitev stanovanjskega vprašanja večini prosilcev za najem
neprofitnih stanovanj v Občini Žalec. Dolgoročni cilj je povečanje stanovanjskega fonda Občine
Žalec z nakupom ali gradnjo ustreznih stanovanjskih enot, ki po kvaliteti in kvadraturi ustrezajo
potrebam prosilcev, ki čakajo na rešitev stanovanjskega problema z dodelitvijo ali zamenjavo
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stanovanja. Merilo bo število rešenih stanovanjskih problemov prosilcev iz veljavne prednostne
liste za dodelitev stanovanj in število rešenih vlog najemnikov za zamenjavo stanovanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je pridobitev novih neprofitnih stanovanj. Cilje bomo merili z
naslednjimi kazalniki:
- število pridobljenih novih stanovanj.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

435.700 €

Opis podprograma
Program zajema naloge, povezane z rednim in investicijskim vzdrževanjem stanovanj v lasti
Občine Žalec ter skupnih delov in naprava večstanovanjskih objektov v višini solastniškega
deleža. Vzdrževanje skupnih delov in naprav se bo izvajalo po planih upravnikov posameznih
stavb. Vzdrževanje stanovanj pa se bo izvajalo po vsakoletnem letnem plan, da se omogoči
normalna raba stanovanja in da ohranimo njihovo nespremenjeno uporabno vrednost. Program
zajema tudi financiranje zavarovalnih premij za požarno varnost stanovanj last Občine Žalec in
skupne dele ter naprave večstanovanjskih stavb v višini solastniškega deleža, poravnavo stroškov
upravljanja za delo upravnikov, plačilo materialnih in sodnih stroškov. Po Stanovanjskem
zakonu lastniki prevzamejo tudi subsidiarno odgovornost za pokrivanje obratovalnih stroškov
najemnikov. Prav tako so upoštevani odhodki iz naslova poravnavanja energije in komunalnih
stroškov za začasno prazna stanovanja.
Zakonske in druge pravne podlage
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanja in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji
vrednosti prispevka,
- Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za
uveljavljanje,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine v Občini Žalec.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je izvajanja operativnih aktivnosti za izvedbo nalog, ki jih ima
lokalna skupnost na stanovanjskem področju, ohranjanje nespremenjen uporabne vrednosti
stanovanja, zagotavljanje funkcionalnosti stanovanj in realizacijo poravnave obveznosti po
sklenjenih pogodbah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Izvajanje zastavljenih letnih aktivnosti, poravnavo stroškov upravljanja upravnikov za izvedeno
delo in drugih operativnih odhodkov po sklenjenih pogodbah, ki pomenijo nemoteno poslovanje
stanovanjske dejavnosti. Cilje bomo merili z naslednjimi kazalniki:
- realizacija sprejeta letnega plana vzdrževanja stanovanj v lasti Občine Žalec;
- realizacija sprejetega letnega plana upravnikov na skupnih delih in napravah posameznih
večstanovanjskih stavb v višini solastniškega deleža Občine Žalec.
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)

434.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno
infrastrukturo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju
komunalne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

129.500 €

Opis podprograma
Namen podprograma je urejanje občinskih zemljišč potrebnih za izvedbo konkretnih projektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1),
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec s spremembami in dopolnitvami,
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah s spremembami in dopolnitvami,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Pogodbe, …
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev pravic uporabe in ureditev tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po
cestnem in komunalnem programu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Zagotovitev pravic uporabe in ureditev tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po
cestnem in komunalnem programu v tekočem letu in zemljišč, na katerih so že zgrajeni objekti
gospodarske javne infrastrukture.
16069002 Nakup zemljišč

304.500 €

Opis podprograma
Namen podprograma je nakup zemljišč potrebnih za izvedbo konkretnih projektov in zemljišč,
na katerih so že zgrajeni objekti gospodarske javne infrastrukture.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), Zakon
o urejanju prostora (ZUreP-2), Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), Zakon o cestah
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(ZCes-1), Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Žalec s spremembami in dopolnitvami, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah s
spremembami in dopolnitvami, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pogodbe, …
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po cestnem in
komunalnem programu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po cestnem in
komunalnem programu v tekočem letu in zemljišč, na katerih so že zgrajeni objekti gospodarske
javne infrastrukture.
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144.308 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Občina Žalec izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer
obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev
mrliško ogledne službe. Del sredstev je namenjenih sofinanciranju programov s področja
preventive in izboljšanja zdravja občanov, ki jih izvaja javni zavod. Zakonodaja zavezuje občine
tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in
lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni.
Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge
pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina. Občina Žalec je, kot
soustanoviteljica, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ustanovila
javni zavod ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa je ustanovila javni
zavod Žalske lekarne. Občina Žalec pa uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tudi
s tem, da kot soustanovitelj zagotavlja sredstva za investicije, še posebej kadar gre za
sofinanciranje projektov sofinanciranih s strani EU.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija Razvoja Občine Žalec 2014-2020+.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Občina Žalec bo ohranjala nivo financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega
varstva. JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti
na primarni ravni, zato mora ohraniti del javnih storitev. Pri podeljevanju koncesij se predhodno
pridobi in upošteva mnenje javnega zavoda z namenom nadzorovanega podeljevanja koncesij.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 - Primarno zdravstvo
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
100.000 €

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa
Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge
pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli Občina Žalec. Občina Žalec
je, kot soustanoviteljica, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni
ustanovila javni zavod ZD dr. Jožeta Potrate Žalec. Za izvajanje lekarniške dejavnosti, pa je
ustanovila javni zavod Žalske lekarne. Skladno z veljavno zakonodajo, Občina Žalec, kot
ustanoviteljica javnih zdravstvenih zavodov, zagotavlja tudi sredstva za investicije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je, da javni zavod ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, ostaja osrednji izvajalec
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti finančna sredstva za izvedbo potrebnih investicij za kvalitetno
izvajanje dejavnosti v okviru javnega zavoda ZD dr. Jožeta potrate (npr. obnova razsvetljave
IKT oprema in ostala oprema, obnova prostorov – parketov itd…)
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
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100.000 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma
Zdravstveno dejavnost na primarni ravni izvaja javni zavod ZD dr. Jožeta Potrate Žalec. V
skladu z zakonodajo se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost, ki obsega
vsaj: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino,
zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno
varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, fizioterapijo ter medicino dela. Občina pa
uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva med drugim tudi s tem, da kot ustanovitelj
javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL. RS, št. 23/05 - UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08
– ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06 – UPB, 114/06 –
ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJSC, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 –ZMEPIZ-1, 95/14 –ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 –
ZZDej-K in 36/19)
Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (UL RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.);
Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec iz Javnega
zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom "dr. Jožeta
Potrate" Žalec UL RS št. (34/1992, 11/2017);
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi lekarn na območju Občine Žalec iz
javnega zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne (Odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec) (UL RS, št. 49/1995; 19/2010);
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec,
UL RS, št. 50/2018
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je, da javni zavod ZD dr. Jožeta Potrate Žalec ostaja osrednji izvajalec
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti finančna sredstva za izvedbo potrebnih investicij za kvalitetno
izvajanje dejavnosti v okviru javnega zavoda ZD dr. Jožeta potrate (npr. obnova razsvetljave
IKT oprema in ostala oprema, obnova prostorov – parketov itd…
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

19.890 €

Opis glavnega programa
Občina Žalec zaradi ohranjanja in varovanja zdravja občank in občanov ter zaposlenih v občinski
upravi sofinancira preventivne programe zdravstvenega varstva. Del razpoložljivih sredstev se
tako vsakoletno namenja promociji zdravja ter izvajanju preventivnih programov oziroma
projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo nevladne organizacije.
Občina Žalec tako sofinancira izvajanje preventivnega programa proti uporabi drog, program
izvajata Društvo Želva Eureka in JZ Socio Celje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina
življenja oz. zdravega življenjskega sloga občank in občanov ter zaposlenih v občinski upravi;
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Dolgoročni cilj je tudi izboljšanje duševnega zdravja ter izboljšanje preventive in preprečevanje
zasvojenosti občank in občanov
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se ovrednoti doseganje zastavljenih ciljev, so
enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so omejeni na koledarsko leto.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

19.890 €

Opis podprograma
Občina Žalec sofinancira izvajanje promocije zdravja in preventivnega programa proti uporabi drog.
Zakonske in druge pravne podlage
Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 (UL RS, št. 24/18),
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG,
91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13 - ZUTD - A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K in 36/19),
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS, št. 43/11).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je po vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi
dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se preverja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa, postavljeni v okvir
posameznega koledarskega leta.
1707 Drugi programi na področju zdravstva

24.418 €

Opis glavnega programa
Glavni program zajema obveznosti s področja zdravstvenega varstva, ki jih je občina dolžna izvajati
skladno s področno zakonodajo. Med zakonske obveznosti občine sodi plačevanje prispevka za obvezno
zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki jim ta pravica
pripada ter plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število
zavarovanih oseb ter število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z
obdukcijo za pokojne žalske občane.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo, proračunski uporabnik je Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
17079002 - Mrliško ogledna služba, proračunski uporabniki so ZD, Medicinska fakulteta –
Inštitut za sodno medicino, ter drugi za dejavnost registrirani izvajalci.
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23.310 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma
Zagotavljamo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Občine Žalec in tujcev, ki
imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta,
ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju Občine Žalec.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06 – UPB, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 –
ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16,
61/17 – ZUPŠ in 75/17, 77/18 in 47/19)
Zakon o finančni razbremenitvi občin (UL RS št. 189/20).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje vseh občanov Občine Žalec. Kazalnik je število
zavarovanih občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je zajeti vse občane Občine Žalec, ki jim ta pravica pripada, s ciljem da je vsak občan
obvezno zdravstveno zavarovan ter vse otroke na območju Občine Žalec, ki niso zdravstveno
zavarovani iz drugega naslova, vendar največ do 18. leta starosti.
Kazalniki (število zavarovancev je ocenjeno na podlagi števila le-teh v preteklem letu):
- število zavarovanih oseb v povprečju na leto: 590.
17079002 Mrliško ogledna služba

1.108 €

Opis podprograma
Financiramo stroške mrliško ogledne službe in stroške obdukcije, kadar jo zahteva zdravnik,
policija ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, …).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06 – UPB, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 –
ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K
in 36/19),
Zakon o finančni razbremenitvi občin (UL RS št. 189/20,
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (UL RS, št. 56/93 in 15/08).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je plačilo storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število opravljenih
mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne žalske občane.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število
opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne žalske
občane.
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.902.660 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Med naloge občin, kot jih nalaga Zakon o lokalni samoupravi, sodijo tudi naloge pospeševanja društvene
dejavnosti na svojem območju, pospeševaje kulturno umetniške ustvarjalnosti, omogočanje dostopnosti do
kulturnih programov, pospeševanje razvoja športa in rekreacije. Poslanstvo občine na področju kulture je
ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine, razvoj umetniških programskih vsebin,
zagotavljanje pogojev za delovanje ljubiteljske kulture in skrb za nepremičnine na področju kulture.
Poslanstvo občine na področju športa je omogočanje občanom in občankam varno športno vadbo na
športnih objektih, sofinanciranje športnih programov izvajalcev letnega programa športa vsem deležnikom
ter promoviranje mesta, klube in posameznika skozi množične športne prireditve. Občina pa skrbi tudi za
podporo posebnih skupih, predvsem za področje mladih in starejše populacije.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija Razvoja Občine Žalec 2014-2020+.
Lokalni program kulture 2014-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj s področja kulture je skrb za ohranjanje premične in nepremične kulturne
dediščine in spodbujanje razvoja programov, skupaj z ZKŠT Žalec, MSK Žalec, kulturnimi
društvi in Zvezo kulturnih društev Savinja Žalec. Dolgoročni cilj na področju športa je
ohranjanje in razvijanje športnih programov za vse starostne kategorije in oba spola skupaj z
ZKŠT Žalec, športnimi društvi in Zvezo športnih društev Občine Žalec.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
1802 Ohranjanje kulturne dediščine

136.211 €

Opis glavnega programa
Na tem glavnem programu zagotavljamo sredstva za ohranjanje premične in nepremične
kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so:
1. pozicioniranje Savinove hiše, dvorec Novo Celje, za področje likovnih in drugih dejavnosti.
Kazalci: število delovnih mest (2), število obiskovalcev (5.000 izhodiščna vrednost 2019, ki
se bo zmanjšala zaradi upoštevanja priporočil NIJZ Covid 19).
2. pozicioniranje Rimske nekropole
Kazalci: število delovnih mest (1+1), število obiskovalcev (19.000 izhodiščna vrednost 2019,
ki se bo zmanjšala zaradi upoštevanja priporočil NIJZ Covid 19).
3. pozicioniranje Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec
Kazalci: število zaposlitev (0,5 do 1) , število obiskovalcev (12.000 izhodiščna vrednost
2019, ki se bo zmanjšala zaradi upoštevanja priporočil NIJZ Covid 19).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18029001 Nepremična kulturna dediščina (proračunska uporabnika Pokrajinski muzej Celje in
ZKŠT Žalec)
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18029001 Nepremična kulturna dediščina

136.211 €

Opis podprograma
Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec
Novo Celje, upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov kompleks Savinova hiša,
vzdrževanje grobov in grobišč, sofinanciranje kulturnih projektov – obnova zaščitenega
mestnega jedra in vaških jeder, ureditev arheološkega parka v Šempetru, ter Ekomuzej
hmeljarstva in pivovarstva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg);
sklenjena pogodba o programskem upravljanju Savinove hiše, Ekomuzej hmeljarstva in
pivovarstva Žalec;
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in njegove
spremembe (UL RS, št 76/2001; 41/2004; 31/2009; 44/2009, 102/2020);
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec (UL RS, št.125/04, 38/2017); Javni
razpis za sofinanciranje investicij v objekte javne infrastrukture na področju kulture v Občini
Žalec.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je pozicioniranje Savinove hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za
področje likovnih in drugih dejavnosti. Kazalci: število delovnih mest (2), število obiskovalcev
(5.000).
Dolgoročni cilj je pozicioniranje Letnega gledališča Griže področju kulture in turizma. Kazalci:
število prireditev.
Obnovljeni objekti v starem mestnem jedru Žalca, ki so pod kulturnovarstveno zaščito in vaških
jedrih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji Savinove hiše so: doseganje števila obiskovalcev (5.000 izhodiščna
vrednost iz 2019, ki se bo zmanjšala zaradi upoštevanja priporočil NIJZ Covid 19),
zagotavljanje dveh delovnih mest in izvedba programa v skladu letnim programom kulture v
okviru dejavnosti Zavoda za kulturo šport in turizem Žalec.
Uspešno zaključena obnova vsaj 3 objektov v starem mestnem jedru Žalca ali v vaški jedrih.
1.118.445 €

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa
Na tem glavnem programu zagotavljamo sredstva za knjižnično dejavnost, ki jo izvaja
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, sofinanciranje dejavnosti Zavoda za kulturo, šport in
turizem Žalec ter JSKD OI Žalec ter Zveze kulturnih društev Savinja Žalec ter kulturnih
društev, ki delujejo na območju Občine Žalec. Sredstva zagotavljamo tudi za umetniške
programe in projekte nevladnih organizacij, za izvedbo BUMFESTA, Festivala akustične glasbe,
Festivala sredi zvezd in Mednarodnega folklornega festivala. Z izvedbo javnih razpisov na
področju kulture zagotavljamo osnovne pogoje za ljubiteljsko kulturo, projekte kulturnih
društev. Zagotavljamo tudi sredstva za upravljanje kulturnih objektov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja knjižničarstva, umetniških dejavnosti, ljubiteljske kulture
ter zagotavljanje pogojev za vzdrževanje objektov s področja kulture.
178

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Medobčinske splošne knjižnice Žalec.
Kazalniki so: število članov knjižnice (7600), število obiskovalcev prireditev (12700), število javnih
dogodkov (420), število izposojenih enot gradiva (390000), število zaposlenih iz sredstev Občine Žalec
(12,7) število vseh zaposlenih (20). Izhodiščne vrednosti za obiskovalce/dogodke so iz 2019, ki se bodo
zmanjšale zaradi upoštevanja priporočil NIJZ Covid 19).
Cilj dejavnosti JZ ZKŠT Žalec je ohranitev stabilnega delovanja JZ ZKŠT Žalec tudi na
področju kulture. Kazalniki so: število obiskovalcev prireditev (32.000) število javnih dogodkov
(110), število zaposlenih iz sredstev Občine Žalec (11), število vseh zaposlenih (16). Izhodiščne
vrednosti za obiskovalce/dogodke so iz 2019, ki se bodo zmanjšale zaradi upoštevanja
priporočil NIJZ Covid 19).
Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:
1. Ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalniki: število izvedenih
projektov (110), število programov večjega obsega (10) in število projektov izvedenih na
javnih površinah v poletnem in zimskem času (20).
2. Ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno
umetniških skupin. Kazalniki: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev
s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 20), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (2
izobraževanja: Seminar za zborovodje, Folklorni seminar) za 98 udeležencev (7 zborovodski
seminar, od tega 4 iz občine Žalec; 91 folklorni seminar, od tega 85 iz občine Žalec), izvedba
različnih delavnic (likovna delavnica v sklopu Likovne kolonije Zeleno zlato) in prireditev
cca 4000 obiskovalcev ter administrativna pomoč 30 društvom, ki jo nudi območna izpostava
JSKD Izhodiščne vrednosti za obiskovalce/dogodke so iz leta 2019, ki se bodo zmanjšale
zaradi upoštevanja priporočil NIJZ Covid 19).
3. Ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki: objekti so
zavarovani, zagotavljanje prostorov JZ ZKŠT Žalec, Savinova hiša, JZ MSK Žalec ter za
območno izpostavo JSKD Žalec ter Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Žalec.
4. Ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja Doma II. slovenskega tabora,
Savinove hiše, Dvorca Novo Celje, Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Žalec.
Kazalniki: eventualna nova oprema.
5. Izvedba programa kulture v dvorani Doma II. slovenskega tabora, Savinovi hiši, Dvorcu
Novo Celje ter Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva. Kazalniki: število obiskovalcev
(16.000)
6. Izhodiščne vrednosti za obiskovalce/dogodke so iz 2019, ki se bodo zmanjšale zaradi
upoštevanja priporočil NIJZ Covid 19).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 Knjižničarstvo in založništvo (proračunski uporabnik Medobčinska splošna knjižna
Žalec)
18039002 Umetniški programi (proračunski uporabnik Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec)
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
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18039001 Knjižničarstvo in založništvo

475.235 €

Opis podprograma
Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za plače, obratovanje, prireditve ter nakup
knjižničnega gradiva Medobčinske splošne knjižnice Žalec.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
Zakon o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinske splošne knjižnice Žalec UL RS št. 11/2008.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti. Medobčinska
splošna knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki s knjižničnim gradivom, ki ga
zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o
njem vsem kategorijam občanov Občine Žalec.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Medobčinske splošne knjižnice
Žalec. Kazalniki so: število članov knjižnice (7600), število obiskovalcev prireditev (12700),
število javnih dogodkov (420), število izposojenih enot gradiva (390000), število zaposlenih iz
sredstev Občine Žalec (12,7) število vseh zaposlenih (20).
Izhodiščne vrednosti za obiskovalce/dogodke so iz 2019, ki se bodo zmanjšale zaradi
upoštevanja priporočil NIJZ Covid 19).
18039002 Umetniški programi

490.550 €

Opis podprograma
S tem podprogramom zagotavljamo osnovne pogoje za razvijanje umetniških programov:
delovanje JZ Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, ki izvaja programe samostojnih kulturnih
izvajalcev in drugih pravnih oseb v Domu II. slovenskega tabora in v Savinovi hiši ter Dvorcu
Novo Celje. Poleg tega so sredstva namenjena za sofinanciranje Bum festivala in Festivala
akustične glasbe. Preko dejavnosti JZ ZKŠT Žalec se oživljajo različne lokacije javnih površin v
mestu Žalec in Dvorcu Novo Celje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg);
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in njegove
spremembe (UL RS, št 76/2001; 41/2004; 31/2009; 44/2009, 102/2020);
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:
1. Ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalniki: število izvedenih
projektov (110), število programov večjega obsega (10) in število projektov izvedenih na
javnih površinah v poletnem in zimskem času (20).
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2. Ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki: objekti so
zavarovani, zagotavljanje prostorov JZ ZKŠT Žalec, Savinova hiša,
3. Ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja Doma II. slovenskega tabora,
Savinove hiše, Dvorca Novo Celje, Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Žalec. Kazalniki:
eventuelna nova oprema
4. Izvedba programa kulture v dvorani Doma II. slovenskega tabora, Savinovi hiši, Dvorcu
Novo Celje ter Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva. Kazalniki: število obiskovalcev
(32.000)
5. Izhodiščne vrednosti za obiskovalce/dogodke so iz 2019, ki se bodo zmanjšale zaradi
upoštevanja priporočil NIJZ Covid 19).
100.260 €

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma
Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvajanje programov in projektov s področja
ljubiteljske kulture. Preko javnega razpisa bomo sofinancirali delovanje kulturnih društev,
zagotavljali pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturo ter
sofinancirali festivalno dejavnost: Festival »Sredi zvezd«, Mednarodni folklorni festival »Od
Celja do Žalca«.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec
(UL RS, št. 28/2018),
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (UL RS, št. 72/10),
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Žalec.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno
umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev
s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 20), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (2
izobraževanja: Seminar za zborovodje, Folklorni seminar) za 98 udeležencev (7 zborovodski
seminar, od tega 4 iz občine Žalec; 91 folklorni seminar, od tega 85 iz občine Žalec), izvedba
različnih delavnic (likovna delavnica v sklopu Likovne kolonije Zeleno zlato 2018) in prireditev
cca 4000 obiskovalcev ter administrativna pomoč 30 društvom, ki jo nudi območna izpostava
JSKD. Izhodiščne vrednosti za obiskovalce/dogodke so iz 2019, ki se bodo zmanjšale zaradi
upoštevanja priporočil NIJZ Covid 19).
52.400 €

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma
Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za upravljanje kulturnih objektov, in sicer:
zavarovalne premije in najemnine, letno nadomestilo za stavbno pravico ter sredstva za
investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi na področju kulture in
sicer za upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora, investicije in
investicijskega vzdrževanja Doma II. slovenskega tabora.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
kulturo, šport in turizem Žalec in njegove spremembe (Ur. l. RS, št 76/2001; 41/2004; 31/2009;
44/2009).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov.
Ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki: objekti so zavarovani,
zagotavljanje prostorov JZ ZKŠT Žalec, Savinova hiša, MSK Žalec ter za območno izpostavo
JSKD.
Ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Dom II. Slovenskega tabora.
36.800 €

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa
Občina Žalec s podporo programov veteranskih organizacij in podporo upokojenskih društev ter
drugih posebnih skupin želi spodbuditi dejavnosti na teh področjih v Občini Žalec.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki
ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega
prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju
Občine Žalec, s čimer bo Občina Žalec zagotavljala zadovoljstvo občank in občanov Občine
Žalec.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo
tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega
prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju
Občine Žalec. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje
njihovih programov in število vključenih uporabnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049001 - Programi veteranskih organizacij
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
9.200 €

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma
Občina Žalec s podporo programov veteranskih organizacij želi spodbuditi dejavnosti
veteranskih organizacij v Občini Žalec, omogočiti starejšim organiziranje njihovega
prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem
razvoju Občine Žalec, ter ohranjati tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
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Pravilnik za sofinanciranje in vrednotenje programov veteranskih organizacij in programov
drugih posebnih skupin v Občini Žalec (UL RS. št. 20/2012),
Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin v
Občini Žalec.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij,
ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje
njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in
gospodarskem razvoju Občine Žalec, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov
Občine Žalec. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje
njihovih programov in število vključenih uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo
tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim in organiziranje njihovega
prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju
Občine Žalec. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje
njihovih programov in število vključenih uporabnikov.
27.600 €

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma
Občina Žalec spodbuja delovanje socialno humanitarnih in invalidskih društev v Občini Žalec in
sofinancira organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in aktivnega delovanja v
družbenem življenju.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
Pravilnik za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti (UL RS. št.
45/04 in 16/05),
Javni razpis za sofinanciranje programov v na področju socialno - humanitarne dejavnosti v
Občini Žalec.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij
za aktivno udejstvovanje socialno humanitarnih društev področju družbenega življenja v občini
in jim omogočiti pogoje za aktivno in koristno preživljanje prostega časa. Kazalec podprograma
je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število
vključenih uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki se s svojim
delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje socialno humanitarnih društev na področju
družbenega življenja v Občini Žalec. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih
organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti

611.204 €

Opis glavnega programa
Občina Žalec s podporo programov športnih organizacij, podporo športnih društev in s podporo
projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti teh področij v Občini Žalec.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij
enoletnih projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj programa je ohranitev nivoja financiranje projektov organizacij projektov društev, zvez
društev in ostalih organizacij. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih
organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 - Programi športa
18059002 - Programi za mladino
18059001 Programi športa

430.791 €

Opis podprograma
Financira se dejavnost javnega zavoda ZKŠT Žalec, delo strokovnih služb in organov zavoda,
promocijo športnih prireditev, sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih,
sofinanciranje maratona Celje – Logarska dolina, strokovno izobraževanje v športu, financiranje
športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov,
upravljanje in vzdrževanje športnih objektov v Športnem centru Žalec (igrišč - obratovalni
stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (igrišča)), vzdrževanje športnih
objektov (pokritih in nepokritih površin) ter izgradnja novih športnih površin, zagotavljanje
sredstev za delovanje Drsališča v Žalcu).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu (UL RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) Zakon o športu, Zakon o društvih
(UL RS, št. 64/11 – UPB in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa, Odlok o postopku in
merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec (UL RS, št.
28/2018). Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Žalec, javni razpis
za sofinanciranje strokovnega kadra na področju športa, javni razpis za sofinanciranje investicij v
športne objekte in sofinanciranje tekočega vzdrževanja športnih objektov v Občini Žalec, javni
razpis sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so:
1. Ohranitev števila uporabnikov storitev JZ ZKŠT Žalec na področju športa
Kazalniki: število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda, stroški tekočega
obratovanja in vzdrževanja, število obiskovalcev
2. Ohranjanje sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa
Kazalniki: število sofinanciranih nevladnih organizacij, število udeležencev vključenih v
programe športa, število športnih prireditev, število izvedenih programov, število novih
športnih programov
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilji so:
1. Ohranitev stabilnega poslovanja JZ ZKŠT Žalec in ohranjanje števila uporabnikov storitev
zavoda
Kazalniki: število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda, višina finančnih
sredstev namenjenih za stroške tekočega obratovanja in vzdrževanja, glede na pretekla leta,
povečanje števila obiskovalcev, glede na preteklo leto
2. Ohranitev sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa
Kazalniki: število sofinanciranih nevladnih organizacij, število udeležencev vključenih v
programe športa, število športnih prireditev, glede na preteklo leto, število novih športnih
programov.
180.413 €

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma
Občina Žalec želi s podporo projektom za mladino spodbuditi dejavnosti mladih v Občini Žalec.
Sofinancira projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem
omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Občini Žalec.
Poleg sofinanciranja dejavnosti mladih preko javnega razpisa, Občina Žalec sofinancira program
preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (UL RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
Zakon o mladinskih svetih (UL RS, št. 70/2000 in 42/2010),
Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (UL RS, št. 47/2011),
Odlok o mladini v Občini Žalec, (UL RS. št. 94/2012),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec, UL RS št. 3/2020,
Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja
mladinske dejavnosti v Občini Žalec (UL RS, št. 20/12),
Javni razpis za sofinanciranje projektov za mlade v Občini Žalec,
Javni razpis za sofinanciranje mladinske dejavnosti v Občini Žalec.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij,
projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo
mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Občini Žalec. Kazalci
podprograma so število financiranih izvajalcev, financiranje njihovih programov in projektov ter
število vključenih uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj podprograma je ohranitev nivoja financiranja programov in projektov izvajalcev
(društev, zvez društev in ostalih organizacij), ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno
udejstvovanje na področju družbenega življenja v Občini Žalec. Kazalci podprograma so število
financiranih izvajalcev, financiranje njihovih programov in projektov ter število vključenih
uporabnikov. Število programov/prireditev za mlade, ki jih bo izvedel JZ Mladinski center Žalec.
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19 IZOBRAŽEVANJE

5.633.971 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh
izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja,
visokošolskega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči
šolajočim (prevozi, prehrana, štipendije, študijska pomoč). Vlaganje v izobraževanje in
usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se
odzivati na tehnološke in demografske spremembe.
V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva
predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti
investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.
Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in
glasbenih šol ter odhodki za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja šolskih objektov,
sofinanciranje programa za izobraževanje odraslih, financiranje prevozov šoloobveznih otrok,
štipendiranje dijakov in študentov, ki so nadarjeni, se izobražujejo za pridobitev deficitarnega
poklica ali pa se izobražujejo v tujini.
Pogoje in način financiranja predpisuje področna zakonodaja, občina pa lahko zagotavlja
sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih
prebivalcev.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja Občine Žalec 2014-2020,
Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18),
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 – UPB, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. in 25/17 – ZVaj),
Zakon o vrtcih (UL RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec (UL RS, št. 20/19),
Sklep o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov (UL RS, št.
42/06),
Zakon o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40-12 – ZUJF, 63/13 in
46/16 – ZOFVI-L),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in
41/17 – ZOPOPP),
Zakon o glasbenih šolah (UL RS, št. 81/06 – UPB),
Zakon o izobraževanju odraslih (UL RS, št 6/18),
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US,
51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19),
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (UL
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
Pravilnik o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec (UL RS, št. 63/2013)
Pravilnik o štipendiranju v Občini Žalec (UL RS, št. 90/07, 55/10, 63/13, 48/15 in 47/16)
Pravilnik o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
(UL RS, št. 94/05),
Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Žalec.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Vzdrževati doseženo relativno visoko raven kakovosti vzgoje in predšolskega varstva otrok, ki
izhaja iz vlaganj v znanje zaposlenih v vrtcih, visoke stopnje sodelovanja s starši ter vpetosti
vrtcev v lokalno okolje; ohraniti in dolgoročno tudi povečati doseženo dokaj visoko stopnjo
zajetja predšolskih otrok v organizirano otroško varstvo; zagotoviti primerno velike in
energetsko varčne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti vzgoje in predšolskega varstva otrok
ob sočasno zagotovljeni dobri teritorialni pokritosti oziroma distribucijo vrtcev znotraj območja
občine; dvigovati raven znanja in ozaveščenosti staršev o pomenu kakovostne predšolske vzgoje
in varstva.
Vzdrževati doseženo relativno visoko raven kakovosti osnovnošolskega izobraževanja,
formalnih in neformalnih oblik izobraževanja v okviru UPI – ljudske univerze Žalec ter
programov/projektov vseživljenjskega učenja; ohraniti sedanje število osnovnih šol, ki ob
ustreznem prilagajanju šolske mreže zagotavljajo dobro teritorialno pokritost območja občine s
ponudbo osnovnega izobraževanja; zagotoviti izvajanje vseh oblik izobraževanja v prostorsko
ustreznih ter energetsko saniranih objektih, ki hkrati zagotavljajo varnost vsem uporabnikom in
dostopnost ranljivim ciljnim skupinam s posebnimi potrebami.
Zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega
glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih ter zagotavljanja pomoči šolajočim.
Dolgoročne ciljne vrednosti povzeto iz strategije:
- 940 otrok vključenih v javne vrtce / vrtce s koncesijo,
- 80 % stopnja vključenosti otrok v organizirano otroško varstvo,
- 75 % stopnja doseganja normativa prostorskih pogojev za izvajanje programa otroškega
varstva (v odstotkih glede na normativ 3,5 m2/otroka),
- 100 % stopnja realizacije energetske sanacije vseh objektov vrtcev (v odstotkih glede na
število objektov, potrebnih sanacije),
- 1.801 otrok, ki obiskujejo osnovno šolo v Občini Žalec,
- 1 oddelek za udeležence, vključene v osnovno šolo za odrasle,
- 1600 udeležencev v programih izobraževanja odraslih s stalnim bivališčem v občini letno,
- 2 višješolska ali visokošolska izobraževalna programa v Občini Žalec,
- 100 % stopnja realizacije energetske sanacije objektov šol (v odstotkih glede na število
objektov, potrebnih sanacije),
- 20 brezplačnih izobraževalnih programov za odrasle,
- 1.010 študentov s stalnim bivališčem v občini,
- 8 domačih in mednarodnih projektov, v katerih sodelujejo izobraževalne institucije iz Občine
Žalec
- 12 formalnih in 45 neformalnih izobraževalnih programov v Občini Žalec,
- 7 dejavnosti v podporo vseživljenjskemu učenju (npr. svetovalno središče ISIO, CIPS-inf.
mesto Žalec, Središče za samostojno učenje Žalec, Učna pomoč, TVU, Parada učenja),
- 3.000 uporabnikov svetovalnih in drugih podpornih dejavnosti na področju izobraževanja,
- 7 realiziranih projektov letno, ki pospešujejo razvoj in promocijo vseživljenjskega učenja,
- 7 izobraževalnih programov za ranljive ciljne skupine (brezposelni, migranti, osipniki,..),
- 400 vključenih v Univerzo za III. življenjsko obdobje,
- 3 medgeneracijskih programov/projektov v občini,
- 19 visokošolskih izobraževalnih programov v regiji,
- 9,61 diplomantov na 1000 prebivalcev,
- 40 štipendistov (prejemnikov občinskih štipendij, štipendistov v RŠS, štipendistov ZZG).
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1904 Terciarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

3.535.709 €

Opis glavnega programa
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev. Zakon o vrtcih in
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so:
zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih; zagotavljanje plačila razlike med ceno programa
v vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec,
stalno prebivališče na območju Občine Žalec oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom
vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od
staršev skupaj z otrokom na območju Občine Žalec začasno prebivališče in je zavezanec za
dohodnino v Republiki Sloveniji; zagotavljanje plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnim
potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca na podlagi odločbe o usmeritvi in zagotavljanje
sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba
sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce
in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z
Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so vzdrževati doseženo relativno visoko raven kakovosti
vzgoje in predšolskega varstva otrok, ki izhaja iz vlaganj v znanje zaposlenih v vrtcih, visoke
stopnje sodelovanja s starši ter vpetosti vrtcev v lokalno okolje; ohraniti in dolgoročno tudi
povečati doseženo dokaj visoko stopnjo zajetja predšolskih otrok v organizirano otroško varstvo;
zagotoviti primerno velike in energetsko varčne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti vzgoje
in predšolskega varstva otrok ob sočasno zagotovljeni dobri teritorialni pokritosti oziroma
distribucijo vrtcev znotraj območja občine; dvigovati raven znanja in ozaveščenosti staršev o
pomenu kakovostne predšolske vzgoje in varstva; zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse
predšolske otroke iz območja Občine Žalec ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za
izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot
ustanoviteljica dolžna zagotavljati ter energetsko prenoviti vse enote vrtcev, ki energetsko še
niso bile prenovljene.
Dolgoročne ciljne vrednosti povzeto iz strategije:
- 940 otrok vključenih v javne vrtce / vrtce s koncesijo,
- 80 % stopnja vključenosti otrok v organizirano otroško varstvo,
- 75 % stopnja doseganja normativa prostorskih pogojev za izvajanje programa otroškega
varstva (v odstotkih glede na normativ 3,5 m2/otroka),
- 100 % stopnja realizacije energetske sanacije vseh objektov vrtcev (v odstotkih glede na
število objektov, potrebnih sanacije),
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta
proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo,
izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam
otrok;
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje JZ Vrtci Občine Žalec in financiranje
zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih - zagotoviti sredstva za plačilo razlike v ceni
programov vrtcev in plačili staršev, za katere je Občina Žalec zavezanka za plačilo na podlagi
odločb CSD o znižanem plačilu vrtca, zagotovitev zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske
otroke iz območja Občine Žalec ter zagotovitev kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje
dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih.
Kazalniki:
- število otrok vključenih v javne vrtce / vrtce s koncesijo,
- stopnja vključenosti otrok v organizirano otroško varstvo,
- stopnja doseganja normativa prostorskih pogojev za izvajanje programa otroškega
varstva (v odstotkih glede na normativ 3,5 m2/otroka).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci
3.535.709 €

19029001 Vrtci

Opis podprograma
Na območju Občine Žalec zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Vrtci Občine
Žalec z 12 enotami (Žalec I, Žalec II, Žalec III, enota Liboje, enota Novo Celje, enota Levec,
enota Petrovče, enota Griže, enota Šempeter, enota Ponikva, enota Trje in enota Zabukovica) in
54 oddelki, z več kot 900 otroki.
Zakonske in druge pravne podlage
Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih (UL RS, št. 100/05 –
UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in
55/17), v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (UL
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in v Sklepu o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec
(UL RS, št. 20/19). Poleg tega finančne obveznosti Občine Žalec izhajajo tudi iz veljavnega Sklepa o
plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov (UL RS, št. 42/2006).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja
Občine Žalec ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in
vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati ter
energetsko prenoviti vse enote vrtcev, ki so energetsko še niso bile prenovljene.
Dolgoročne ciljne vrednosti povzeto iz strategije:
- 940 otrok vključenih v javne vrtce / vrtce s koncesijo,
- 80 % stopnja vključenosti otrok v organizirano otroško varstvo,
- 75 % stopnja doseganja normativa prostorskih pogojev za izvajanje programa otroškega
varstva (v odstotkih glede na normativ 3,5 m2/otroka),
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
V letu 2021 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s
predpisanimi normativi in standardi, počitniško in zdravstveno rezervacijo ter sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije. Prav tako bomo zagotavljali sredstva za izvajanje
dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.
Kazalniki:
- število otrok vključenih v VVZ Žalec,
- stopnja vključenosti otrok v organizirano otroško varstvo,
- stopnja doseganja normativa prostorskih pogojev za izvajanje programa otroškega
varstva v VVZ Žalec (v odstotkih glede na normativ 3,5 m2/otroka).
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1.575.133 €

Opis glavnega programa
Glavni namen programa je nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za
učence osnovnih šol v Občini Žalec, osnovne šole s prilagojenim programom za otroke s
posebnimi potrebami in Glasbene šole Risto Savin Žalec.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev na takem nivoju, ki bo omogočal šolam kvalitetno
izvedbo šolskega programa, optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in
zagotavljanje ustreznih sredstev za investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov.
Kazalniki:
- Število otrok, ki obiskujejo osnovno šolo v Občini Žalec;
- število raziskovalnih nalog v OŠ letno (v okviru natečaja Mladi raziskovalec),
- število učencev, vključenih v RR projekte (v okviru natečaja Mladi raziskovalec).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega in
glasbenega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme
za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne
stroške. Tako bo Občina Žalec zagotovila sredstva za delovanje osnovnih šol v občini in
glasbene šole, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.
Sofinancirali bomo projektno delo v šolah ter izvedli natečaj Mladi raziskovalec 2021.
Kazalniki:
- število otrok, ki obiskujejo osnovne šole v Občini Žalec,
- število raziskovalnih nalog in
- število učencev, vključenih v izdelavo raziskovalnih nalog.
19039001 Osnovno šolstvo

1.501.507 €

Opis podprograma
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni
ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:
- za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge
materialne stroške, vezane na uporabo prostora in opreme,
- glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme, javnim osnovnim in
glasbenim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole (za plače in prispevki zaposlenim v dodatnih
dejavnosti šole - občinskih programih),
- sredstva za investicije za osnovne šole in glasbeno šolo,
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški (projektno delo).
Na območju Občine Žalec deluje 5 osnovnih šol (I. osnovna šola Žalec, II. osnovna šola Žalec,
Osnovna šola Griže, Osnovna šola Petrovče in Osnovna šola Šempeter v Sav. dolini), med njimi
ena osnovna šola s prilagojenim programom (II. osnovna šola Žalec). Šole imajo skupaj 4
podružnice (POŠ Gotovlje, POŠ Ponikva, POŠ Liboje in POŠ Trje). Planirana sredstva za
materialne stroške ostajajo na enaki ravni kot preteklo leto. Pri planiranju sredstev za plače in
druge izdatke zaposlenim v letu 2021 (dogovorjeni program), kjer gre za občinski program,
izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2020. V okvire obveznega programa sodijo tudi sredstva
za vzdrževanje šolskih stavb. V okviru teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti
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izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo opremo za učilnice ter drugo opremo, ki
je potrebna za nemoteno izvajanje učnega procesa.
V deležu krije Občina Žalec tudi materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, ki
obiskujejo šolo s prilagojenim programom izven Občine Žalec, materialne stroške za učence iz
Občine Žalec, ki obiskujejo Waldorfsko šolo Savinja v Žalcu. Občina Žalec zagotavlja sredstva
še za tekmovanje učencev (Mladi raziskovalec) ter za plačilo mesečnih rent v odškodninski
zadevi Čeh.
Zakonske in druge pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
Zakon o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06 - UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40-12 - ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-L),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP),
Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Žalec (za I. OŠ Žalec, II.
OŠ Žalec, OŠ griže, OŠ Petrovče in OŠ Šempeter).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje učencev z optimalno uporabo šolskega
prostora in smotrnim vlaganjem vanj (tekoče in investicijsko vzdrževanja prostora in opreme v
šolah glede na njihove potrebe) ter energetsko sanirati objekte osnovnih šol, ki energetsko še
niso ustrezni. Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za
racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bo občina prostorske kapacitete
širila glede na povečan vpis otrok in na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami. Obseg
investicijskih vlaganj v posamezno šolo je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.
Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih
imamo kot ustanovitelj javnih zavodov.
Dolgoročne ciljne vrednosti:
- 1.801 otrok, ki obiskujejo osnovno šolo v Občini Žalec,
- 51 izdelanih raziskovalnih nalog v OŠ letno (v okviru natečaja Mladi raziskovalec),
- 648 otrok (vključno z vrtci) vključenih v RR projekte (v okviru natečaja Mladi raziskovalec),
- 100 % stopnja realizacije energetske sanacije objektov šol (v odstotkih glede na število
objektov, potrebnih sanacije).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem
zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko
vzdrževanje nepremičnin in opreme ter druge materialne stroške, sredstva za plače in druge
osebne prejemke za sofinancirane delavce.
Kazalniki: ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov za
uporabo prostora in opreme
19039002 Glasbeno šolstvo

73.626 €

Opis podprograma
Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega
izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in
praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v
glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega
časa otrok. Glasbene šole so kljub temu del osnovnega izobraževanja in imajo enak status, kot
velja za osnovne šole. Lokalna skupnost mora poskrbeti za prostorske pogoje, pogoje za njihovo
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delovanje in njihovo vzdrževanje, poleg tega pa mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti
sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola »Risto Savin« Žalec.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj podprograma je zagotovitev sredstev za izvajanje programa, skladno z zakonodajo ter
ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa, individualnega pouka in vaj orkestrov za
delovanje Glasbene šole. Glasbeni šoli bo Občina Žalec refundirala stroške v skladu z
zakonskimi obveznostmi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilji: ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Risto Savin Žalec s financiranjem zakonsko
določenih stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
opreme ter pokrivanje zakonsko določenih stroškov zaposlenih;
Kazalniki:
- število izvedenih koncertov/prireditev Glasbene šole Risto Savin Žalec;
- število učencev, vključenih v programe osnovnega glasbenega izobraževanja.
1904 Terciarno izobraževanje

6.500 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1904 Terciarno izobraževanja obsega sofinanciranje delovanja JZ Regijsko
študijsko središče (RŠS), katerega soustanoviteljica je tudi Občina Žalec. Z ustanovitvijo in
delovanjem JZ Regijsko študijsko središče se je Savinjska (statistična) regija odločila za
samostojno razvojno pot na področju terciarnega, predvsem visokošolskega izobraževanja.
Terciarno izobraževanje pomembno prispeva k dvigu izobrazbene ravni prebivalstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji: razvoj visokega šolstva preko podpore programu razvoja RŠS, kar vključuje vzpostavitev
univerze oziroma visokošolskega središča ter razvoj novih visokošolskih zavodov, ki bodo
izhajali iz primerjalnih prednosti regije in potreb gospodarstva (npr. visoka šola za razvoj
podeželja, ki bi na pobudo Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter Šolskega centra
Šentjur delovala na področju proizvodnih tehnologij oziroma prehranske verige); kontinuirano
delovanje in nadgradnja višje- in visokošolskih programov v okviru UPI – ljudske univerze
Žalec.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: ohranitev stabilnega poslovanja in zagotavljanje sofinanciranja delovanja JZ Regijsko
študijsko središče glede na ustanoviteljski delež Občine Žalec.
Kazalniki:
- stopnja realizacije sofinanciranja RŠS Celje,
- število višješolskih in/ali visokošolskih izobraževalnih programov v Občini Žalec,
- število študentov s stalnim bivališčem v občini,
- število visokošolskih izobraževalnih programov v regiji,
- število diplomantov na 1000 prebivalcev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19049002 Visokošolsko izobraževanje
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19049002 Visokošolsko izobraževanje

6.500 €

Opis podprograma
Podprogram 19049002 Visokošolsko izobraževanje obsega sofinanciranje delovanja JZ Regijsko
študijsko središče (RŠS), katerega soustanoviteljica je tudi Občina Žalec. Z ustanovitvijo in
delovanjem JZ Regijsko študijsko središče se je Savinjska (statistična) regija odločila za
samostojno razvojno pot na področju terciarnega, predvsem visokošolskega izobraževanja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko študijsko središče v Celju (UL RS, št. 6/02, 41/07
in 25/12).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: Razvoj visokega šolstva preko podpore programu razvoja RŠS, kar vključuje vzpostavitev
univerze oziroma visokošolskega središča ter razvoj novih visokošolskih zavodov, ki bodo
izhajali iz primerjalnih prednosti regije in potreb gospodarstva. Osnovna dejavnost RŠS Celje je
razvoj terciarnega izobraževanja v regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih
zavoda.
Kazalniki:
- število višješolskih in/ali visokošolskih izobraževalnih programov v Občini Žalec,
- število študentov s stalnim bivališčem v občini,
- število visokošolskih izobraževalnih programov v regiji,
- število diplomantov na 1000 prebivalcev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilji: ohranitev stabilnega poslovanja in zagotavljanje sofinanciranja delovanja JZ Regijsko
študijsko središče glede na ustanoviteljski delež Občine Žalec.
Kazalniki:
- stopnja realizacije sofinanciranja RŠS Celje,
- število študentov s stalnim bivališčem v občini,
- število diplomantov na 1000 prebivalcev.
1905 Drugi izobraževalni programi

66.579 €

Opis glavnega programa
Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje
programa izobraževanja odraslih na UPI ljudski univerzi Žalec ter zagotavljanje brezplačnega
pravnega svetovanja za občane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela
vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi
pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Kot zakonsko obveznost bo Občina Žalec še naprej zagotavljala sredstva za osnovno
izobraževanje odraslih in vseživljenjskega učenja. Dolgoročni cilj na podlagi strategije razvoja
Občine Žalec je doseči 1.600 udeležencev v programih izobraževanja odraslih s stalnim
bivališčem v občini.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih na UPI ljudska
univerza Žalec, katerega soustanoviteljica je Občina Žalec.
Kazalniki: število udeležencev programa.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19059001 Izobraževanje odraslih
19059002 Druge oblike izobraževanja
19059001 Izobraževanje odraslih

62.979 €

Opis podprograma
Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja
odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko
učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.
Sofinanciranje delovanja UPI – ljudske univerze Žalec izhaja iz obveznosti soustanoviteljstva te
izobraževalne organizacije. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za investicije v organizacije za
izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je. UPI – ljudska univerza Žalec izvaja osnovno
šolo za odrasle ter programe vseživljenjskega izobraževanja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 – UPB, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. in 25/17 – ZVaj),
Zakon o izobraževanju odraslih (UL RS, št 6/18),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda UPI – ljudska univerza Žalec (7/97, 63/01 in 112/08).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj: ohranitev zagotavljanja pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih
Kazalniki: število udeležencev v programih izobraževanja odraslih s stalnim bivališčem v občini
letno, število brezplačnih izobraževalnih programov za odrasle, število formalnih in neformalnih
izobraževalnih programov v Občini Žalec, število dejavnosti v podporo vseživljenjskemu učenju
(npr. svetovalno središče ISIO, CIPS-inf. mesto Žalec, Središče za samostojno učenje Žalec,
Učna pomoč, TVU, Parada učenja), število uporabnikov svetovalnih in drugih podpornih
dejavnosti na področju izobraževanja, število realiziranih projektov letno, ki pospešujejo razvoj
in promocijo vseživljenjskega učenja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Javnemu zavodu UPI – ljudska univerza Žalec bo Občina Žalec zagotavljala sredstva za
izvajanje verificiranih programov za odrasle.
Kazalniki:
- število udeležencev v programih formalnega izobraževanja odraslih s stalnim bivališčem
v občini letno,
- število brezplačnih izobraževalnih programov za odrasle,
- število formalnih in neformalnih izobraževalnih programov v Občini Žalec.
19059002 Druge oblike izobraževanja

3.600 €

Opis podprograma
Podprogram 19059002 Druge oblike izobraževanja obsega zagotavljanje brezplačnega pravnega
svetovanja za občanke in občane Občine Žalec. Namen brezplačnega pravnega svetovanja je v
uresničevanju pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, upoštevajoč socialni položaj
osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla
uresničevati. Pravica do brezplačnega pravnega svetovanja je odraz temeljnega ustavnega načela
pravne in socialne države, ki Republiko Slovenijo zavezuje, da stori vse potrebno, da vsem
državljanom zagotovi enake možnosti za uresničevanje njihovih pravic, ne glede na njihov
socialno-ekonomski položaj.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje obsega brezplačnega pravnega svetovanja, ki ga nudi Občina Žalec svojim občankam
in občanom. Kazalniki: Število koristnikov brezplačnega pravnega svetovanja na leto.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Ohranjanje obsega brezplačnega pravnega svetovanja, ki ga nudi Občina Žalec svojim občankam
in občanom.
Kazalniki:
- število koristnikov brezplačnega pravnega svetovanja (letno) in
- število ur brezplačnega pravnega svetovanja (letno).
1906 Pomoči šolajočim

450.050 €

Opis glavnega programa
Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni Občine Žalec obsega zagotavljanje sredstev za plačilo
prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj, subvencioniranje šolske prehrane,
štipendiranje dijakov in študentov, ki so nadarjeni, se izobražujejo za pridobitev deficitarnega
poklica ali se izobražujejo v tujini, sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru Regijske
štipendijske sheme Savinjske regije ter študijske pomoči na področju izobraževanja in
mednarodnega sodelovanja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja
prevozov osnovnošolcev ter omogočati posameznim učencem brezplačno kosilo v osnovnih
šolah občine Žalec, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin, pa na podlagi zakona niso
upravičeni do subvencionirane prehrane s strani državnega proračuna. Hkrati je cilj programa
vsako leto razpisati in dodeliti 7 novih občinskih štipendij, sofinanciranje vsaj 2 štipendij v
okviru Regijske štipendijske sheme ter zagotavljati finančno pomoč občankam in občanom na
področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj: Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju
Kazalniki:
- število vozačev / upravičencev do povračila stroškov prevoza od doma do šole in nazaj,
- število subvencioniranih kosil v osnovnih šolah,
- število podeljenih štipendij,
- število aktivnih štipendistov,
- število sofinanciranih štipendij v okviru RŠS Savinjske regije,
- število finančnih pomoči.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069003 Štipendije
19069004 Študijske pomoči

195

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

371.150 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/iz osnovne šole,
skladno z zakonodajo ter sredstva za subvencioniranje šolske prehrane. S prevozi se zagotavlja
večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 – UPB, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. in 25/17 – ZVaj),
Zakon o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40-12 – ZUJF, 63/13 in
46/16 – ZOFVI-L),
Pravilnik o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec (UL RS, št. 63/2013)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z
zakonskimi določili. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v Občini Žalec proučujemo možnosti za drugačne rešitve varnosti učencev v prometu, z
osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati
število nevarnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti,
ozaveščati različne deležnike in tako z manjšimi prometnimi ukrepi znižati stroške šolskih
prevozov.
Kazalniki:
- število vozačev / upravičencev do povračila stroškov prevoza od doma do šole in nazaj,
- število subvencioniranih kosil v osnovnih šolah,
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda
in nazaj ter subvencionirali kosila za učence, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin, pa na
podlagi zakona niso upravičeni do subvencionirane prehrane s strani državnega proračuna
Kazalniki: število vozačev / upravičencev do povračila stroškov prevoza od doma do šole in
nazaj, število subvencioniranih kosil v osnovnih šolah.
19069003 Štipendije

75.400 €

Opis podprograma
Podprogram obsega podeljevanje štipendij za nadarjene dijake in študente, dijake in študente, ki
se izobražujejo za pridobitev deficitarnega poklica, študente, ki se izobražujejo v tujini in
izjemoma tudi za dijake in študente, ki dosegajo izjemne rezultate v evropskem in svetovnem
merilu. Namen takšnega ukrepa je pripomoči k razvoju talentov nadarjenih posameznikov, ki
lahko po dokončanem izobraževanju s svojim specifičnim znanjem pomembno prispevajo k
razvoju in kakovosti življenja v lokalni skupnosti oziroma zagotoviti prisotnost usposobljenih
strokovnjakov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice v občini.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o štipendiranju v Občini Žalec (UL RS, št. 90/07, 55/10, 63/13, 48/15 in 47/16),
Javni razpis za podelitev 7 štipendij Občine Žalec.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V Občini Žalec bomo tudi v prihodnje štipendirali dijake in študente, ki so nadarjeni, se
izobražujejo za pridobitev deficitarnega poklica ali se izobražujejo v tujini. Na letni ravni to
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pomeni 7 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti
vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. S štipendiranjem
dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja tistih mladih,
ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih
izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za
njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k
splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu Občine Žalec. Občinska štipendija se
izključuje z drugimi štipendijami v RS.
Občina Žalec se bo tudi v prihodnje vključevala v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Savinjske
regije. RŠS je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci regijske
štipendijske sheme in državo, skladno z zakonom na področju spodbujanja skladnega
regionalnega razvoja in predstavlja izjemen pomen za razvoj regij v Sloveniji. Osnovni namen
projekta je do 50 % sofinanciranje kadrovskega štipendiranja za delodajalce ter povečati
zaposlitvene možnosti dijakom in študentom v regiji. Delodajalce spodbuja k razvojni strategiji
zaposlovanja, štipendiste pa k zaposlovanju v regiji, in s tem vpliva na dvig izobrazbene ravni v
Občini Žalec.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je zagotavljati sredstva za obstoječe (aktivne) štipendiste na podlagi sklenjenih pogodb
o štipendiranju, izvesti razpis za dodelitev 7 občinskih štipendij ter sofinancirati vsaj 2 kadrovski
štipendiji v okviru RŠS Savinjske regije.
Kazalniki:
- število podeljenih štipendij,
- število aktivnih štipendistov,
- število sofinanciranih štipendij v okviru RŠS Savinjske regije.
19069004 Študijske pomoči

3.500 €

Opis podprograma
Podprogram obsega podeljevanje enkratne finančne pomoči na področju izobraževanja in
mednarodnega sodelovanja na podlagi razpisa Občine Žalec
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
(UL RS, št. 94/05);
Javni razpis za dodelitev finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega
sodelovanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je ohranitev obsega sredstev za finančne pomoči na področju
izobraževanja in mednarodnega sodelovanja, ki zadoščajo za 10 do 12 finančnih pomoči.
Kazalnik: Število dodeljenih finančnih pomoči (letno).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je dodelitev 10 do 12 finančnih pomoči na področju
izobraževanja in mednarodnega sodelovanja na podlagi izvedenega javnega razpisa Občine
Žalec.
Kazalnik: Število dodeljenih finančnih pomoči (letno).
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1.636.660 €

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Na področju socialnega varstva bo Občina Žalec na podlagi zakonskih zahtev nadaljevala s
pomočjo na domu, s katero se poskuša širšemu krogu starejših občanov Občine Žalec nuditi
potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Osebam, ki ne morejo več ostati v domačem
okolju, bo še naprej na razpolago možnost institucionalnega varstva. Osebe s težko motnjo v
duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe pa imajo pravico do izbire družinskega
pomočnika. Z delom bo nadaljeval projekt Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška – enota
Žalec – Socialno pedagoška pomoč družini Podmornica, in preventivni programi za mladino.
Občina Žalec sofinancira delovanje materinskega doma JZ Socio in Varne hiše za ženske in
otroke – žrtev nasilja Celje. Materialno najbolj ogroženim občanom Občina Žalec pomaga preko
Rdečega križa OI Žalec in Karitasa. Programsko pa se veliko aktivnosti izvaja tudi v Hiši Sadeži
družbe Žalec v sodelovanju s Slovensko filantropijo, kot tudi v Večgeneracijskem centru, ki
deluje v UPI Žalec. V okviru delovanja Društva Želva Eureka deluje tudi Zavetišče za
brezdomce in javna kuhinja, kjer razdeljujejo tople obroke hrane. Prav tako Občina Žalec dodeli
enkratni denarni prispevek staršem za novorojence. Boj proti zasvojenosti s preventivnimi
akcijami izvaja Društvo Želva Eureka in del socialnovarstvenega programa Inštitut Vir Celje.
Na področju socialnega varstva občina zagotavlja sredstva za izvajanje nalog subvencioniranja
najemnine najemnikov neprofitnih in tržnih stanovanj v skladu z veljavno zakonodajo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja Občine Žalec 2014-2020+.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je ohranitev stabilnega financiranja programov socialnega varstva, kar bomo
lahko merili s številom uporabnikov oziroma programov, ki jih sofinanciramo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 – Varstvo otrok in družine
2004 – Izvajanje programov socialnega varstva
2002 Varstvo otrok in družine

46.580 €

Opis glavnega programa
V Občini Žalec želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč.
Družinam bo Občina Žalec ob rojstvu novorojenčka namenila prejemek. Ženskam in otrokom
bomo z Materinskim domom nudili začasno namestitev, z Varno hišo pa možnost za umik iz
nasilnega odnosa.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in
srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so:
Ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor;
Ohranitev podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno
število uporabnikov programa na dan, povprečno število uporabnikov individualne pomoči na
mesec, število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec;
Ohranitev nudenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši,
kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu in število uporabnic
pomoči z nastanitvijo v varni hiši v povprečju na leto.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 – Drugi programi pomoči v družini (uporabniki so najmlajša, mlada in srednja
generacija, ki potrebuje pomoč)
20029001 Drugi programi v pomoč družini

46.580 €

Opis podprograma
S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želi Občina Žalec zajeti najmlajšo, mlado
in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini tudi želi zagotovi dopolnilni prejemek
za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Z Varno hišo želi ženskam in otrokom žrtvam
nasilja omogočiti varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja, z materinskim domom pa ponuditi
začasno namestitev: nosečnicam in materam z otroki, starejšim osebam v času trenutne osebne
stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 –
ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in
srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je ohranitev denarnega zneska vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število
novorojenčkov. Cilj je tudi ohranitev nudenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v
materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v
materinskem domu, varni hiši in njeni stanovanjski enoti v povprečju na leto.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1.590.080 €

Opis glavnega programa
Občina Žalec želi zajeti čim več invalidnih oseb, varovancev delovnega centra in jim z
različnimi oblikami pomočmi vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Starejšim ljudem želi
nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki ob pomoči zmorejo živeti sami bo
Občina Žalec nudila storitev pomoč na domu, ki ga izvaja JZ Dom Nine Pokorn Grmovje. Za
starejše in invalidne osebe, ki ne zmorejo živeti sami pa bo (do)plačevala institucionalno varstvo.
S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bo
ljudem s socialnega dna še naprej zagotovila en topel obrok hrane dnevno v javni kuhinji in
nadaljevala s projektom Viški hrane. Ljudem, katerim je zaradi trenutne materialne ogroženosti
(težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih
okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč, želi
Občina Žalec zagotoviti enkratne denarno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. V
lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni
akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v
Občini Žalec ob strokovnem sodelovanju Društva Želva Eureka in Inštituta Vir ter JZ Socio. Na
področju socialnega varstva želi Občina Žalec čim večjemu številu humanitarnih organizacij in
društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem
olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih),
prirojenih napak, odvisnosti. Na področju socialnega varstva občina zagotavlja sredstva za
izvajanje nalog subvencioniranja najemnine najemnikov neprofitnih in tržnih stanovanj v skladu
z veljavno zakonodajo.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je ohranitev: izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanja življenja invalidnim
osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom, ki to potrebujejo; nudenje dnevno
toplega obroka hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem
obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanja z
nevladnimi organizacijami. Dolgoročni cilj je tudi izvajanje zakonskih obveznosti in
zagotavljanje najemnikom pomoč v obliki plačila subvencije za neprofitno in tržno najemnino.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so ohranitev:
- podpore invalidnim osebam s plačilom družinskih pomočnikov, kazalnik: število družinskih
pomočnikov;
- podpore obogatitvenim programom (letovanja, …) Varstveno delovnega centra, kazalnika:
število programov in število uporabnikov;
- nudenja storitev pomoč na domu potrebnim občanom Občine Žalec, kazalnik: število
uporabnikov;
- doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom Občine Žalec, kazalnik:
število uporabnikov v institucionalnem varstvu;
- plačevanje stroškov pokopa, kjer ni naročnika pogreba, kazalnik: število pokopov;
- nudenja enkratne socialne pomoči, kazalnik: število uporabnikov;
- zagotavljanje dnevno toplega obroka hrane za socialno ogroženih občane, kazalnik: število
uporabnikov;
- sodelovanja z nevladnimi organizacijami, kazalnik: število nevladnih organizacij;
- zagotavljanje sredstev za financiranje subvencije za neprofitni in tržni najem. Cilje bomo merili z
naslednjimi kazalniki: število upravičencev do subvencije za neprofitni in tržni najem – 190
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049001 – Centri za socialno delo (javni zavod, ki za občino izvaja naloge)
20049002 – Socialno varstvo invalidov (uporabniki so odrasle invalidne osebe in njihovi
pomočniki ter osebe s težavami v duševnem razvoju)
20049003 – Socialno varstvo starih (uporabniki so starejši občani)
20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih (uporabniki so občani, ki so materialno ogroženi)
20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (uporabniki so nevladne organizacije)
11.920 €

20049001 Centri za socialno delo

Opis podprograma
S sredstvi namenjenimi Centru za socialno delo Savinjsko – Šaleška – enota Žalec (v
nadaljevanju: CSD Žalec) pokrivamo materialne stroške, ki jih ima CSD Žalec z opravljanjem
nalog za Občino Žalec, in sicer mladim in družinam pomagajo z izvajanjem preventivnih
programov in nudijo socialno pedagoško pomoč v okviru Podmornice.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je, da CSD Žalec opravlja naloge na področju preventivnih programov in
nudenja ustrezne socialno pedagoške pomoči družini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je, da CSD Žalec opravlja naloge na področju preventivnih programov in nudenja
ustrezne socialno pedagoške pomoči družini, glede na izkazane potrebe po osnovnih šolah.
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418.200 €

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma
Invalidom, ki ne zmorejo živeti sami bo Občina Žalec z (do)plačevanji institucionalnega varstva
omogočila mirno preživeti njihove vsakdanjike ali pa bo zagotovila sofinanciranje družinskega
pomočnika / osebnega asistenta.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 –ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 –
ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih
določb.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je ohranitev zagotavljanja podpore invalidnim osebam, s plačilom družinskih
pomočnikov ter doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom
Občine Žalec.
646.000 €

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma
Občina Žalec želi starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bo Občina
Žalec sofinancirala storitev pomoč na domu čim večjemu številu starostnikov, ki lahko doma
ostajajo le ob prepotrebni pomoči. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami bo z (do)plačevanji
domskega varstva omogočila mirno preživeti jesenske dni življenja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 –
ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19). Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom, ki jo potrebujejo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilje je nuditi storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom Občine Žalec, doplačati
storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom mesečno; doplačevati storitev
institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom Občine Žalec.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

331.620 €

Opis podprograma
Občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti, bo Občina Žalec še naprej
zagotavljala topel obrok hrane dnevno, razdeljevala viške hrane ali jim nudila možnost
nastanitve v Zavetišču za brezdomce. Tistim, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti
(težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih
okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč, bo
Občina Žalec zagotovila enkratno denarno pomoč ter plačilo pogrebnih stroškov.
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V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih občanov je občina dolžna po
zakonu financirati subvencije tržnih in neprofitnih najemnin za socialno ogrožene skupine
prebivalstva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – Z, 29/17, 54/17, 21/18 –
ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19).
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (UL RS, št. 62/16).
Stanovanjski zakon (UL RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08,
62/10 – ZUPJS, 56/11 –odl.US, 87/11, 40/12 –ZUJF, 14/17 –odl. US, 27/17 in 59/19).
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ULRS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 –ZŠtip-1, 99/13, 14/15 –ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16
– odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19).
Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za
uveljavljanje subvencioniranje najemnin. Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine v
Občini Žalec.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, pridobivati
in razdeljevati viške hrane, nuditi postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na
potrebe v tistem obdobju. Dolgoročni cilj podprograma so zmanjšanje socialne ogroženosti
najemnikov tržnih in neprofitnih stanovanj, podpora najemnikov z nižjimi dohodki, finančna
podpira občanom, da si začasno rešijo stanovanjski problem s tržnim najemom stanovanja na
prostem trgu nepremičnin.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, to je plačilo pogrebnih stroškov, nuditi enkratno
socialno pomoč potrebnim občanom Občine Žalec, zagotoviti dnevno topli obrok hrane za
socialno ogrožene občane Občine Žalec. Kazalnik: povprečno število uporabnikov javne kuhinje
in viškov hrane.
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotoviti subvencijo najemnine vsem socialno ogroženim
posameznikom in družinam, ki imajo v najemu neprofitno ali tržno stanovanje. Cilje bomo merili
z naslednjimi kazalniki: število najemnikov, ki so prejemali subvencijo neprofitne in tržne
najemnine.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

182.340 €

Opis podprograma
Na področju socialnega varstva želi Občina Žalec čim večjemu številu humanitarnih organizacij
in društvom (Območno združenja RK Žalec, sofinanciranje društev s področja socialnega
varstva, Slovenska filantropija - Hiša sadeži družbe Žalec, Karitativna dejavnost, Dnevni center
Želva in Eureka, Inštitut Vir, Večgeneracijski center) pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo
lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v
stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, pomanjkanja sredstev, odvisnosti.
Poleg tega pa se zagotavljajo tudi sredstva za izvajanje akcijskega načrta na področju Občina po
meri invalidov.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 –
ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19).
Akcijski načrt Občina po meri invalidov v Občini Žalec 2020-2022+.
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o Rdečem križu Slovenije (UL RS, št. 79/10).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za
izvajanje programa nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, ki bo omogočilo
kvalitetnejše življenje občanom, ki se znajdejo v stiski.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je zagotavljanje sredstev javnega razpisa za delovanje društev s področje socialnega
varstva, ter izvedbo letnih programov RKS Območnega združenja Žalec in Dnevnega centra
Želva Eureka, PE Hiša Sadeži družbe, ter večgeneracijskega centra pri UPI Žalec. Kazalnika sta
število humanitarnih organizacij in število izvedenih dogovorjenih letnih programov.
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun financiranja

75.150 €
1.195.557 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje
občinskega proračuna ter sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z občinskim
dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna
občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih
sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih
stroškov servisiranja dolga.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga
2201 Servisiranje javnega dolga
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun financiranja

75.150 €
1.195.557 €

Opis glavnega programa
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z
javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih
sredstev za poplačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih
stroškov servisiranja dolga, kar zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo
reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic
in obresti
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pravočasno plačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri
plačilu glavnic in obresti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje,
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun financiranja

75.150 €
1.195.557 €

Vsebina podprograma Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna —
domače zadolževanje zajema odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov in odplačilo obresti od
dolgoročnih kreditov
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o financiranju občin (UL RS št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18
– popr. in 80/20 - ZIUOOPE),
- Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11–UPB, 14/13–popr., 101/13, 55/15–ZFisP, 96/15–
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanja občin (UL RS, št. 108/21),
- Odlok o proračunu Občine Žalec
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za
poplačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu
glavnic in obresti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Pravočasno plačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri
plačilu glavnic in obresti
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

0€

Opis podprograma
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita,
stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o financiranju občin (UL RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18
– popr. in 80/20 - ZIUOOPE)
- Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US )
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanja občin (UL RS, št. 108/21),
- Odlok o proračunu Občine Žalec
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo
stroškov zadolževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi
pogoji. Kazalec: soglasje MF za zadolžitev
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256.000 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile
in ekološke nesreče. Zajema tudi finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za
naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso
zadostovala za njihovo izvedbo.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj: zagotavljanje zadostnih sredstev za odpravo posledic morebitnih naravnih nesreč oziroma
za vnaprej nepredvidljive namene.
Kazalnik: odprava in sanacija posledic morebitnih naravnih nesreč
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,
2303 Splošna proračunska rezervacija
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

196.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile
in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne
nesreče na območju občine Žalec, skladno z Zakonom o javnih financah.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne
nesreče na območju občine Žalec.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23029001 Rezerva občine
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine

190.000 €

Opis podprograma
Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (UL RS, št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07, 40/12 –
ZUJF in 17/14)
Odlok o proračunu Občine Žalec in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi
odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Občine .
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih
prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 %
prejemkov
proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč v
Občini Žalec in odpravo njihovih posledic.
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

6.000 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za pomoč fizičnim ali pravnim osebam, ki so utrpeli individualno
škodo zaradi požarov, plazov, poplav, suše in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11–UPB, 101/13, 55/15–ZFisP, 96/15–
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (UL RS št. 114/05–UPB, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF
in 17/14)
- Odlok o proračunu Občine Žalec
Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev iz sredstev proračuna Občine Žalec (UL RS, št. 3/21)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za pomoč fizičnim ali pravnim osebam, ki so utrpeli individualno škodo
zaradi požarov, plazov, poplav, suše in drugih nesreč. Kazalnik je: število dodeljenih pomoči
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za pomoč fizičnim ali pravnim osebam, ki so utrpeli
individualno škodo zaradi požarov, plazov, poplav, suše in drugih nesreč. Kazalnik je: število
dodeljenih pomoči
2303 Splošna proračunska rezervacija

60.000 €

Opis glavnega programa
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije za nepredvidene namene, za
katere niso bila v proračunu zagotovljena sredstva ali za katere se med letom izkaže, da niso bila
zagotovljena v zadostni višini.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23039001 Splošna proračunska rezervacija
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23039001 Splošna proračunska rezervacija

60.000 €

Opis podprograma
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11–UPB, 14/13–popr., 101/13, 55/15–ZFisP, 96/15–
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Odlok o proračunu Občine Žalec
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.
Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni
možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih financah. Kazalnik:
uspešno izvršene zadane naloge, za katere se bodo sredstva namenila.

208

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA (PRORAČUNSKE POSTAVKE)
Bilanca odhodkov
1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001 Stroški svetnikov
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), lahko član občinskega sveta za opravljanje
neprofesionalne funkcije prejme največ 7,5% letne plače župana brez upoštevanja dodatka za delovno
dobo. Sejnina članom občinskega sveta se izplačuje po Pravilniku o plačah in plačilu za opravljanje
funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter
povračilih stroškov (UL RS št. 55/10, 52/12 in 11/17). Sejnina vključuje sejnino za sejo občinskega sveta
in za seje delovnih teles občinskega sveta.
V proračunu za leto 2021 so predvidena sredstva za plačilo sejnin sedmih sej občinskega sveta in
njegovih delovnih teles (ena seja za december 2020 in šest sej za obdobje januar – november
2021) ter materialni stroški svetnikov v skupni višini 69.720 €.
01002 Stroški sej občinskega sveta
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta ter
pogostitve ob koncu seje občinskega sveta. Predvideni stroški za te namene znašajo 2.720 €.
01003 Stroški odborov in komisij (stroški občanov –članov odborov OS)
Člani odborov občinskega sveta se imenujejo izmed članov občinskega sveta in izmed drugih
občanov. Občani, ki so člani odborov, se imenujejo izmed strokovnjakov s posameznega
področja dela. V odbore občinskega sveta je bilo na seji dne 20. decembra 2018 imenovanih 13
občanov. Za njihovo delovanje je predvidenih 6.280 €. V skladu s Pravilnikom o plačah,
nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UL RS št. 55/10, 52/12 in 11/17) imajo
pravico do sejnine v višini 2 % županove plače brez dodatka na delovno dobo.
01004 Občinska volilna komisija
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za stroške sejnin občinske volilne komisije na podlagi
Pravilnika o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UL RS št. 55/10,
52/12 in11/17) v višini 1.000 €.
01006 Financiranje političnih strank
Političnim strankam, ki so po predpisih upravičene do pridobitve sredstev iz občinskega
proračuna, se zagotavljajo sredstva v višini, ki ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna
skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se lahko zagotovi
izvajanje ustavnih in zakonskih podlag za to leto.
Sredstva za financiranje političnih strank so določena v Sklepu o financiranju političnih strank v
letu 2021 in 2022 (UL RS št. 102/20). V sklepu je določeno, da se za leto 2021 in leto 2022 za
delovanje političnih strank določi 0,406 evrov za dobljeni glas na volitvah 18. novembra 2018.
Sredstva določena za financiranje političnih strank v letu 2021 znašajo 35.700 €.
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01030 Svetniška skupina SD – Socialni demokrati
Sredstva za delovanje svetniških skupin se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o zagotavljanju
pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec (UL RS, št. 85/14).
Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 1. julija 2020 sprejel Sklep o višini sredstev za
financiranje posameznega svetnika v svetniški skupini za leto 2021 in 2022.
Sredstva za mesečno delovanje posameznega svetnika v svetniški skupini v letu 2021 znašajo 80
evrov, v letu 2022 pa 114 evrov. Sredstva za posameznega svetnika se zagotavljajo v okviru
delovanja svetniške skupine. Letna višina sredstev za posamezno svetniško skupino se določi
tako, da se sredstva za financiranje stroškov posameznega svetnika v svetniški skupini mesečno
pomnoži s številom svetnic in svetnikov v svetniški skupini in številom mesecev v letu. Za leto
2021 znaša letni znesek 960 evrov, za leto 2022 pa 1.368 evrov.
Svetniška skupina SD – Socialni demokrati šteje devet svetnikov, zato so ji v predlogu proračuna
občine namenjena sredstva za delovanje v letni višini 8.640 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-15-0001 Nakup opreme za delovanje svetniške skupine SD
01031 Svetniška skupina SDS – Slovenska demokratska stranka
Sredstva za delovanje svetniških skupin se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o zagotavljanju
pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec (UL RS, št. 85/14).
Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 1. julija 2020 sprejel Sklep o višini sredstev za
financiranje posameznega svetnika v svetniški skupini za leto 2021 in 2022.
Sredstva za mesečno delovanje posameznega svetnika v svetniški skupini v letu 2021 znašajo 80
evrov, v letu 2022 pa 114 evrov. Sredstva za posameznega svetnika se zagotavljajo v okviru
delovanja svetniške skupine. Letna višina sredstev za posamezno svetniško skupino se določi
tako, da se sredstva za financiranje stroškov posameznega svetnika v svetniški skupini mesečno
pomnoži s številom svetnic in svetnikov v svetniški skupini in številom mesecev v letu. Za leto
2021 znaša letni znesek 960 evrov, za leto 2022 pa 1.368 evrov.
Svetniška skupina SDS – Slovenska demokratska stranka šteje sedem svetnikov, zato so ji v
proračunu občine namenjena sredstva za delovanje v letni višini 6.720 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-15-0002 Nakup opreme za delovanje svetniške skupine SDS
01032 Svetniška skupina DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Sredstva za delovanje svetniških skupin se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o zagotavljanju
pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec (UL RS, št. 85/14).
Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 1. julija 2020 sprejel Sklep o višini sredstev za
financiranje posameznega svetnika v svetniški skupini za leto 2021 in 2022.
Sredstva za mesečno delovanje posameznega svetnika v svetniški skupini v letu 2021 znašajo 80
evrov, v letu 2022 pa 114 evrov. Sredstva za posameznega svetnika se zagotavljajo v okviru
delovanja svetniške skupine. Letna višina sredstev za posamezno svetniško skupino se določi
tako, da se sredstva za financiranje stroškov posameznega svetnika v svetniški skupini mesečno
pomnoži s številom svetnic in svetnikov v svetniški skupini in številom mesecev v letu. Za leto
2021 znaša letni znesek 960 evrov, za leto 2022 pa 1.368 evrov.
Svetniška skupina DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije šteje tri svetnikov,
zato so ji v proračunu občine namenjena sredstva za delovanje v letni višini 2.880 €.
Svetniki dosedanje svetniške skupina DeSUS – Demokratična stranka upokojencev
Slovenije, ki je imela tri svetnike so dne 8. 6. 2021 Župana obvestili, da ustanavljajo novo
svetniško skupino Samostojnih svetnikov, zato je bil preostanek sredstev v višini 1.747 €
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prerazporejen na novo proračunsko postavko 01041 Svetniška skupina samostojnih
svetnikov. Sredstva, ki so bila zagotovljena za financiranje svetniške skupine DeSUS –
Demokratična stranka upokojencev Slovenije znašajo 1.133 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-15-0003 Nakup opreme za delovanje svetniške skupine DeSUS
01033 Svetniška skupina SMC – Stranka modernega centra
Sredstva za delovanje svetniških skupin se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o zagotavljanju
pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec (UL RS, št. 85/14).
Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 1. julija 2020 sprejel Sklep o višini sredstev za
financiranje posameznega svetnika v svetniški skupini za leto 2021 in 2022.
Sredstva za mesečno delovanje posameznega svetnika v svetniški skupini v letu 2021 znašajo 80
evrov, v letu 2022 pa 114 evrov. Sredstva za posameznega svetnika se zagotavljajo v okviru
delovanja svetniške skupine. Letna višina sredstev za posamezno svetniško skupino se določi
tako, da se sredstva za financiranje stroškov posameznega svetnika v svetniški skupini mesečno
pomnoži s številom svetnic in svetnikov v svetniški skupini in številom mesecev v letu. Za leto
2021 znaša letni znesek 960 evrov, za leto 2022 pa 1.368 evrov.
Svetniška skupina SMC – Stranka modernega centra ima enega svetnika in ji je v proračunu
namenjeno 960 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-15-0004 Nakup opreme za delovanje svetniške skupine SMC
01034 Svetniška skupina SLS – Slovenska ljudska stranka
Sredstva za delovanje svetniških skupin se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o zagotavljanju
pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec (UL RS, št. 85/14).
Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 1. julija 2020 sprejel Sklep o višini sredstev za
financiranje posameznega svetnika v svetniški skupini za leto 2021 in 2022.
Sredstva za mesečno delovanje posameznega svetnika v svetniški skupini v letu 2021 znašajo 80
evrov, v letu 2022 pa 114 evrov. Sredstva za posameznega svetnika se zagotavljajo v okviru
delovanja svetniške skupine. Letna višina sredstev za posamezno svetniško skupino se določi
tako, da se sredstva za financiranje stroškov posameznega svetnika v svetniški skupini mesečno
pomnoži s številom svetnic in svetnikov v svetniški skupini in številom mesecev v letu. Za leto
2021 znaša letni znesek 960 evrov, za leto 2022 pa 1.368 evrov.
Svetniška skupina SLS – Slovenska ljudska stranka šteje tri svetnike, zato so ji v proračunu
občine namenjena sredstva za delovanje v letni višini 2.880 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-15-0005 Nakup opreme za delovanje svetniške skupine SLS
01035 Svetniška skupina Nova Slovenija – Krščanski demokrati
Sredstva za delovanje svetniških skupin se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o zagotavljanju
pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec (UL RS, št. 85/14).
Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 1. julija 2020 sprejel Sklep o višini sredstev za
financiranje posameznega svetnika v svetniški skupini za leto 2021 in 2022.
Sredstva za mesečno delovanje posameznega svetnika v svetniški skupini v letu 2021 znašajo 80
evrov, v letu 2022 pa 114 evrov. Sredstva za posameznega svetnika se zagotavljajo v okviru
delovanja svetniške skupine. Letna višina sredstev za posamezno svetniško skupino se določi
tako, da se sredstva za financiranje stroškov posameznega svetnika v svetniški skupini mesečno
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pomnoži s številom svetnic in svetnikov v svetniški skupini in številom mesecev v letu. Za leto
2021 znaša letni znesek 960 evrov, za leto 2022 pa 1.368 evrov.
Svetniška skupina Nova Slovenija – Krščanski demokrati ima enega svetnika in ji je v proračunu
namenjeno 960 €.
01039 Svetniška skupina Stranke Alenke Bratušek
Sredstva za delovanje svetniških skupin se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o zagotavljanju
pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec (UL RS, št. 85/14).
Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 1. julija 2020 sprejel Sklep o višini sredstev za
financiranje posameznega svetnika v svetniški skupini za leto 2021 in 2022.
Sredstva za mesečno delovanje posameznega svetnika v svetniški skupini v letu 2021 znašajo 80
evrov, v letu 2022 pa 114 evrov. Sredstva za posameznega svetnika se zagotavljajo v okviru
delovanja svetniške skupine. Letna višina sredstev za posamezno svetniško skupino se določi
tako, da se sredstva za financiranje stroškov posameznega svetnika v svetniški skupini mesečno
pomnoži s številom svetnic in svetnikov v svetniški skupini in številom mesecev v letu. Za leto
2021 znaša letni znesek 960 evrov, za leto 2022 pa 1.368 evrov.
Svetniška skupina Stranke Alenke Bratušek ima dva svetnika zato so ji v proračunu občine
namenjena sredstva za delovanje v letni višini 1.920 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0027 Nakup opreme za svet. skup. Stranke Alenke Bratušek
01040 Svetniška skupina Slovenske nacionalne stranke
Sredstva za delovanje svetniških skupin se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o zagotavljanju
pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec (UL RS, št. 85/14).
Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 1. julija 2020 sprejel Sklep o višini sredstev za
financiranje posameznega svetnika v svetniški skupini za leto 2021 in 2022.
Sredstva za mesečno delovanje posameznega svetnika v svetniški skupini v letu 2021 znašajo 80
evrov, v letu 2022 pa 114 evrov. Sredstva za posameznega svetnika se zagotavljajo v okviru
delovanja svetniške skupine. Letna višina sredstev za posamezno svetniško skupino se določi
tako, da se sredstva za financiranje stroškov posameznega svetnika v svetniški skupini mesečno
pomnoži s številom svetnic in svetnikov v svetniški skupini in številom mesecev v letu. Za leto
2021 znaša letni znesek 960 evrov, za leto 2022 pa 1.368 evrov.
Svetniška skupina Slovenske nacionalne stranke ima enega svetnika in ji je v proračunu
namenjeno 960 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0028 Nakup opreme za svetniško skupino SNS
01041 Svetniška skupina Samostojnih svetnikov
Sredstva za delovanje svetniških skupin se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o
zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje
svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec (UL RS, št.
85/14).
Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 1. julija 2020 sprejel Sklep o višini sredstev
za financiranje posameznega svetnika v svetniški skupini za leto 2021 in 2022.
Sredstva za mesečno delovanje posameznega svetnika v svetniški skupini v letu 2021
znašajo 80 evrov, v letu 2022 pa 114 evrov. Sredstva za posameznega svetnika se
zagotavljajo v okviru delovanja svetniške skupine. Letna višina sredstev za posamezno
svetniško skupino se določi tako, da se sredstva za financiranje stroškov posameznega
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svetnika v svetniški skupini mesečno pomnoži s številom svetnic in svetnikov v svetniški
skupini in številom mesecev v letu.
Svetniki izvoljeni na listi Demokratična stranka upokojencev Slovenije DeSUS so dne 8. 6.
2021 v skladu z določili prvega odstavka 26. člena in tretjega odstavka 28. člena Poslovnika
Občinskega sveta posredovali dokumente o ustanovitvi nove Svetniške skupine
Samostojnih svetnikov. Vsi dosedanji člani Občinskega sveta izvoljeni na listi
Demokratične stranke upokojencev Desus in tudi vsi dosedanji člani svetniške skupine
Demokratične stranke upokojencev Slovenije Desus so člani novo ustanovljene svetniške
skupine Samostojnih svetnikov.
Na podlagi sklenjenega sporazuma o zagotovitvi sredstev za delovanje svetniške skupine
Samostojnih svetnikov smo odprli novo proračunsko postavko 01041 Svetniška skupina
Samostojnih svetnikov in preostanek sredstev v višini 1.747 €, ki so bila na dosedanji
proračunski postavki 01032 Svetniška skupina Desus–Demokratična stranka upokojencev
Slovenije prenesli na novo proračunsko postavko 01041 Svetniška skupina Samostojnih
svetnikov.
Za leto 2021 znaša letni znesek za financiranje Svetniške skupine samostojnih svetnikov
1.747 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-21-0002 Nakup opreme za svetniško skupino samostojnih svetnikov
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01012 Informiranje volivcev
Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva, za brezplačna plakatna mesta, ki jih
mora občina z namenom informiranja volivcev o kandidatih, ki kandidirajo na volitvah
zagotavljati na podlagi Zakona o volilni kampanji. V letu 2021 se za ta namen v proračunu
zagotavlja 500 €.
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2000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01021 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov
Občina Žalec ima lahko po določilih statuta najmanj enega podžupana. Župan občine Žalec
lahko imenuje več podžupanov. V proračunu občine Žalec so planirana sredstva za tri podžupane
Občine Žalec.
Plačilo za opravljanje funkcije neprofesionalnih podžupanov so določene na podlagi Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev,
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov. Višino plačila v skladu z zakonom o lokalni samoupravi ter pravilnikom
določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Višina plačila za opravljanje
funkcije podžupanov je upoštevana v višini 50% 39-tega plačnega razreda.
V skladu z davčno zakonodajo se dohodki nepoklicnih podžupanov obravnavajo kot dohodki iz
drugega pogodbenega razmerja, kar posledično pomeni, da se tudi povračila potnih in drugih
stroškov vštevajo v osnovo za dohodnino in se ne prikazujejo ločeno. Za dejavnost podžupanov
so predlagana sredstva v višini 40.500 €.
01022 Materialni stroški za funkcionarje
Župan in podžupani imajo na razpolago 11.084 € sredstev za zdravniške preglede, pogostitve in
sprejeme.
Sredstva na proračunski postavki so se zmanjšala na 10.484 €. Sredstva so se znotraj
podprograma prerazporedila na proračunsko postavko Odnosi z javnostmi.
01023 Odnosi z javnostmi
Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tiskovnih konferenc,
sporočil za javnost, objavo informacij v medijih ipd. Tudi letos bomo sodelovali z VTV Studiom
d.o.o. glede sofinanciranja produkcije in arhiviranja regionalnega informativnega TV programa
»VTV Vaša televizija« z oddajo »Župan z vami«, »Lokalni Utrip«, »Dobro jutro«. Na STV
bomo predvajali videostrani in video novice iz naše občine. Sodelovali bomo tudi s TV Celje
glede predvajanja prispevkov iz Občine Žalec v informativni oddaji »Dogodki dneva« in
»Dogodek tedna«, ter s področja športa in kulture v oddajah »Tedenska izdaja«, »Tretji polčas«,
»Minute za kulturo«.V NT&RC d.o.o., Celjanu, Radiu Fantasy in Radiu Štajerski val pa v
časopisu, na radiu in spletu objavljamo obvestila, turistične zanimivosti in prispevke iz naše
občine, s katerimi želimo doseči večjo prepoznavnost naše občine. Za odnose z javnostmi se
zagotavljajo sredstva v višini 36.350 €.
Sredstva na proračunski postavki so se povečala na 36.950. Sredstva so se znotraj
podprograma zagotovila za objavo v katalogu »Busines partners from Slovenia 2021« na
portalu poslovni partneri.com.

214

01024 Plača, povračila, nadomestila in drugi prejemki župana
Pravna podlaga za izračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije župana je v 10. členu
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ureja sistem plač za funkcionarje in Odloku o plačah
funkcionarjev. Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter Odlokom o plačah funkcionarjev
je za opravljanje funkcije profesionalnega župana Občine Žalec določen 53-ti plačni razred.
Sredstva za plače so določena v skladu s trenutno veljavno zakonodajo, ki ureja področje plač v
javnem sektorju.
01026 COVID-19 - dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za župana
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (UL RS, št. 112/21, v nadaljnjem besedilu:
ZNUPZ) v 42. členu določa, da funkcionarjem plačne podskupine A5, kot jih določa
Priloga 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), ter
županom in podžupanom, ki funkcijo opravljajo nepoklicno, v času razglašene epidemije
COVID-19 pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve.
Sredstva za ta namen v višini 1.645 € je občina prejela iz proračuna države.
01027 COVID-19 - dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za nepoklicno opravljanje
funkcije podžupanov
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (UL RS, št. 112/21, v nadaljnjem besedilu:
ZNUPZ) v 42. členu določa, da funkcionarjem plačne podskupine A5, kot jih določa
Priloga 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), ter
županom in podžupanom, ki funkcijo opravljajo nepoklicno, v času razglašene epidemije
COVID-19 pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve.
Sredstva za ta namen v višini 5.236 € je občina prejela iz proračuna države.
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
03010 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih
Občina Žalec ima na podlagi podpisanih sporazumov in dogovorov o sodelovanju partnerskih
mest in institucij iz teh krajev predvidene obiske in sodelovanja na različnih dogodkih in
priložnostih v smislu krepitve medsebojnih odnosov ter izmenjave dobre prakse na področjih
kulture, športa in ostalih dejavnostih.
Prioritete sodelovanja bomo prilagajali možnostim in ponujenim vsebina. Za leto 2021 je
predvideno, da bodo predstavniki Občine Žalec skupaj z Razvojno agencijo Savinja Žalec
sodelovali na slavnostnih sejah ob praznikih pobratenih občin. V proračunu za 2021 so
zagotovljena sredstva v višini 10.700 €
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04030 Objava občinskih predpisov
Sredstva v višini 6.000 € se zagotavljajo za objavo občinskih predpisov ter javnih razpisov v
Uradnem listu RS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi ocene stroškov za izvedbo planirane aktivnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04044 Novoletni sprejemi
Za novoletne sprejeme ob koncu leta 2020 in začetku 2021 je načrtovanih 15.500 €. Sprejemi so
vsako leto organizirani za direktorje gospodarskih družb, javnih zavodov in drugih organizacij,
za ravnatelje, novinarje, duhovnike, policijo, člane občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
krajevne skupnosti in mestno skupnost, štaba civilne zaščite, člane požarnega sklada, upokojence
občinske uprave in prostovoljce socialno humanitarnih organizacij.
04045 Protokolarna darila
Za protokolarna, promocijska in poslovna darila se namenja 15.800 €.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06010 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti
Občina Žalec je članica Skupnosti občin Slovenije. Za plačilo letne članarine je predvideno 3.350 €.
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06020 Povezovanje lokalnih skupnosti
Občina Žalec je podpisala pogodbo o članstvu v gibanju Entente Florale Slovenije. Za plačilo
letne članarine je predvideno 500 €.
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3000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02010 Dejavnost nadzornega odbora
Nadzorni odbor za mandatno obdobje 2018 – 2022 je bil imenovan na 3. redni seji Občinskega
sveta Občine Žalec. Predsednik in člani 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 plačah, nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
(UL RS št. 55/10, 52/12 in 11/17).
Za delo Nadzornega odbora je bil upoštevan okvirni program dela Nadzornega odbora v
posameznem letu ob upoštevanju Pravilnika o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev,
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov ter druge dejavnost Nadzornega odbora Občine Žalec z upoštevanjem
stroškov v letu 2020.
Sredstva za delo Nadzornega odbora v letu 2021 znašajo 12.000 €.
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4001 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA PREMOŽENJSKE, PRAVNE IN SPLOŠNE
ZADEVE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
04010 Tekoče vzdrževanje informacijske infrastrukturne opreme
Sredstva v višini 18.900 € so namenjena vzdrževanju strojne računalniške in sistemske
programske opreme (strežniki, računalniki), računalniških povezav (računalniško omrežje,
mrežna računalniška oprema, internetne povezave, povezave do omrežja državnih organov HKOM), vzdrževanju periferne računalniške opreme ter druge opreme delovnih mest (tiskalniki,
skenerji, brezprekinitveni napajalniki in podobno). Nadalje so namenjena najemu strojne in
programske računalniške opreme za izvajanje varnostne kopije strežnikov na drugo lokacijo ter
najemu strojne opreme (usmerjevalnik, požarni zid).
Za tekoče vzdrževanje druge opreme se sredstva znižujejo za 200 €, za obnovo UPS
napajalne naprave (servisna menjava baterij, kondenzatorjev) za zagotavljanje
neprekinjenega napajanja računalniškega sistema pa se sredstva zvišujejo za 3.400 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP, so pripravljena na podlagi preteklih realizacij proračuna.
04011 Investicije in investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukturne opreme
Sredstva v višini 4.000 € so namenjena nakupu in investicijskemu vzdrževanju opreme.
Predvidena je zamenjava starejših računalnikov in mrežne opreme, katerih popravilo ali
nadgradnja nista upravičena.
Dodatna sredstva v višini 50.000 EUR zagotavljamo za nakup dveh novih strežnikov, s
katerima bomo zamenjali obstoječe strežnike, stare 5, 9 in 12 let, ki nam ne omogočajo
učinkovitejšega poslovanja. Za zagotavljanje dela od doma moramo nabaviti prenosnike,
za kar namenjamo 14.500 EUR.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP, so pripravljena na podlagi preteklih realizacij proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0018 Informacijski sistem
04029002 Elektronske storitve
04020 Tekoče vzdrževanje informacijske programske opreme
Sredstva v višini 94.500 € so namenjena tekočemu vzdrževanju računalniške programske opreme
– namenskih in pisarniških aplikacij za potrebe delovanja občinske uprave ter nudenja storitev
strankam. Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme je planirano na trenutno stanje po
pogodbah (finančno-računovodski programi, dokumentni sistem s pripadajočimi moduli,
geografski informacijski sistem s pripadajočimi moduli). Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne)
programske opreme je planirano na trenutno stanje vzdrževalnih pogodb za prostorske evidence
in postopke (NUSZ, REN, nepremičnine občine, planski akti, lokacijska informacija, pobude,
komunalni prispevek, banka cestnih podatkov, prometna signalizacija).
Zaradi večjega obsega vzdrževanja opreme dodatno zagotavljamo 3.000 EUR.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP, so pripravljena na podlagi preteklih realizacij proračuna.
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04021 Investicije in investicijsko vzdrževanje informacijske programske opreme
Sredstva v višini 19.100 € so namenjena nakupu programske računalniške opreme – pisarniških
aplikacij za potrebe delovanja občinske uprave ter nudenja e-storitev strankam.
Dodatnih 8.900 EUR namenjamo nakupu dodatnih licenc programske opreme
računovodskih aplikacij, ter licenc programske opreme za nadzor informacijskega sistema
(nadzor nad uporabniki, strojno in programsko opremo, mrežno opremo).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0018 Informacijski sistem
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04031 Spletne strani občine
Sredstva v višini 10.500 € so namenjena vzdrževanju in dograjevanju spletne strani Občine
Žalec, javnega dela geografskega informacijskega sistema, portala za objavo dogodkov,
prispevkov, razpisov in drugih javnih objav ter registracijo domen.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04050 Izvršbe in drugi sodni postopki
Za plačilo odškodnin zaradi sodnih postopkov zagotavljamo sredstva v višini 1.100 € ter za
plačilo sodnih stroškov, odvetnikov in notarjev 3.000 €. Ta sredstva so namenjena za plačilo
pravdnih stroškov v sodnih postopkih ter morebitnih odškodnin, ki jih prisodi sodišče.
04051 Pravno zastopanje občine
Za reševanje sodnih postopkov proti Občini Žalec, kot tudi za reševanje naših tožbenih
zahtevkov proti tretjim osebam poiščemo pravno pomoč pri različnih odvetnikih. Ocenjujemo,
da bomo za odvetniške storitve potrebovali 11.000 €.
Cilj je zagotoviti zadostna sredstva za financiranje stroškov zastopanja Občine Žalec v sodnih
postopkih ter odškodnin.
Kazalnik: vse poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s
zastopanjem Občine Žalec v sodnih postopkih tekom proračunskega leta.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe in je planiran v enaki višini kot v letu 2020.
04052 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
Za upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov se namenja 44.700 €, in sicer za pokritje
obratovalnih stroškov: čiščenje prostorov Bergmanove vile, električna energija (za objekte
Dvorec Novo Celje, Bergmanova vila, Obrambni stolp in Hmeljarska 3), stroški ogrevanja (za
objekte na naslovu Bergmanova vila in Hmeljarska 3), voda in komunalne storitve (za objekte na
naslovu Bergmanova vila, Obrambni stolp in Hmeljarska 3), odvoz smeti, telefonske storitve za
uporabnike prostorov Bergmanove vile, razen Mestne skupnosti Žalec.
Za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov se namenja 13.000 €.
Sredstva za upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov se povečajo na 45.400 € in se
zagotovijo za okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov.
Cilj je ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti ter doseganje oziroma pridobivanje bolj
realne ocene o stanju poslovnih prostorov na podlagi letno opravljenih ogledov.
Kazalnik: redno vzdrževanje in vlaganjem v poslovne prostore, ki so v lasti Občine Žalec.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP, so pripravljena na podlagi realizacije proračuna preteklega leta. Višina sredstev je
določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del.
04053 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Sredstva v višini 131.000 € se zagotavljajo za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih
prostorov v lasti Občine Žalec (Bergmanova vila, Hmeljarska 3) ter za pripravo investicijske
dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB 190-20-0001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
04055 Zavarovanje premoženja občine (upravne, poslovne stavbe, JZ)
Sredstva v višini 45.200 € so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za objekte in opremo ter
motorna vozila, katerih lastnica je Občina Žalec in z njimi upravlja tako občinska uprava kot
javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Žalec. Vključeno je tudi zavarovanje pred splošno
odgovornostjo in delodajalčevo odgovornostjo naročnika.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP, so pripravljena na podlagi realizacije proračuna preteklega leta. Višina sredstev je
določena glede na izvedeno javno naročilo za štiriletno obdobje.
04090 Nakup opreme
Sredstva v višini 4.000 € se zagotovijo za nakup nove opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB 190-20-0019 Nakup opreme
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06050 Plače, povračila, nadomestila in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi
Sredstva za plače, v višini 1.568.705 €, so planirana v skladu s trenutno veljavno zakonodajo,
sklenjenimi dogovori in veljavnimi predpisi, ki urejajo izplačilo plač, nadomestil in drugih
stroškov dela v javnem sektorju. Sredstva so planirana v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom
in z upoštevanjem tekočih napredovanj v plačilne razrede in nazive.
Regres za letni dopust je planiran v višini minimalne plače za leto 2020, saj podatek o višini
minimalne plače za leto 2021 še ni znan, zato so sredstva planirana v višini 44.300 €. Povračila
stroškov prehrane med delom so planirana skladno z ugotovitvenim sklepom o višini regresa za
prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju v višini 44.000 €. Povračilo prevoza na delo
in z dela je planirano skladno s 5. členom Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v višini 30.000 €. Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
se bodo izplačevala v primeru začasne odsotnosti javnih uslužbencev, na račun prihrankov
nezasedenih delovnih mest in so planirana v višini 5.000 €. Sredstva za nadurno delo so
planirana v višini 1.000 €. Jubilejne nagrade so planirane v višini 870 €, saj so v letu 2021
predvidena izplačila treh jubilejnih nagrad. Odpravnine so planirane v višini 31.300 €, saj pogoje
za upokojitev izpolnjuje pet javnih uslužbencev.
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Obseg sredstev za prispevke delodajalca je določen na podlagi veljavnih stopenj in planiranih
sredstev za plače.
S sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
za javne uslužbence se znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence s 1. januarjem uskladi s koeficientom rasti povprečne plače.
Sredstva so planirana v višini 19.200 €.
Sredstva za plače se ne spremenijo in ostajajo na ravni veljavnega proračuna v višini
1.568.705,00 €, se pa sredstva prerazporejajo po kontih znotraj proračunske postavke.
Sredstva za regres za letni dopust se povišajo v skladu z Dogovorom o odpravi varčevalnih
ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku
izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto
2021 (UL RS, št. 88/21). Za leto 2021 se je določil regres za letni dopust v višini 1.050 evrov,
zato se sredstva planirajo v višini 50.000,00 €. Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov in
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (UL RS, št.
88/21) sta določila tudi izplačilo regresa za prehrano in povračilo stroškov prevoza na dela
in z dela. Sredstva za povračilo stroškov prehrane med delom se znižajo in se planirajo v
višini 43.000,00 €. Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se znižajo in se
planirajo v višini 24.000,00 €. Sredstva za delovno uspešnost se planirajo v višini 21.000,00
€. Povišanje sredstev je posledica daljših odsotnosti javnih uslužbencev zaradi bolniškega
staleža. Sredstva za nadurno delo se povišajo iz razloga izdelave dnevnih COVID-19
poročil in se planirajo v višini 2.600,00 €. Jubilejne nagrade se planirajo v višini 1.170,00 €.
Povišanje sredstev je posledica izplačila štirih jubilejnih nagrad in 20 % višje jubilejne
nagrade članu reprezentativnega sindikata. Višina planiranih sredstev za odpravnine se
zniža in se planira v višini 31.200,00 €. Višina planiranih sredstev za premije kolektivnega
dodatnega zavarovanja se poviša zaradi Sklepa o uskladitvi minimalne premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki znesek
minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence določa v višini 32,18 €.
Cilj: Zagotoviti dovolj sredstev za izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlenim v letu 2021.
Kazalniki: Stroški dela morajo biti v planiranih okvirjih, v skladu z zakonodajo in veljavnimi
predpisi.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za planiran obseg so zakonodaja na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju, kadrovski načrt za leto 2021 in upoštevanje tekočih napredovanj javnih uslužbencev.
06053 COVID19 - dodatek za nevarnost in posebne obremenitve zaposlenih v občinski upravi
Sredstva se planirajo v višini 1.391,00 €. Državni zbor je 7. 7. 2021 sprejel Zakon o nujnih
ukrepih na področju zdravstva, ki v 42. členu določa, da županom, podžupanom in
direktorjem občinskih uprav, ki funkcijo opravljajo nepoklicno, v času razglašene
epidemije COVID-19 pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v višini 200
eurov mesečno.
Cilj: Zagotoviti dovolj sredstev za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v
letu 2021.
Kazalniki: Porabljena sredstva morajo biti v planiranih okvirjih, v skladu z zakonodajo in
veljavnimi predpisi.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za planiran obseg so izplačila na področju COVID-19 zakonodaje.
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06054 Sredstva za redno delovno uspešnost zaposlenih v občinski upravi
Na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za
leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. 6. 2020 ni pripadal del plače za redno
delovno uspešnost. Navedeni varčevalni ukrep se je sprostil s 1. 7. 2020, ko se začne v skladu z
določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za
javni sektor (KPJS) redna delovna uspešnost ponovno izplačevati. Skupen obseg sredstev za plačilo
redne delovne uspešnosti po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju znaša najmanj dva in ne več
kot pet odstotkov letnih sredstev za osnovne plače, obseg pa se za vsako leto določi s kolektivno
pogodbo oziroma z aneksom k pogodbi. Če se ne določi drugače, se v tekočem letu uporablja enak
odstotek kot v preteklem letu. Za leto 2021 so sredstva planirana v višini 23.683 €.
Sredstva za redno delovno uspešnost zaposlenih v občinski upravi se znižajo iz razloga
upokojitve javnih uslužbencev in se planirajo v višini 23.519,00 €.
Cilj: Zagotoviti dovolj sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2021.
Kazalniki: Porabljena sredstva morajo biti v planiranih okvirjih, v skladu z zakonodajo in
veljavnimi predpisi.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za planiran obseg so zakonodaja na področju izplačila redne delovne uspešnosti.
06055 Sredstva za redno delovno uspešnost direktorja občinske uprave
Na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju
za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadal del
plače za redno delovno uspešnost. Navedeni varčevalni ukrep se je sprostil s 1. julijem 2020, ko
se začne v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami
Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) redna delovna uspešnost ponovno izplačevati.
Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti po zakonu o sistemu plač v javnem
sektorju znaša najmanj dva in ne več kot pet odstotkov letnih sredstev za osnovne plače, obseg
pa se za vsako leto določi s kolektivno pogodbo oziroma z aneksom k pogodbi. Če se ne določi
drugače, se v tekočem letu uporablja enak odstotek kot v preteklem letu. Direktorjem v državnih
organih se redna delovna uspešnost izplačuje v rokih, ki veljajo za ostale javne uslužbence. Za
leto 2021 so sredstva planirana v višini 874 €.
Sredstva za redno delovno uspešnost direktorja občinske uprave se znižajo iz razloga
upokojitve direktorice občinske uprave in se planirajo v višini 858,00 €.
Cilj: Zagotoviti dovolj sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2021.
Kazalniki: Porabljena sredstva morajo biti v planiranih okvirjih, v skladu z zakonodajo in
veljavnimi predpisi.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za planiran obseg so zakonodaja na področju izplačila redne delovne uspešnosti.
06060 Materialni stroški občinske uprave
Na tej postavki so prikazani vsi materialni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave v
skupni vrednosti 211.491 €.
Sredstva se povečajo za 7.278,00 € zaradi zagotovitve testiranja zaposlenih na SARS-CoV-2
ter sklenitve nove najemne pogodbe za opremo (tiskalniki).
Cilji so zagotoviti sredstva za pokritje tekočih stroškov (električna energija, ogrevanje, voda in
komunalne storitve, ogrevanje), različnih operativnih odhodkov, stroškov izobraževanja in
študentskega dela ter poraba sredstev znotraj predlaganega plana.
Kazalniki: plačani tekoči stroški, optimizirani operativni odhodki in uspešni rezultati
izobraževanj ter usposabljanj.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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06070 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)
Za upravljanje in vzdrževanje počitniškega apartmaja v Barbarigi se namenja 8.100 € za pokritje
tekočih stroškov (električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, storitve
namestitve počitniškega apartmaja) in za nakup opreme ter tekoče vzdrževanje objekta.
Z rebalansom proračuna se sredstva zmanjšujejo za 30 €.
Cilji so zagotoviti sredstva za upravljanje in vzdrževanje počitniškega apartmaja v Barbarigi, za
pokritje tekočih stroškov (električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, storitve
namestitve počitniškega apartmaja) in nakup opreme ter tekoče vzdrževanje objekta.
Kazalniki: plačani tekoči stroški in vzdrževan objekt na želeni ravni.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-14-0018 Počitniški apartma v Barbarigi
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje upravne zgradbe (beljenje pisarn,
servis in tehnični pregled dvigala, popravila odtočnih cevi in podobnega) v višini 33.400 €.
Sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov se povečajo na 50.600 € in se zagotovijo
za ureditev oziroma popravilo klančine za invalide pri stranskem vhodu v upravno stavbo,
za obnovo hodnika in pisarne v pritličju (kjer ima pisarne GURS) ter druga nujno
potrebna vzdrževalna dela.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP, so pripravljena na glede na oceno potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del.
06081 Tekoče vzdrževanje opreme
Sredstva v višini 8.500 € se namenjajo za vzdrževanje komunikacijske opreme (popravilo
telefonov, faksov in mobitelov) ter za vzdrževanje druge opreme (vzdrževanje klimatskih
naprav, pregled gasilskih aparatov, servis plinske peči in podobno).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP, so pripravljena na podlagi realizacije proračuna preteklega leta.
06090 Nakup opreme
Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva za pisarne občinske uprave, v vrednosti
6.700 €. Za nabavo telekomunikacijske opreme je predvidenih 2.900 €, za nakup druge opreme
2.000 €, za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje 3.600 €, za nakup drobnega inventarja 200 €
in za nakup pisarniške opreme 200 €.
Sredstva za nakup opreme se povečajo za 6.400 € in se zagotovijo za nakup opreme ter
klimatske naprave v sejni sobi CZ.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0020 Nakup opreme za OU
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06093 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov
Sredstva v višini 174.500 € se zagotovijo za menjavo stavbnega pohištva upravne zgradbe.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov se povečajo za 5.000
€ in se zagotovijo za izdelavo PZI projekta energetske sanacije upravne stavbe, za 3.500 €
pa se zmanjšajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ker je menjava
stavbenega pohištva stala manj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-06-0006 Upravna stavba Ulica Savinjske čete 5
OB190-21-0012 Energetska sanacija upravne stavbe Ul. Savinjske čete 5

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16120 Odškodnine za uporabo zemljišč
V okviru odškodnin za uporabo zemljišč se zagotavljajo sredstva za plačilo odškodnin zaradi
uporabe nepremičnin v lasti drugih fizičnih oziroma pravnih oseb ter za povračila škode, ki
nastane zaradi te uporabe, v skupni višini 10.000 €.
Za plačilo stavbnih pravic zagotavljamo 5.000 EUR, ter dodatno 2.500 EUR za služnosti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP, so pripravljena na podlagi preteklih realizacij proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0021 Nakup in menjava zemljišč
16121 Najemnine zemljišč
Planirana sredstva v višini 2.000 € so namenjena za plačilo najemnin in zakupnin za zemljišča v
lasti fizičnih in pravnih oseb, ki jih občina vzame v najem / zakup za različne potrebe.
Za plačilo najemnin dodatno zagotavljamo 860 EUR.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP, so pripravljena na podlagi preteklih realizacij proračuna.
16122 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)
V okviru urejanja zemljišč se zagotavljajo sredstva za geodetske odmere zemljišč, za stroške cenitev
zemljišč, za stroške priprave pogodb, plačilo davka na promet nepremičnin v primeru prodaje
zemljišč in drugih dajatev na področju odmernih odločb DURS, sodni stroški, stroški storitev
odvetnikov in notarjev. Za te namene se v letu 2021 planirajo sredstva v višini 110.000 €.
Sredstva zmanjšujemo za 860 EUR in namenjamo za plačilo najemnin zemljišč.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP, so pripravljena na podlagi preteklih realizacij proračuna.
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16069002 Nakup zemljišč
16130 Nakup kmetijskih zemljišč
Sredstva v višini 41.500 € se zagotavljajo za nakupe ali menjave kmetijskih zemljišč, na katerih
so objekti javne gospodarske infrastrukture (lokalne ceste, kategorizirane in nekategorizirane
javne poti, objekti komunalne infrastrukture - vodna zajetja, črpališča, rezervoarji,…).
Za nakupe zemljišč zagotavljamo dodatna sredstva v višini 18.800,00 €, in sicer za nakupe
ali menjave kmetijskih zemljišč, na katerih so objekti javne gospodarske infrastrukture
(lokalne ceste, kategorizirane in nekategorizirane javne poti, objekti komunalne
infrastrukture - vodna zajetja, črpališča, rezervoarji,…).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0021 Nakup in menjava zemljišč
16131 Nakup gozdnih zemljišč
Sredstva v višini 3.000 € se zagotavljajo za nakupe gozdnih zemljišč, na katerih so objekti javne
gospodarske infrastrukture (lokalne ceste, kategorizirane in nekategorizirane javne poti, objekti
komunalne infrastrukture - vodna zajetja, črpališča, rezervoarji, …).
Dodatna sredstva v višini 6.000,00 € se zagotavljajo za nakupe ali menjave gozdnih
zemljišč, na katerih so objekti javne gospodarske infrastrukture (lokalne ceste,
kategorizirane in nekategorizirane javne poti, objekti komunalne infrastrukture - vodna
zajetja, črpališča, rezervoarji,…).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0021 Nakup in menjava zemljišč
16132 Nakup stavbnih zemljišč
Sredstva v višini 130.000 € so namenjena za nakupe ali menjave zemljišč, na podlagi katerih
občina pridobi lastninsko pravico na gospodarski javni infrastrukturi, skladno s prostorskimi akti
in veljavno zakonodajo (lokalne ceste, kategorizirane in nekategorizirane javne poti, pločniki,
objekti komunalne infrastrukture - vodna zajetja, črpališča, rezervoarji, zemljišča za športne oz.
rekreacijske površine, …).
Dodatna sredstva v višini 105.200,00 € se zagotavljajo za nakupe ali menjave stavbnih
zemljišč, na katerih so objekti javne gospodarske infrastrukture (lokalne ceste,
kategorizirane in nekategorizirane javne poti, objekti komunalne infrastrukture - vodna
zajetja, črpališča, rezervoarji ter za zaokrožitev kompleksov zemljišč v lasti Občine
Žalec…).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0021 Nakup in menjava zemljišč
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je razviden iz Priloge 1 Načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2021.
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije
17011 Promocija zdravja
Občina Žalec je na podlagi določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS, št.
43/11) ter Smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu sprejela Načrt promocije zdravja na
delovnem mestu, ki je namenjen ohranjanju in krepitvi zdravja. Program izvajanja promocije
zdravja se sprejme za posamezno leto. V programu se opredelijo prednostne naloge načrta za
doseganje namena in ciljev izhajajočih iz ocene potreb predvsem na področju izboljšanja
organizacije dela in delovnega okolja, spodbujanje zaposlenih, da se udeležujejo zdravih
dejavnosti, zagotavljanje dobrih ergonomskih pogojev na delovnem mestu, zagotavljanje višje
ravni medsebojne komunikacije oz. kulture sobivanja (dobro socialno mrežo), boljši pretok
informacij, spodbujanje podpore med sodelavci in boljšega psihosocialnega delovnega okolja
krepitev in varovanje duševnega zdravja in dobrega počutja, spodbujanje zaposlenih k
občasnemu razgibavanju na delovnem mestu in rekreaciji izven rednega delovnega časa,
spodbujanje zdravega življenjskega sloga ter razvijanje osebne in timske dinamike, dvig
kreativnega potenciala, spodbujanje inovativnosti, povečanje motivacije zaposlenih. Načrt
promocije zdravja je bil sprejet na osnovi ocene potreb ugotovljenih iz ankete, v katero so bili
vključeni vsi zaposleni in daje usmeritve in ocene potreb s katerimi so se ciljno določile naloge,
ki jih bo Občina Žalec kot delodajalec v sklopu promocije zdravja izvajala. Analize posameznih
stanj in ocene potreb so predstavljale podlago za opredelitev prednostnih ukrepov v programu
promocije zdravja. Za izvedbo ukrepov iz programa promocije zdravja na delovnem mestu
(zagotavljanje brezplačnega sezonskega sadja/zelenjave zaposlenim med delovnim časom,
zagotavljanje dobrih ergonomskih pogojev na delovnem mestu, organizacija športnih aktivnosti
v času rednega delovnega časa, zagotavljanje športne dejavnosti izven rednega delovnega časa,
predavanja/delavnice na temo spodbujanja zdravega življenjskega sloga, prednovoletno
druženje, team building) so predvidena sredstva v višini 14.400 €.
Cilj: Izpolnjevanje zakonskih obveznosti in spodbujanje zdravega načina življenja, zmanjšanje
odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni, povečanje produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih na
delovnem mestu.
Kazalnik: Število izvedenih delavnic, izobraževanj, team buildingov, količina zagotovljenega
sezonskega sadja/zelenjave na zaposlenega na leto, število odsotnosti zaposlenih zaradi
zdravstvenih razlogov v urah.
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4002 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA JAVNE FINANCE
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02001 Stroški plačilnega prometa
Stroški plačilnega prometa so planirani v skupni višini 4.700 €. Na podlagi Zakona o opravljanju
plačilnih storitev za proračunske uporabnike (UL RS, št. 59/10 in 111/13) in Pravilnika o
postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (UL RS št. 109/12, 92/14 in 24/15) nam Uprava RS za javna plačila
zaračunava stroške vodenja računov. Za te storitve so načrtovana sredstva v višini 1.300 €.
NKBM d. d. smo dolžni plačevati nadomestilo za polog in dvig gotovine ter vodenje računa
vrednostnih papirjev ter Novi ljubljanski banki d. d. za upravljanje depozitov v domači valuti čez
noč, kar znaša skupaj 3.000 €.
V okviru drugih operativnih odhodkov izkazujemo negativno obrestovanje sredstev EZR občine
pri Banki Slovenije, ki bremeni občinski proračun, v višini 400 €.
Z rebalansom proračuna se sredstva povečujejo za 56.620 €, in sicer za strošek upravljanja
depozitov čez noč 10.120 € in za plačilo negativnih obresti sredstev EZR občine pri Banki
Slovenije in poslovnih bankah, ki bremeni občinski proračun 46.500 €.
Cilj je zagotoviti zadostna sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa Občine Žalec.
Kazalnik: vse poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s
plačilnim prometom tekom proračunskega leta.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene višine potrebnih sredstev za izvedbo planirane
aktivnosti.
02003 Blagajna za občane
Občina Žalec je preko Delavske hranilnice d.d. Ljubljana organizirala delovanje blagajne za
občane Občine Žalec, katerim nudi storitve plačevanja plačilnih nalogov brez provizije. Kot
nadomestilo stroškov obdelanih plačilnih nalogov, katerim ni bila obračunana provizija, nam
Delavska hranilnica d.d. zaračuna bančno provizijo. V proračunu je predvideno, da bomo za te
storitve potrebovali 20.000 €.
Zaradi epidemije Covid-19 občani manj plačujejo položnice osebno pri Delavski hranilnici
d.d., zato se sredstva za plačilo provizije zmanjšujejo za 4.930 €.
Cilj je zagotoviti zadostna sredstva in s tem omogočiti čim večjemu številu občanov koriščenje
brezplačnega plačevanja položnic v okviru blagajne za občane.
Kazalnik: število plačanih položnic v primerjavi s predhodnim letom
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene višine potrebnih sredstev za izvedbo planirane
aktivnosti.
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15 VAROVANAJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15016 Stroški zavarovanja obročnega odplačila komunalnega prispevka
Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka (UL
RS, št. 40/2013, 63/2013) v 11. členu določa, da je zavezanec obročno odplačilo obveznosti
oziroma odlog plačila dolžan ustrezno
zavarovati (zastava premičnega ali
nepremičnega premoženja, zavarovanje pri zavarovalnici, bančna garancija, poroštvo fizičnih
oseb) ter da gredo stroški zavarovanja v breme zavezancev. Zaradi hude finančne stiske
nekaterih zavezancev, katerim je po uradni dolžnosti odmerjen komunalni prispevek za obvezno
priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, je edini način, da se doseže plačilo odmerjenega
komunalnega prispevka, sklenitev pogodbe o obročnem odplačilu oziroma pogodbo o odlogu
plačila obveznosti, pri čemer stroške sestave notarskega zapisa in stroške sodne takse (sestava
pogodbe o obročnem odplačilu in vknjižba hipoteke na nepremičnini, ki bo ustanovljena za
zavarovanje obročnega odplačila) ob njihovem nastanku plača občina, zavezanec pa se s
pogodbo zaveže občini te stroške povrniti, najkasneje do zapadlosti plačila odmerjenega
komunalnega prispevka. Za te namene so v proračunu predvidena sredstva v višini 1.000 €.
Cilj je omogočiti zavezancem za plačilo komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, ki so v hudi
finančni stiski, plačilo le-tega v obrokih. Stroške sestave notarskega zapisa, sodne takse,
vknjižbe hipoteke na nepremičnino, ki jih plača občina zavezanci povrnejo ob zapadlosti plačila
komunalnega prispevka.
Kazalnik: število zavezancev za obročno odplačilo komunalnega prispeva v primerjavi s
preteklim letom.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene in je planiran v enaki višini kot v letu 2020.
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
22002 Odplačilo obresti od kreditov, najetih na domačem trgu kapitala
Za plačilo obresti od dolgoročno najetih kreditov je potrebno zagotoviti 75.150 €.
Cilj je zagotoviti zadostna sredstva za pravočasno plačilo obresti od dolgoročno najetih kreditov
v skladu s kreditnimi pogodbami.
Kazalnik: pravočasno plačane obresti
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi amortizacijskih načrtov pogodb o najetju dolgoročnih
kreditov.
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22010 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za
vodenje kredita)
Za plačilo nadomestila za obdelavo zahtevka za najem dolgoročnega kredita v letu 2021 je
potrebno zagotoviti 1.000 €.
Občina Žalec se v letu 2021 ne bo zadolžila, zato sredstva za plačilo nadomestila za
obdelavo zahtevka za najem kredita niso potrebna.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene višine potrebnih sredstev za izvedbo planirane
aktivnosti.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
23020 Tekoča proračunska rezerva
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. Zakon o javnih
financah predpisuje maksimalno višino splošne proračunske rezervacije in določa, da
nerazporejene pravice porabe na tej proračunski postavki ne smejo presegati 2% prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov. V proračunu za leto 2021 so predvidena sredstva splošne
proračunske rezervacije v višini 115.500 €.
Med letom so bila sredstva splošne proračunske rezervacije na podlagi sklepov župana
uporabljena in razporejena na ustrezne proračunske postavke v skupni višini 93.365 €.
Nerazporejenih je ostalo 22.135 € sredstev. V rebalansu proračuna se sredstva splošne
proračunske rezervacije oblikujejo v višini 60.000 €.
Cilj je zagotoviti sredstva splošne proračunske rezervacije za nepredvidene namene, za katere
niso bila v proračunu zagotovljena sredstva ali za katere se med letom izkaže, da niso bila
zagotovljena v zadostni višini.
Kazalnik: število sklepov o prerazporeditvi sredstev iz splošne proračunske rezervacije v
primerjavi s predhodnim letom.
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4003 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04001 Občinske nagrade (Inovator leta)
Sredstva v višini 6.800 € so predvidena za izvedbo javnega razpisa »Inovator leta«, plačilo
denarne nagrade inovatorjem in izvedbo podelitve nagrad.
Cilj: Povečanje inovativne dejavnosti v Občini Žalec.
Kazalnik: Število inovacij prijavljenih na javni razpis.
Sredstva se zmanjšajo za 2.449 €, ker so v letu 2020 ostala delno nerazdeljena sredstva za
nagrade in se bodo porabila v letu 2021. Sledeče pomeni za občine manjši delež (cca 36%)
potrebnih finančnih sredstev za izvedbo javnega razpisa »Inovator leta«.
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04040 Pokroviteljstva občine
Občina Žalec je pokrovitelj pri prireditvah društev, javnih zavodov in drugih neprofitnih
organizacij. Sredstva se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje praznovanj,
pokroviteljstva in promocij, za kulturne, športne, strokovne, družabne prireditve, investicije in
mednarodne projekte, ki služijo v javne namene. V proračunu za leto 2021 so zagotovljena
sredstva v višini 23.000 €.
Cilj: Promocija občine.
Kazalnik: Število prireditev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0032 Nabava opreme iz naslova pokroviteljstva občine
04041 Prireditve ob občinskem prazniku
V mesecu avgustu in septembru bodo v počastitev občinskega praznika izvedene številne
prireditve. Organizacija in izvedba teh prireditev bo potekala preko Zavoda za kulturo, šport in
turizem Žalec v sodelovanju z Občino Žalec. Za izvedbo vseh občinskih prireditev so predvidena
sredstva v višini 19.900 €.
Sredstva se povečajo za 5.840 € vezano na stroške za izvedbo programov in nastanitev
delegacij, ki so se odzvale povabilu v počastitev občinskega praznika.
Cilj: Ohranjanje pomena II. slovenskega tabora ter podelitev nagrad ob občinskem prazniku.
Kazalnik: Število prireditev, nagrajenci.
04042 Prireditve ob državnih praznikih
V počastitev Prešernovega dneva, Dneva upora proti okupatorju in Dneva državnosti se
zagotavljajo sredstva za izvedbo prireditev v višini 11.040 €. Organizacija in izvedba teh
prireditev bo potekala preko Zavoda za kulturo šport in turizem Žalec v sodelovanju z Občino
Žalec. Sredstva se zmanjšajo za 5.000 €, saj so se zaradi ukrepov, povezanih s
preprečevanjem širjenja epidemije COVID-19, določene proslave so se izvedle v omejenem
obsegu preko spleta – proslava v počastitev Prešernovega dneva. Proslava ob Dnevu upora
proti okupatorju pa ni bila realizirana.
Cilj: Ohranjanje pomena državnih praznikov ter podelitev nagrad ob kulturnem prazniku.
Kazalnik: Število prireditev, nagrajenci.
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04043 Ostale prireditve
V okviru ostalih prireditev se zagotavljajo sredstva v višini 33.510 € za prireditve, ki se izvajajo
preko leta in ne spadajo v okvir počastitve občinskega in državnega praznika, in sicer: pohod od
Starega piskra do spomenika talcem pod Gozdnikom, pohod na Komelj, polaganje venca Steska,
126 Stranice, proslava na Čreti, obletnice, otvoritve ter različni sprejemi kot so: sprejem
odličnjakov, zlatih maturantov, uspešnih športnikov, pogostitve in izvedbe kulturnih programov
na teh prireditvah. Sredstva so se zmanjšala za 1.300 €. Zaradi ukrepov, povezanih s
preprečevanjem širjenja epidemije COVID-19, so bile prireditve odpovedane.
Cilj: Podati pomen kulturno zgodovinskim dogodkom, dosežkom posameznikov na področju
izobraževanja, kulture, športa, sociale…

Kazalnik: Število prireditev - sprejemov, nagrajenci.
04046 Protokol poročnih obredov
Po veljavni zakonodaji stroški poročnih obredov bremenijo Upravno enoto. Občina Žalec želi z
dodatnimi sredstvi omogočiti kvalitetnejše izvajanje protokola poročnih obredov. Zaradi
doseganja enotne servisne storitve pri izvajanju poročnih obredov se za te namene zagotavljajo
sredstva v višini 4.000 € in so namenjena za plačilo prisotnosti osebam na porokah, ki opravljajo
protokolarna opravila, za nabavo pripomočkov, ki služijo izvajanju protokolarnih opravil ter
nabavo spominskih daril poročenemu paru.
Cilj: Poudariti pomen sklenitve poročnega obreda.
Kazalnik: Število poročnih obredov.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10004 Javna dela na področju predšolske vzgoje
Planirana sredstva v višini 14.943 € so namenjena za sofinanciranje javnih del v JZ Vrtci Občine
Žalec za dve zaposlitvi s V. ravnjo strokovne izobrazbe. Dejansko število javnih del je vezano na
javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2021 in s strani ZRSZ opredeljene višine
deleža sofinanciranja za Občino Žalec. Višina planiranih sredstev je opredeljena na podlagi
izračuna višine plače in sofinancerskega deleža za dve zaposlitvi s V. ravnjo strokovne
izobrazbe.
Planirana sredstva za sofinanciranje javnih del se glede na sklenjeni pogodbi z ZRSZ in
dinamiko izplačil v letu 2021 zmanjšujejo za 1.543 €.
Cilj: Aktivna politika zaposlovanja.
Kazalnik: Število vključenih v javna dela.
10005 Javna dela na področju osnovnošolskega izobraževanja
Planirana sredstva v višini 36.200 € so namenjena za sofinanciranje javnih del na osnovnih šolah
v Občini Žalec in sicer za I. OŠ Žalec, OŠ Šempeter, OŠ Griže, OŠ Petrovče, II. OŠ Žalec,
zaposlitev s VII. ravnjo strokovne izobrazbe in zaposlitev s V. ravnjo strokovne izobrazbe.
Dejansko število javnih del je vezano na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto
2021 in s strani ZRSZ opredeljene višine deleža sofinanciranja za Občino Žalec. Višina
planiranih sredstev je opredeljena na podlagi izračuna višine plače in sofinancerskega deleža za 5
zaposlitev s V. ravnjo strokovne izobrazbe in 5 zaposlitev s VII. ravnjo strokovne izobrazbe.
Planirana sredstva za sofinanciranje javnih del se glede na število sklenjenih pogodb z
ZRSZ in dinamiko izplačil v letu 2021 povečujejo za 7.200 €.
Cilj: Aktivna politika zaposlovanja.
Kazalnik: Število vključenih v javna dela.
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10006 Javna dela na področju socialnega varstva
Planirana sredstva v višini 31.040 € so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela na
področju sociale in sicer:
- OZ RK Žalec ena zaposlitev s V. ravnjo strokovne izobrazbe,
- VDC Žalec ena zaposlitev s V. ravnjo strokovne izobrazbe,
- Društvo Želva Eureka dve zaposlitvi z II. ravnjo strokovne izobrazbe,
- CSD Žalec – Podmornica tri zaposlitve s V. ravnjo strokovne izobrazbe in ena zaposlitev
s VII. ravnjo strokovne izobrazbe,
- Hiša sadeži družbe ena zaposlitev s V. ravnjo strokovne izobrazbe in ena zaposlitev s
VII. ravnjo strokovne izobrazbe.
Dejansko število javnih del je vezano na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto
2021 in s strani ZRSZ opredeljene višine deleža sofinanciranja za Občino Žalec.
Planirana sredstva se povečajo za 11.460 € glede na predvideno realizacijo in število javnih
delavcev na področju sociale.
Cilj: Aktivna politika zaposlovanja.
Kazalnik: Število vključenih v javna dela.
10008 Javna dela – ZKŠT Žalec
Planirana sredstva v višini 11.000 € so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela na
področju Zavoda za kulturo šport in turizem Žalec in sicer:
- 2 zaposlitve s V. ravnjo strokovne izobrazbe.
Dejansko število javnih del je vezano na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto
2021 in s strani ZRSZ opredeljene višine deleža sofinanciranja za Občino Žalec.
Javna dela okviru JZ ZKŠT Žalec so se zaključila z mesecem junijem, zato se zmanjšajo
planirana sredstva za 6.790 €.
Cilj: Aktivna politika zaposlovanja.
Kazalnik: Število vključenih v javna dela.
10009 Javna dela – Karitas
Planirana sredstva v višini 5.200 € so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela in
sicer za:
- Nadškofijska Karitas Maribor – Materinski dom Žalec – ena zaposlitev s V. ravnjo
strokovne izobrazbe,
- Škofijska Karitas Celje, ena zaposlitev s V. ravnjo strokovne izobrazbe (javni interes).
Dejansko število javnih del je vezano na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto
2021 in s strani ZRSZ opredeljene višine deleža sofinanciranja za Občino Žalec.
Cilj: Aktivna politika zaposlovanja.
Kazalnik: Število vključenih v javna dela.
10010 Javna dela na področju izobraževanja odraslih
Planirana sredstva v višini 9.440 € so namenjena za sofinanciranje programa javnih del na
področju izobraževanja odraslih kot pomoč pri delu svetovalni dejavnosti ISIO (VII. raven
izobrazbe) ter za strokovno delo na projektu Družinski center (VII. raven izobrazbe). Dejansko
število javnih del je vezano na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2021 in s
strani ZRSZ opredeljene višine deleža sofinanciranja za Občino Žalec. Višina planiranih sredstev
je opredeljena na podlagi izračuna višine plače in sofinancerskega deleža za dve zaposlitvi s VII.
ravnjo strokovne izobrazbe.
Planirana sredstva za sofinanciranje javnih del se glede na sklenjeni pogodbi z ZRSZ in
dinamiko izplačil v letu 2021 povečujejo za 1.560 €.
Cilj: Aktivna politika zaposlovanja.
Kazalnik: Število vključenih v javna dela.
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10011 Javna dela – MSK Žalec
Planirana sredstva v višini 13.405 € so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela na
področju kulture za dve zaposlitvi s V. ravnjo izobrazbe.
Dejansko število javnih del je vezano na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto
2021.
Cilj: Aktivna politika zaposlovanja.
Kazalnik: Število vključenih v javna dela.
10013 Javna dela »Festival od Celja do Žalca«
Planirana sredstva v višini 1.400 € so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela za eno
zaposlitev s V. ravnjo izobrazbe za 4 mesece, kot pomoč pri realizaciji prireditve »Festival od
Celja do Žalca«. Dejansko število javnih del je vezano na javni razpis za izbor programov javnih
del v RS za leto 2021.
Sredstva se zmanjšajo za 1.400 €. Zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja
epidemije COVID-19, je bil odpovedan »Festival od Celja do Žalca. Pomoč pri realizaciji
projekta preko javnih del ni bila realizirana.
Cilj: Aktivna politika zaposlovanja.
Kazalnik: Število vključenih v javna dela.
10014 Javna dela Univerza za III. življenjsko obdobje
Planirana sredstva v višini 4.500 € so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela s V.
ravnjo izobrazbe za strokovno pomoč na področju izobraževanja odraslih, v okviru Univerze za
III. življenjsko obdobje. Dejansko število javnih del je vezano na javni razpis za izbor
programov javnih del v RS za leto 2021.
Sredstva se zmanjšajo za 4.500 €. Zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja
epidemije COVID-19, pomoč pri realizaciji projekta preko javnih del ni bila realizirana.
Cilj: Aktivna politika zaposlovanja.
Kazalnik: Število vključenih v javna dela.
10015 Podporne zaposlitve invalidov
Sredstva v višini 45.606 € so namenjena za sofinanciranje zaposlitve šestih invalidov s 70 %
delazmožnostjo. Zaposlitev se bo izvajala preko Društva za pomoč in samopomoč Želva Eureka Žalec, saj s tem omogočamo invalidnim osebam zaposlitev z usposabljanjem, redno
spremljanje, vključno z mentorstvom.
Cilj: Zaposlovanje invalidov - aktivna politika zaposlovanja.
Kazalnik: Število vključenih invalidov.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 Oskrba s toplotno energijo
12030 Obnova toplovodnega sistema mesta Žalec
Sredstva v višini 7.900 € se namenijo za sofinanciranje vzdrževanja toplovodnega sistema v
deležu za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Občina Žalec, in sicer na območju ulic
Tomšičeva ulica (VVZ Žalec), Aškerčeva ulica (MSK Žalec, ZKŠT Žalec, Glasbena šola, VVZ
Žalec), Šilihova ulica (I. in II. OŠ Žalec) in Prežihova ulica (VVZ Žalec). Izvedba vzdrževanja je
nujna za nemoteno delovanje javnih zavodov. Vse navedene aktivnosti in tudi bodoče so
opredeljene v srednjeročnem programu SIPRO za zagotavljanje preskrbe občine s toplotno
oskrbo, na podlagi katerega je bila opredeljena višina potrebnih sredstev.
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Kazalnik: delež realizacije obnove toplovodnega sistema v letu 2021 za javne zavode, katerih
ustanoviteljica je Občina Žalec, glede na srednjeročni program SIPRO za zagotavljanje preskrbe
občine s toplotno oskrbo
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0033 Obnova toplovodnega sistema mesta Žalec
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17005 Investicije in investicijsko vzdrževanje JZ ZD dr. Jožeta Potrate Žalec
Sredstva v višini 100.000 € so namenjena za izvedbo potrebnih investicij za kvalitetno izvajanje
dejavnosti v okviru javnega zavoda ZD dr. Jožeta Potrate (npr. obnova razsvetljave IKT oprema
in ostala oprema, obnova prostorov – parketov itd. – upoštevajoč ZJF 80. člen, »najemnina za
državno oz. občinsko stvarno premoženje se uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje
stvarnopravnega premoženja države oz. občine.
Cilj: Zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje dejavnosti.
Kazalnik: Izvedena dela, nova oprema.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0034 Investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Žalec
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17010 Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog – Lokalna akcijska skupina
Žalec
Občina Žalec zaradi ohranjanja in varovanja zdravja občank in občanov sofinancira preventivne
programe zdravstvenega varstva. Planirana sredstva v višini 5.490 € so namenjena za delovanje
Lokalne akcijske skupine Žalec, v okviru katere se izvajajo aktivnosti: priprava okroglih miz na
temo prepovedane in dovoljene droge, preventivni materiali (plakati, zloženke) ter izvedba
preventivnih akcij. Del sredstev v višini 3.310 € je namenjenih sofinanciranju kombija za
menjavo igel, ki deluje v okviru JZ Socio Celje, ki izvaja menjavo igel tudi na območju Občine
Žalec.
Cilj: Informiranje o škodljivosti prepovedanih in dovoljenih drog.
Kazalnik: Število preventivnih akcij, število zloženk.
1707 Drugi programi na področju zdravju
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
Za plačilo prispevka za zdravstveno varstvo občanov so planirana sredstva v višini 240.000 €.
Vsak polnoleten občan, ki nima prihodkov in ne more biti zdravstveno zavarovan iz drugih
naslovov, ima pravico do osnovnega zavarovanja po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 –
ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 –
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) in Zakona za
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uravnoteženje javnih financ (UL RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl.
US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C,
99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 –
odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 - ZMVN-1A in 72/19). Povprečno
število predvidenih upravičencev je ocenjeno na podlagi realizacije iz leta 2020 in predvidevamo
590 občanov na mesec, ki bodo upravičeni do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Višina prispevka za tekoče leto se računa po stopnji 2% od povprečne bruto plače v RS za mesec
oktober predhodnega koledarskega leta. Prav tako so do plačila osnovnega zdravstvenega
zavarovanja po 24. točki 15. člena ZZVZZ tudi otroci do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega
naslova, iz tega naslova je povprečno 1 upravičenec na mesec. Višina prispevka za tekoče leto se
računa po stopnji 5,96% od zneska veljavne minimalne plače.
Cilj: Zagotavljanje osnovnega zavarovanja.
Kazalnik: Število zavarovanih občanov/občank – mesečno/letno.
Sredstva se zmanjšajo za 216.690 €, ker je 1.1.2021 pričel veljati Zakon o finančni
razbremenitvi občin (UL RS 189/2020), po katerem sredstva za plačilo prispevkov za
zdravstveno varstvo zagotavlja na RS iz proračuna.
17079002 Mrliško ogledna služba
17030 Plačilo storitev mrliško ogledne službe
Na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju UL RS, št.
72/06, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A,
91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 –
ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19 in 49/20 - ZIUZEOP) in
Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (UL RS, št. 56/93 in 15/08),
mora občina zagotavljati mrliško pregledno službo za svoje občane. Sem spadajo obdukcije,
prevozi in druge storitve ob smrti pokojnika, ki se opravijo po odredbi zdravnika oziroma
policije. Za plačilo storitev mrliško pregledne službe je planiranih 50.000 €.
Cilj: Zagotavljanje mrliško pregledne službe.
Kazalnik: Število izvedenih pregledov.
Sredstva se zmanjšajo za 48.892 €, ker je 1.1.2021 pričel veljati Zakon o finančni
razbremenitvi občin (UL RS 189/2020), po katerem sredstva za plačilo mrliško ogledne
službe zagotavlja RS iz proračuna.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec Novo Celje
Planirana sredstva v višini 8.000 € so namenjena za investicijsko vzdrževanje dvorca in ustrezno
zaščito obnovljenih kamnitih kipov Samsona in Herkula pri vhodu v dvorec Novo Celje.
Planirana sredstva se povečajo za 1.281 € za obnovo stekel na dvorcu po neurju v mesecu
avgustu 2021.
Cilj: Zaščita in ohranjanje objektov kulturne dediščine.
Kazalnik: Realizirana zaščita v skladu s priporočili ZVKD OI Celje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0035 Investicije in investicijsko vzdrževanje Dvorca Novo Celje
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18003 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov – Savinova hiša
Planirana so sredstva v višini 13.400 €, in sicer 9.900 € za tekoče vzdrževanje objekta »Savinova
hiša«, ki jo ima ZKŠT Žalec v upravljanju in 3.500 € za obnovo grelnih ventilov, nabavo
galerijskih stekel, monitorja. Planirana sredstva se povečajo za 5.500 € za nakup zaslonov za
izvedbo AV razstav in dobavo in montažo klim za ogrevanje/ohlajevanje razstavnih
prostorov.
Cilj: Ohranjanje objektov kulturne dediščine.
Kazalnik: Nabavljena oprema.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0036 Investicije in investicijsko vzdrževanje Savinove hiše
18004 Vzdrževanje grobov in grobišč
Planirana sredstva v višini 4.230 € so predvidena za vzdrževanje in urejenost vojaških grobov in
pokopališč, za katere skrbi Združenje borcev za vrednote NOB Žalec.
Cilj: Urejenost vojaških grobov.
Kazalnik: Število vzdrževanih grobov.
18006 Sofinanciranje kulturnih projektov
Planirana sredstva v višini 19.800 € so namenjena za sofinanciranje projektov na področju
kulture za obnovo nepremične kulturne dediščine v skladu s sprejetim pravilnikom in javnim
razpisom za leto 2021 (vključno s sofinanciranjem obnove fasad v zaščitenih mestnih in vaških
jedrih). Finančna sredstva se izplačajo na osnovi realiziranih projektov.
Cilj: Ohranjanje objektov kulturne dediščine.
Kazalnik: Število obnovljenih objektov v skladu s priporočili ZVKD OI Celje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0037 Sofinanciranje obnove kulturne dediščine
18008 Ureditev arheološkega parka v Šempetru
Sredstva v višini 5.000 € so namenjena za novelacijo projektno tehnične dokumentacije, ki bo
osnova za prijavo na javne razpise (v okviru EU, Norveškega sklada, Ministrstva za kulturo), ki
bodo sofinancirali izvedbo projektov kulturne dediščine državnega pomena. Zaščita in celovita
ureditev arheološkega parka v Šempetru, je na osnovi obstoječe projektne dokumentacije
ocenjena na 1.970.000 €. Občina Žalec bi bila v projektu partner, skupaj z ostalimi deležniki tako
na državnem kot v lokalnem okolju, ob ustrezni podpori strokovnih služb – ZVKD OE Celje,
PM Celje, saj je Arheološki park Rimska nekropola v lasti države in SAZU ter spomenik
državnega pomena.
Stanje projekta: Izdelana projektno tehnična dokumentacijo za zaščito in celovito ureditev
arheološkega parka v Šempetru, ki jo je potrebno novelirati v skladu z novo gradbeno
zakonodajo v kolikor bo pripravljenost lastnikov za izvedbo projekta in ustrezni razpisi za
pridobitev sredstev.
Planirana sredstva se povečajo za 25.000 € za uskladitev in dopolnitev projektno tehnične
dokumentacije za potrebe DGD za ureditev arheološkega parka v Šempetru v skladu z
gradbeno zakonodajo.
Cilj: Ohranjanje objektov kulturne dediščine.
Kazalnik: Novelirana projektna dokumentacija, ob pogoju, da lastniki sofinancirajo izvedbo
projekta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-07-0036 Ureditev arheološkega parka v Šempetru

236

18009 Prenova kompleksa Savinove hiše v Žalcu
Planirana sredstva v višini 12.000 € so predvidena za izvedbo razpisa za javno zasebno
partnerstvo za prenovo kompleksa Savinove hiše – objekt za potrebe turističnih nastanitev.
Sredstva se bodo namenila za delno ureditev severnega dela fasade Savinovega gospodarskega
poslopja.
Cilj: Ohranjanje objektov kulturne dediščine v starem mestnem jedru Žalca.
Kazalnik: Izkazan interes zasebnih partnerjev za JZP – pogoj za izvedbo razpisa JZP.
18011 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec
Postavka je zaradi prevladujoče vsebine (muzejska dejavnost) prestavljena iz področja turizma
na področje ohranjanja kulturne dediščine.
Planirana sredstva v višini 40.000 € se razdelijo:
- 35.000 € za stroške ogrevanja, elektrike, vode, varovanja, vzdrževanja, servisiranja,
čiščenja, odvoza smeti in druge stroške za stavbo,
- 5.000 € za prenovo alarmnega sistema in nujna dela za delovanje.
Planirana sredstva se povečajo za 2.000 € za stroške ogrevanja, elektrike, vode, varovanja,
vzdrževanja, servisiranja, čiščenja, odvoza smeti in druge stroške za stavbo.
Cilj: Ohranjanje objektov kulturne dediščine in dostopnost vsebine muzeja obiskovalcem.
Kazalnik: Število obiskovalcev muzeja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0038 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec
Za dejavnost Medobčinske splošne knjižnice so planirana sredstva v višini 339.227 €. Od tega se
nameni za plače in druge izdatke zaposlenih 234.310 €, za prispevke delodajalca 33.197 €,
neprogramske stroške 58.000 € ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
3.720 €. Za nakup opremo je predvideno 10.000 €, vsebinsko nabavo opreme opredeli javni
zavod v finančnem načrtu.
Planirana sredstva se povečajo za 7.518 € za nakup razkuževalnika knjig, sredstva bo
občina dobila povrnjena na osnovi uspešne prijave na razpis Ministrstva za kulturo in
sklepa o sofinanciranju.
Cilj: Ohranitev stabilnega delovanja Medobčinske splošne knjižnice Žalec.
Kazalnik: Število članov knjižnice (7600), število obiskovalcev prireditev (12700), število javnih
dogodkov (420), število izposojenih enot gradiva (390000), število zaposlenih iz sredstev Občine
Žalec (12,7) število vseh zaposlenih (20).
Izhodiščne vrednosti za obiskovalce/dogodke so iz 2019, ki se bodo zmanjšale zaradi
upoštevanja priporočil NIJZ Covid 19.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0039 Nakup opreme za Medobčinsko splošno knjižnico
18021 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec
Planirana sredstva v višini 33.000 € so predvidena za nakup knjig - knjižnično gradivo.
Cilj: Zagotavljati aktualno knjižnično gradivo za uporabnike MSK Žalec
Kazalnik: Novo knjižnično gradivo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0040 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico
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18022 Drugi programi v knjižnicah
Planirana sredstva v višini 6.140 € so namenjena za izvedbo kulturnih prireditev v okviru
Medobčinske splošne knjižnice Žalec in sicer za: razstave, literarne večere in pogovore ter
predstavitve knjig.
Cilj: Zagotavljanje kulturnih prireditev, ki širijo bralno kulturo in pomen knjige.
Kazalnik: Število prireditev
18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij
Planirana sredstva v višini 13.000 € so predvidena za izdajo zbornikov in publikacij, od tega:
– 2.000 € za sofinanciranje številke revije Vpogled,
– 2.000 € za sofinanciranje ostalih gradiv/publikacij,
– 2.500 € za izvedbo javnega razpisa z vseslovensko književno nagrado, imenovano po
prvi slovenski pesnici Fanny Hausmann,
– 6.500 € za pripravo monografije o akademski slikarki Jelici Žuža.
Planirana sredstva se povečajo za 4.500 € za sofinanciranje knjige ob 15. obletnici
festivala tolkalnih skupin BUMFEST.
Cilj: Izdajanje knjig, brošur in zbornikov (v povezavi s kulturno dediščino, posamezniki in
poezijo/prozo), ki širijo pomen knjige in bralno kulturo v lokalnem okolju.
Kazalnik: Število knjig, zbornikov, publikacij.
18028 Brezplačni časopis Utrip za občane
Za nakup 81.500 izvodov časopisa Utrip, ki jih občani občine Žalec – oz. gospodinjstva dobijo
mesečno brezplačno na dom se predvidijo sredstva v višini 65.000 €.
Planirana sredstva se povečajo za 2.950 € zaradi uskladitve z dejanskimi zahtevki za
časopis Utrip.
Cilj: Izdajanje časopisa Utrip, ki predstavlja vir informacij o aktualnih dogodkih, prireditvah v
Občini Žalec in SSD.
Kazalnik: Število izdanih številk in izvodov, ki jih prejmejo občani Občine Žalec.
18039002 Umetniški programi
18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec
Sredstva v skupni vrednosti 436.930 € so predvidena za plače 11 zaposlenih delavcev v vrednosti
301.500 €. V sredstvih za plače je vključena še prehrana, prevoz in regres za letni dopust za
zaposlene. Za prispevke delodajalca za zaposlene so predvidena sredstva v višini 43.900 € ter za
premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja 4.500 €. V okviru podkonta izdatki
za blago in storitve je predvidenih 87.030 € za pokrivanje materialnih stroškov, povezanih z
redno dejavnostjo zavoda.
Planirana sredstva se povečajo za 5.120 € za izdatke za blago in storitve za pokrivanje
materialnih stroškov, povezanih z redno dejavnostjo.
Cilj: Ohranitev stabilnega delovanja JZ ZKŠT Žalec tudi na področju kulture, športa in turizma.
Kazalniki so: število obiskovalcev prireditev (32.000) število javnih dogodkov (110), število
zaposlenih iz sredstev Občine Žalec (11), število vseh zaposlenih (16). Izhodiščne vrednosti za
obiskovalce/dogodke so iz 2019, ki se bodo zmanjšale zaradi upoštevanja priporočil NIJZ Covid
19).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg).
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in njegove
spremembe (UL RS, št 76/2001; 41/2004; 31/2009; 44/2009, 102/2020).
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18033 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb v Domu II. slovenskega
tabora
Planirana sredstva v višini 28.000 € so namenjena za izvedbo kulturnih prireditev v Domu II.
slovenskega tabora Žalec, v dvorcu Novo Celje, poletnih prireditev na Šlandrovem trgu in ob
fontani zeleno zlato ter prireditev v sklopu veselega decembra za otroke in odrasle.
Sredstva se zmanjšajo za 2.500 €. Zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja
epidemije COVID-19, je bila izvedba kulturnih prireditev okrnjena.
Cilj: Zagotavljanje kulturnih prireditev.
Kazalnik: Število prireditev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg).
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in njegove
spremembe (UL RS, št 76/2001; 41/2004; 31/2009; 44/2009, 102/2020).
18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb v Savinovi hiši
Sredstva v višini 23.000 € se namenijo za izvedbo razstav v Savinovem likovnem salonu,
pregledne razstavo v Novem Celju, izvedbo predavanj o umetnosti, Savinovega dne in salonskih
večerov.
Cilj: Zagotavljanje kulturnih prireditev.
Kazalnik: Število prireditev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg).
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in njegove
spremembe (UL RS, št 76/2001; 41/2004; 31/2009; 44/2009, 102/2020).
18035 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – BUMFEST
Planirana sredstva v višini 4.500 € so predvidena za sofinanciranje XV. mednarodnega festivala
tolkalnih skupin v mesecu januarju 2021 v Žalcu.
Sredstva se zmanjšajo za 4.500 €. Zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja
epidemije COVID-19, ni bil realiziran mednarodni festival tolkalnih skupin BUMFEST.
Cilj: Zagotavljanje izvedbe festivala tolkalnih skupin, ki je edinstven v slovenskem prostoru.
Kazalnik: Število obiskovalcev.
18037 Festival akustične glasbe
Planirana sredstva v višini 1.840 € se namenijo za sofinanciranja Festivala akustične glasbe, ki
ga bo pripravljalo GLD Aletheia v sodelovanju z ZKŠT Žalec konec avgusta 2021 v atriju
Savinove hiše.
Sredstva se zmanjšajo za 1.840 €. Zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja
epidemije COVID-19, ni bil realiziran festival akustične glasbe.
Cilj: Zagotavljanje izvedbe festivala akustične glasbe.
Kazalnik: Število obiskovalcev.
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18039003 Ljubiteljska kultura
18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Planirana sredstva v višini 7.100 € so namenjena za delovanje JSKD OI Žalec za sofinanciranje
organizacije in izvedbe območnih prireditev za udeležene člane kulturnih društev iz Občine
Žalec.
Sredstva se zmanjšajo za 2.100 €. Zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja
epidemije COVID-19, je bilo izvedba kulturnih prireditev in izobraževanj okrnjena.
Cilj: Ohranitev osnovnih pogojev za vzpodbujanje ljubiteljskih dejavnosti v kulturnih društvih v
skladu z poslanstvom JSKD .
Kazalnik:. Izvedba različnih delavnic in izobraževanj (2 izobraževanja: Seminar za zborovodje,
Folklorni seminar) za 98 udeležencev (7 zborovodski seminar, od tega 4 iz občine Žalec; 91
folklorni seminar, od tega 85 iz občine Žalec), izvedba različnih delavnic (likovna delavnica v
sklopu Likovne kolonije Zeleno zlato 2019) in prireditev cca 4000 obiskovalcev ter
administrativna pomoč 30 društvom, ki jo nudi območna izpostava JSKD. Izhodiščne vrednosti
za obiskovalce/dogodke so iz 2019, ki se bodo zmanjšale zaradi upoštevanja priporočil NIJZ
Covid 19).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg).
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (UL RS, št. 72/10).
18042 Sofinanciranje programov kulturnih društev
Planirana sredstva v višini 64.790 € so namenjena za: redno delovanje Zveze kulturnih društev
»Savinja« Žalec in kulturnih društev na področju kulture v Občini Žalec, izvajanje programov
dela in tekoče vzdrževanje prostorov. Za investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme društev
pa so planirana sredstva v višini 20.900 €. Razdelitev sredstev za investicijske transfere med
društva se opravi na osnovi planov dela društev in na osnovi sprejetega pravilnika za financiranje
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec ter na podlagi prejetih vlog na javni razpis za leto
2021 in realiziranih investicijskih vlaganj.
Planirana sredstva se povečajo za 8.000 € za sofinanciranje rednega vzdrževanja
društvenih prostorov v Občini Žalec.
Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za delovanje društev na področju kulture – predvidoma
20.
Kazalnik: Število delujočih društev, število članov, število kulturnih prireditev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg).
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec
(UL RS, št. 28/2018).
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Žalec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0041 Nabava opreme za kulturna društva
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18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)
Planirana sredstva v višini 7.500 € so predvidena za izvedbo osrednje proslave ob kulturnem
prazniku s podelitvijo nagrad in Savinovih odličij. Savinova plaketa z denarno nagrado znaša
1.000€.
Sredstva se zmanjšajo za 5.930 €. Zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja
epidemije COVID-19, ni bila izvedena klasična proslava ampak digitalno preko spletnih
kanalov in STV Žalec.
Cilj: Ohranjanje pomena kulturnega praznika ter podelitev nagrad ob kulturnem prazniku.
Kazalnik: Število prireditev, nagrajenci.
18046 Festival »Sredi zvezd«
Planirana sredstva v višini 3.070 € so namenjena za sofinanciranje izvedbe projekta »Sredi
zvezd« in podelitev priznanj. Festival bo potekal v Domu II. slovenskega tabora Žalec z
udeležbo vokalnih skupin iz Slovenije in tujine.
Sredstva se zmanjšajo za 3.070 €. Zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja
epidemije COVID-19, ni bil realiziran festival »Sredi zvezd«.
Cilj: Zagotavljanje izvedbe festivala vokalnih skupin.
Kazalnik: Število sodelujočih vokalnih skupin, število obiskovalcev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg).
18047 Mednarodni folklorni festival
Sredstva v višini 4.500 € so namenjena za sofinanciranje izvedbe mednarodnega folklornega
festivala od Celja do Žalca (vključno z nabavo plaket), katerega soorganizator je KUD Grifon iz
Šempetra. Sredstva se zmanjšajo za 4.500 €. Zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem
širjenja epidemije COVID-19, ni bil realiziran mednarodni folklorni festival od Celja do
Žalca.
Cilj: Zagotavljanje izvedbe folklornega festivala.
Kazalnik: Število sodelujočih folklornih skupin, število obiskovalcev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg).
18039005 Drugi programi v kulturi
18060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora
Planirana sredstva v višini 35.400 € so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta Doma II.
slovenskega tabora Žalec, ki ga ima v upravljanju ZKŠT Žalec (stroški ogrevanja, vode,
elektrike, odvoza smeti, vzdrževanje sistema varovanja in komunikacij, tekoča popravila,…).
Dodatna sredstva zagotavlja ZKŠT Žalec s tržno dejavnostjo. Sredstva se zmanjšajo za 32 €,
glede na realizirano tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora.
Cilj: Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti ZKŠT Žalec.
Kazalnik: tekoče vzdrževanje objekta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg).
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in njegove
spremembe (UL RS, št 76/2001; 41/2004; 31/2009; 44/2009, 102/2020).
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18062 Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora
Planirana sredstva v višini 19.000 € so namenjena za prenovo sanitarij, nakup cugov (lučnih
vlekov) in skladiščne opreme ter nujna investicijska dela.
Sredstva se zmanjšajo za 2.000 €, saj so bile potrebne investicije realizirane v obsegu 17.032 €.
Cilj: Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti ZKŠT Žalec.
Kazalnik: Izvedba nujnih investicijskih del in nabava opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0042 Dom II. slovenskega tabora Žalec
1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij
18084 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
Planirana sredstva v višini 9.200 € se namenijo za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programov na področju veteranskih organizacij in sicer: Društva izgnancev Slovenije - Območna
organizacija Žalec, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo SSD, Policijskega
veteranskega društva Sever, Združenja borcev za vrednote NOB Žalec in ostalih društev na
področju delovanja veteranskih organizacij.
Cilj: Ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot
polpretekle zgodovine.
Kazalnik: Število financiranih veteranskih organizacij, porabnikov.
18049004 Programi drugih posebnih skupin
18093 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin
Planirana sredstva v višini 27.600 € se namenijo za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programa drugih posebnih skupin in sicer: sofinanciranje programov upokojenskih društev,
sofinanciranje programa Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec in sofinanciranje programa
Filatelističnega društva Žalec.
Cilj: Ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki omogočajo starejšim organiziranje
njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in
gospodarskem razvoju Občine Žalec.
Kazalnik: Število financiranih nevladnih organizacij, število vključenih uporabnikov.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18101 Mednarodna športna tekmovanja
Planirana sredstva v višini 9.000 € so namenjena za posameznike in športna društva, ki se bodo
na osnovi doseženih rezultatov udeležili mednarodnih tekmovanj. Sredstva se bodo razdelila v
skladu z Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v
Občini Žalec in javnim razpisom.
Cilj: Uresničevanje javnega interesa na področju mednarodnega športnega udejstvovanja.
Kazalnik: Število sofinanciranih mednarodnih športnih tekmovanj.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o športu (UL RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20).
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Žalec
(UL RS, št. 28/18).
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18102 Športne prireditve
Planirana sredstva v višini 18.000 € so predvidena za naslednje prireditve, aktivnosti in interesne
programe mladih: prireditev »Šport 2020 v Občini Žalec«, Šport mladih, Razpnimo jadra,
Zajadrajmo v poletje, tek po ulicah Žalca, tradicionalno srečanje občanov na Komelju,
kolesarjenje po SSD, in za druge športne prireditve ter promocijo športa (oglaševanje in
informiranje).
Cilj: Izvajati športne prireditve, aktivnosti in interesne programe mladih.
Kazalnik: Število športnih prireditev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o športu (UL RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20).
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Žalec
(UL RS, št. 28/18).
18104 Financiranje športa v vrtcih in šolah
Predvidena sredstva v skupni višini 7.450 € so predvidena za sofinanciranje po Odloku o
postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec in na
osnovi prijav programov vrtca in osnovnih šol na javni razpis za leto 2021 (organizacija in
udeležba na tekmovanjih ter plavalno opismenjevanje).
Cilj: Zagotavljanje javnega interesa na področju športa otrok in mladine v okviru šolskega
programa športa.
Kazalnik: Število udeležencev šolskih športnih tekmovanj in ciciolimpijade.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o športu (UL RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20).
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Žalec
(UL RS, št. 28/18).
18105 Financiranje programov športa v društvih
Program športa v društvih sofinancira Občina Žalec na podlagi Zakona o športu in Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji. Višina potrebnih sredstev je ocenjena na podlagi
realizacije sofinanciranja preko 60 športnih društev v letu 2020. Sredstva v skupni višini 203.370
€ so namenjena sofinanciranju društev, ki se bodo razdelila v skladu z Odlokom o postopkih in
merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec in javnim razpisom.
Cilj: Zagotavljanje športnih programov, ki obsegajo različne vsebine športnih dejavnosti in so
namenjeni posameznikom vseh starosti.
Kazalnik: Število članic/članov, ki so vključeni v programe športa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o športu (UL RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20).
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Žalec
(UL RS, št. 28/18).
18106 Financiranje športa invalidov
Planirana sredstva v višini 1.000 € se bodo razdelila v skladu z Odlokom o postopku in merilih
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec in javnim razpisom.
Cilj: Zagotavljanje športnih programov, ki so namenjena ohranjanju gibalne sposobnosti,
zdravja, razvedrilu in tekmovanju invalidov.
Kazalnik: Število članic/članov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o športu (UL RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20).
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Žalec
(UL RS, št. 28/18).
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18107 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec
Planirana sredstva v višini 15.000 € so predvidena za vzdrževanje Športnega centra Žalec, kamor
spada predvsem tekoče vzdrževanje glavnega in pomožnega nogometnega igrišča, otroškega
igrišča, plačila stroškov električne energije, vodarine ter sprotna popravila. Planirana sredstva
se povečajo za 6.000 €, ki se namenijo za sanacijo travnate površine, popravilo doskočišča
za skok v višino in popravilo rampe v skateparku.
Cilj: Vzdrževanje športnih objektov in igrišč v okviru Športnega centra Žalec.
Kazalnik: Izvedeno tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec
18108 Investicije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Žalec
Planirana sredstva v višini 20.000 € so predvidena za najnujnejša dela na atletski stezi in ostalih
športnih površinah v ŠC Žalec. Planirana sredstva za investicijska dela se zmanjšajo za 6.000
€, ker so bila nujna dela izvedena v okviru tekočega vzdrževanja Športnega centra Žalec.
Cilj: Vzdrževanje športnih objektov in igrišč v okviru Športnega centra Žalec.
Kazalnik: Izvedba nujnih investicijskih del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0043 Investicijsko vzdrževanje Športnega centra Žalec
18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov
Planirana sredstva v višini 13.000 € se namenijo za investicijsko vzdrževanje igrišč po Občini
Žalec. Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi javnega razpisa. Dodatnih 15.000 € se nameni za
strokovne pregled ustreznosti opreme na igriščih ter legalizacija športnih igrišč na prostem na
območju Občine Žalec.
Cilj: Zagotoviti pregled ustreznosti opreme in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in
igrišč po Občini Žalec ter legalizacija le teh.
Kazalnik: Izvedba pregledov opreme po igriščih izvedba nujnih investicijskih del na športnih
objektih in število legaliziranih igrišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0044 Investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov
18111 Financiranje strokovnega kadra na področju športa
Planirana sredstva v višini 24.000 € so predvidena za sofinanciranje strokovnega kadra na
področju športa v društvih, ki imajo množičen mladinski pogon in tekmujejo v članski ligi v
kolektivnih športih. Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi javnega razpisa.
Cilj: Spodbujanje kvalitetnega in strokovnega dela z mladimi, ki imajo množičen mladinski
pogon in tekmujejo v članski ligi v kolektivnih športih.
Kazalnik: Število sofinanciranega strokovnega kadra.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o športu (UL RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20).
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Žalec
(UL RS, št. 28/18).
18113 Drsališče v Žalcu
Planirana sredstva v višini 12.000 € so predvidena za sofinanciranje izvedbe programskega dela
in za pokrivanje stroškov za normalno delovanjem drsališča – podij, šotor, elektrika, voda, ….
Cilj: Spodbujanje prostočasne športne aktivnosti občanov s poudarkom na drsanju.
Kazalnik: Čas obratovanja drsališča v mesecih.
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18125 Kolesarska dirka po Sloveniji
V letu 2021 bo po Sloveniji potekala kolesarska dirka po Sloveniji. Dirka bo imela tudi v sezoni
2021 pet etap, štart ene izmed etap pa se predvideva v Žalcu. Za sodelovanje in promocijske
aktivnosti je potrebno zagotoviti skupno 30.000 €, del sredstev v višini 15.000 € bo zagotovila
Občina Žalec, razliko pa ZKŠT Žalec. Dogajanje in lepote Slovenije bo lahko spremljalo več kot
100 milijonov ljudi, v več kot 99 državah Evrope, Azije, Afrike ter Srednjega vzhoda, saj je na
pobudo organizatorjev, prenos na najbolj gledani evropski in svetovni športni televiziji Eurosport
in na nacionalni televiziji.
Cilj: Promocija kolesarstva, Slovenije in Občine Žalec, v slovenskem in evropskem prostoru.
Kazalnik: Izvedba etape v Žalcu in kolesarske dirke po Sloveniji.
18126 Nogometno igrišče z umetno travo v ŠC Žalec
Športni center Žalec se že vrsto let srečuje s prostorsko stisko za vadbo celotnega ustroja
nogometašev. Z namenom, da se centralno igrišče ohranja v čim boljših pogojih za tekmovalni
del, se v okviru ŠC Žalec za izvajanje aktivnosti zagotovijo dodatne površine z umetno travo.
Predmetno igrišče je potrebno prostorsko umestiti v OPPN Frenga in pridobiti ustrezno
projektno tehnično dokumentacijo za gradbeno dovoljenje za nogometno igrišče z umetno travo
z razsvetljavo. Izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo v velikosti 60 x 40m s
spremljajočo razsvetljavo je predvidena v letih 2021 in 2022. V istem časovnem obdobju je
predvideno pridobivanje sredstev preko javnega razpisa Nogometne zveze Slovenije in tudi
donatorjev. Planirana sredstva v letu 2021 v višini 115.060 €, so predvidena za:
projektno tehnično dokumentacijo 10.400 €,
novogradnjo v višini 101.000 €,
investicijski nadzor v višini 3.660 €.
Sredstva se zmanjšujejo v višini 101.000 € za novogradnjo ter 3.660 € za investicijski
nadzor, saj OPPN Žalec Frenga še ni sprejet in ni možno pridobiti projektno tehnično
dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem, kar je osnova za začetek gradnje. Posledično se
gradnja in z njo povezan investicijski nadzor v letu 2021 ne bo izvedel.
Cilj: Pričetek izgradnje nogometnega igrišče z umetno travo.
Kazalnik: Sprejete spremembe OPPN Frenga – občinski svet, sledi projektno tehnična
dokumentacija, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca
gradbenih del in uvedba v delo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB 190-20-0003 Nogometno igrišče z umetno travo v ŠC Žalec
18128 Obnova parketa v športni dvorani Šempeter
Občina Žalec bo na JR Fundacije za šport prijavila obnovo parketa v športni dvorani pri Osnovni
šoli Šempeter. Obstoječi športni parket je potreben obnove. Športna dvorana je zasedena od 7.00
ure do 22.30 ure z športnimi aktivnostmi v okviru vzgoje in izobraževanja in aktivnostmi
športnih društev. Planirana sredstva v letu 2021 v višini 35.901 €, so predvidena za:
izvedbo obnove parketa 34.315 €,
investicijski nadzor v višini 1.586 €.
Na podlagi realizirane investicije se planirana sredstva v letu 2021 zmanjšajo na 28.049 € in
sicer za:
izvedbo obnove parketa 25.950 €,
investicijski nadzor v višini 2.099 €.
Cilj: Obnova parketa v športni dvorani Šempeter.
Kazalnik: Obnovljen parket.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB 190-20-109 Obnova parketa v športni dvorani Šempeter
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18129 Ureditev športnega igrišča v Libojah
Predvidena je ureditev športnega igrišča v Libojah, da bo varno za uporabo in izvajanje vzgojno
izobraževalnega procesa športne vzgoje učencev in učenk POŠ Liboje ter za rekreativno
dejavnost občank in občanov Liboj. Sredstva za ureditev igrišča se bodo v višini 19.000 €
namenila kot investicijski transfer POŠ Liboje, ki bo nosilka ureditve igrišča. Strokovne službe
Občine Žalec bodo aktivno sodelovale pri legalizaciji igrišča. Na podlagi prejetih ponudb se za
ureditev igrišča v Libojah (preplastitev in odvodnjavanje igrišča, postavitev varovalnih
ograj in dostopne poti) dodatno zagotovi 12.222 € finančnih sredstev.
Cilj: Legalizacija in ureditev športnega igrišča v Libojah.
Kazalnik: Obnovljeno igrišče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB 190-20-110 Ureditev športnega igrišča v Libojah
18059002 Programi za mladino
18121 Dejavnost Mladinskega sveta in mladinskih klubov
Občina Žalec želi s podporo projektom za mladino spodbuditi dejavnosti mladih v Občini Žalec.
Sofinancira projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem
omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Občini Žalec.
Sredstva v višini 12.000 € se namenijo za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov
na področju mladinske dejavnosti ter za izvedbo javnega razpisa »Projekti za mlade« in za
delovanje Mladinskega sveta, ki se sofinancira na osnovi predloženega programa iz proračuna
lokalne skupnosti (7. člen Zakona o mladinskih svetih). Podlaga za financiranje dejavnosti
Mladinskega sveta in mladinskih klubov je Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93, 6/94 odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96
- odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1,
51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (UL
RS, št. 42/10, 21/18 – ZNOrg), Zakon o mladinskih svetih (UL RS, št. 70/00, 42/10), Odlok o
mladini v Občini Žalec (UL RS, št. 94/12), Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za
sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec (UL RS,
št. 20/12),
Cilj: Ohranitev nivoja financiranja programov in projektov izvajalcev (društev, zvezi društev in
ostalih organizacij), ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na
področju družbenega življenja v Občini Žalec.
Kazalnik: Število financiranih izvajalcev, število izvedenih programov in projektov, število
vključenih uporabnikov.
18122 Dejavnost Občinske zveze Društev prijateljev mladine Žalec
Planirana sredstva v višini 16.400 € se namenijo za sofinanciranje izvedbe letovanja otrok,
zdravstvenega letovanja preko ZZZS in za brezplačno letovanje otrok iz socialno ogroženih
družin, izvedbo Veselega decembra (za obdarovanje predšolskih otrok in obisk dedka Mraza ob
sodelovanju pokroviteljev), projekta medobčinski otroški parlament, varne točke ter za bralno
značko. Podlaga za financiranje dejavnosti Mladinskega sveta in mladinskih klubov je v Zakonu
o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US,
26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US,
70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 -
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ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE).
Cilj: Izvedba programov zveze Društev prijateljev mladine Žalec.
Kazalnik: Število izvedenih projektov/programov, število vključenih uporabnikov letovanja
otrok.
18123 Financiranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami
Občina Žalec želi s podporo programom preživljanja prostega časa otrok in mladine med
počitnicami spodbuditi dejavnosti mladih v Občini Žalec. Predvidena sredstva v višini 5.370 € so
namenjena za prireditve, aktivnosti in interesne programe otrok in mladine: zajadrajmo v poletje,
prosti čas otrok in šport mladih - interesni programi. Podlaga za financiranje je v Zakonu o
lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl.
US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97,
70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00,
28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE).
Kazalnik: število izvedenih projektov/programov, število vključenih uporabnikov.
18127 Dejavnost mladinskega centra Žalec
Občina Žalec je skupaj s Študentskim klubom Žalec ustanovila Javni zavod Mladinski center
Žalec. Obe ustanoviteljici imata 50 % ustanoviteljski delež. Mladinski center je ustanovljen za
opravljanje interesnih dejavnosti za mladino na območju Občine Žalec. Namen ustanovitve in
poslanstvo zavoda je celostna podpora pri oblikovanju identitete mladih. Zavod vzpostavlja
avtonomni mladinski prostor, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da omogoča negovanje
kulturnih, socialnih in drugih stikov med mladimi, vzpodbuja družbeno integracijo, aktivno
participacijo in družbeno odgovornost mladih. Sredstva v višini 146.573 € se namenijo za
delovanje Javnega zavoda Mladinski center Žalec, in sicer:
– 28.230 € za financiranje 50 % deleža za plače,
– 39.100 € za pokrivanje 50 % deleža materialnih stroškov javnega zavoda,
– 45.140 € za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in
prizidavo Mladinskega centra na Aškerčevi 13,
– 34.103 € za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje.
Planirana sredstva so se povečala za 70 € zaradi plačila obveznega zdravniškega pregleda
direktorja MC Žalec.
Cilj: Vzpostavitev in tekoče delovanje Mladinskega centra Žalec.
Kazalniki: Število zaposlenih v Mladinskem centru na dan 31.12.2021, število izvedenih
projektov leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-19-0034 Mladinski center Žalec
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19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
19001 Dejavnost JZ »Vrtci Občine Žalec«
Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (UL RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10,
62/10 - ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) se iz proračuna občine
zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz
Občine Žalec, ki obiskujejo JZ Vrtci Občine Žalec (v letu 2021 bo predvidoma vključenih
povprečno 890 otrok, za katere je Občina Žalec zavezanka za plačilo razlike v ceni programa
vrtca) v višini 2.860.000 €. Cena programov za prvo in drugo starostno obdobje otrok je
določena s Sklepom o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec (UL RS, št 20/19), na
podlagi katerega so tudi izračunana predvidena sredstva za leto 2021. Občina Žalec v skladu s 6.
odstavkom 28. člena Zakona o vrtcih zagotavlja vrtcu tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz
naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni
mogoče všteti v ceno programa v višini 86.320 €.
Planirana sredstva, ki se na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (UL RS, št. 100/05 – UPB,
25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 55/17 in 18/21) iz proračuna občine zagotavljajo za plačilo razlike med ceno
programov in plačilom staršev za otroke iz Občine Žalec, na osnovi realizacije v letu 2021
ter predvidenega zvišanja cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec s 1.11.2021 se sredstva
zvišajo za 149.777 € na skupno vrednost 3.096.097 €
Cilj: Zagotavljanje dostopnosti predšolske vzgoje.
Kazalnik: Število otrok vključenih v JZ Vrtci Občine Žalec iz Občine Žalec (mesečno, letno) in
število vseh otrok vključenih v JZ Vrtci Občine Žalec (mesečno, letno).
19002 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Žalec
Na podlagi 9. člena Zakona o vrtcih (UL RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10,
62/10 - ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) imajo starši pravico
izbrati programe predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Na podlagi 28.
člena Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno
programov in plačilom staršev tudi za otroke iz Občine Žalec, ki obiskujejo vrtce izven Občine
Žalec. Za plačilo razlike v ceni programov in plačilom staršev je planiranih 270.000 €. V vrtce
izven občine je vključeno v povprečju 75 otrok iz Občine Žalec. Višina sredstev za leto 2021 je
določena na podlagi predvidenega števila otrok iz Občine Žalec v vrtcih izven območja občine
Žalec ter na podlagi Sklepa o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec (UL RS, št
20/19).
Na osnovi realizacije v letu 2021, sprejetih novih cen za programe vrtcev v nekaterih
drugih občinah (višje cene), števila otrok iz občine Žalec, ki obiskujejo vrtce v drugih
občinah ter ocene potrebnih sredstev do konca leta 2021, se sredstva povečajo za 30.000 €.
Cilj: Zagotavljanje dostopnosti predšolske vzgoje.
Kazalnik: Število otrok s stalnim prebivališčem v Občini Žalec vključenih v javne vrtce izven
območja Občine Žalec in v zasebne vrtce izven območja Občine Žalec.
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19003 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
Na podlagi 28. b člena Zakona o vrtcih (UL RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 - ZIUZGK,
36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) mora občina
ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti (7. in 8. člen Sklepa o
določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec (UL RS, št 20/19) in Sklep o plačilu
programov vrtca zaradi odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov (UL RS, št. 42/06). Za popuste
pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev je predvidenih 70.000 €.
Cilj: Zagotavljanje dostopnosti predšolske vzgoje.
Kazalnik: Višina porabljenih sredstev za plačilo počitniške rezervacije in za plačilo odsotnosti
otrok iz zdravstvenih razlogov.
19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
Na podlagi petega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih (UL RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) se
zagotavljajo sredstva v proračunu občine za investicijsko vzdrževanje in investicije v
nepremičnine in opremo vrtcev. Za te namene je v letu 2021 planiranih 30.000 €. Sredstva so
namenjena za menjavo dotrajane opreme in nujno investicijsko vzdrževanje: vgradnja zasilne
razsvetljave v enoti Žalec I, prenova razdelilne kuhinje v enoti Liboje, menjava kombiniranega
igrala ter delna ureditev igralnih con v enoti Petrovče, ureditev gumiranih talnih oblog pod igrali
v enotah Žalec I, Petrovče in Trje, menjava dotrajane opreme (mize in stoli) v enotah
Zabukovica in Levec, menjava plinske prekucne ponve na enoti Trje in IKT projekt v enoti
Petrovče.
Sredstva v višini 10.979 € so se dodatno zagotovila za nakup posebnega stola/vozička za
gibalno oviranega otroka, vpisanega v JZ Vrtci Občine Žalec ter za izdelavo DIIP in
projekta idejne zasnove (PIZ) za predvideno gradnjo nove enote 2-oddelčnega vrtca na
Ponikvi pri Žalcu.
Cilj: Zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za delovanje.
Kazalnik: Izvedena investicija in dobavljena oprema.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0045 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev Žalec
19008 Energetska sanacija VVZ Žalec, enote Šempeter, Petrovče in Levec
V letu 2015 je bila zaključena operacija energetske sanacije VVZ Žalec, enote Šempeter, enote
Petrovče in enote Levec. Za izpolnjevanje zastavljenih parametrov v javnem razpisu je potrebno
po končani investiciji na vseh objektih izvajati monitoring porabe električne energije in energije
za ogrevanje. Za namen nadaljnjega spremljanja izvajanja monitoringa porabe električne energije
in energije za ogrevanje tudi po obdobju dveh let po končanju operacije (spremljanje poteka
najmanj 5 let po zaključku operacije) se v letu 2021 zagotovijo sredstva v višini 1.910 €.
Sredstva v višini 223 € so se zagotovila za izdelavo letnega in hkrati zadnjega poročila o
izvajanju monitoringa porabe električne energije in energije za ogrevanje po zaključeni
operaciji energetske sanacije VVZ Žalec, enote Šempeter, enote Petrovče in enote Levec.
Kazalnik: Število poročil o izvedenem monitoringu, doseganje pogodbeno opredeljenih
prihrankov energije vsaj še 5 let po zaključku operacije.
19106 Vrtec Žalec zahod
Občina Žalec mora v skladu z zakonodajo zagotavljati ustrezne prostorske pogoje za izvajanje
predšolske vzgoje tj. 3,5m2 igralne površine na otroka do leta 2023. Z namenom zagotavljanja
ustreznih prostorskih pogojev smo v letu 2019 skupaj z vodstvom vrtca pričeli z aktivnostmi
umeščanja novega vrtca na območju Žalec Zahod. V skladu zakonodajo moramo izvesti
spremembo OPPN Žalec Zahod in izdelati ustrezne strokovne podlage, investicijsko
dokumentacijo (INVP), idejno/tehnično dokumentacijo ter izvesti razpis za javno-zasebno
partnerstvo za kar so predvidena sredstva v višini 20.500 €.
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Sredstva se povečujejo za 6.000 € za stroške oglaševalskih storitev pri promociji javnega
razpisa za izbor zasebnega partnerja ter za storitve izvedbe javnega razpisa in investicijsko
dokumentacijo za nov vrtec Žalec zahod.
Kazalnik: Izveden javni razpis za javno zasebno partnerstvo in v okviru njega izbran zasebni
partner za izgradnjo vrtca Žalec Zahod.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0004 Vrtec Žalec zahod
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
19010 Materialni stroški I. Osnovne šole Žalec
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo zagotavljala
lokalna skupnost osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme
(elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) ter drugih
materialnih stroškov v skupni višini 98.250 €. Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja
osnovne šole s financiranjem zakonsko določenih stroškov.
Sredstva se povečujejo za 10.023 € za stroške preprečevanja širjenja epidemije COVID-19
(nabava papirnatih brisač, razkužil, čistil in zaščitnih sredstev), za izdelavo letnega in
hkrati zadnjega poročila po zaključeni operaciji energetske sanacije objekta I. in II. OŠ
Žalec o izvajanju monitoringa porabe električne energije in energije za ogrevanje ter za
stroške povečanja električne priključne moči v kuhinji I. OŠ Žalec.
Kazalnik: Število vpisanih otrok/oddelkov na osnovni šoli v šolskem letu 2020/2021.
19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec
Planirana sredstva v višini 12.780 € predstavlja delež Občine Žalec za zagotavljanje delovanja
šole (za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoče
vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) ter drugih materialnih stroškov) skupaj z drugimi
občinami ustanoviteljicami na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09,
64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj). Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja osnovne šole s financiranjem
zakonsko določenih stroškov.
Sredstva se povečujejo za 1.020 € za stroške preprečevanja širjenja epidemije COVID-19
(nabava papirnatih brisač, razkužil, čistil in zaščitnih sredstev).
Kazalnik: Število vpisanih otrok/oddelkov na osnovni šoli v šolskem letu 2020/2021 (skupno in
po občini stalnega prebivališča).
19012 Materialni stroški Osnovne šole Griže
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo zagotavljala
lokalna skupnost osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme
(elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) ter drugih
materialnih stroškov v skupni višini 56.300 €. Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja
osnovne šole s financiranjem zakonsko določenih stroškov.
Sredstva se povečujejo za 2.035 € za stroške preprečevanja širjenja epidemije COVID-19
(nabava papirnatih brisač, razkužil, čistil in zaščitnih sredstev).
Kazalnik: Število vpisanih otrok/oddelkov na osnovni šoli v šolskem letu 2020/2021.
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19013 Materialni stroški Osnovne šole Petrovče
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo zagotavljala
lokalna skupnost osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme
(elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) ter drugih
materialnih stroškov v skupni višini 71.500 €. Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja
osnovne šole s financiranjem zakonsko določenih stroškov.
Sredstva se povečujejo za 6.305 € za stroške preprečevanja širjenja epidemije COVID-19
(nabava papirnatih brisač, razkužil, čistil in zaščitnih sredstev), za izdelavo letnega in
hkrati zadnjega poročila o izvajanju monitoringa porabe električne energije in energije za
ogrevanje po zaključeni operaciji energetske sanacije prizidka OŠ Petrovče.
Kazalnik: Število vpisanih otrok/oddelkov na osnovni šoli v šolskem letu 2020/2021.
19014 Materialni stroški Osnovne šole Šempeter
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo zagotavljala
lokalna skupnost osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme
(elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) ter drugih
materialnih stroškov v skupni višini 54.000 €. Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja
osnovne šole s financiranjem zakonsko določenih stroškov.
Sredstva se povečujejo za 3.630 € za stroške preprečevanja širjenja epidemije COVID-19
(nabava papirnatih brisač, razkužil, čistil in zaščitnih sredstev.
Kazalnik: Število vpisanih otrok/oddelkov na osnovni šoli v šolskem letu 2020/2021.
19015 Projektno delo v osnovnih šolah
Na podlagi pete alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo zagotavljala lokalna
skupnost osnovnim šolam sredstva za dodatne dejavnosti šole (vključevanje in izvajanje
projektov, ki niso vključeni v obvezen program šole) v skupni višini 14.000 €. Pregled razdelitve
planiranih sredstev po šolah: OŠ Griže – 2.830 €, OŠ Petrovče – 3.065 €, OŠ Šempeter – 2.060
€, I. OŠ Žalec – 5.680 € in II. OŠ Žalec – 365 €. Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega
poslovanja osnovne šole s financiranjem zakonsko določenih stroškov.
Sredstva se povečujejo za 1.700 € za sofinanciranje izvedbe grafičnega bienala na I. OŠ
Žalec.
Kazalnik: Število učencev, ki sodelujejo v projektih, sofinanciranih s strani Občine Žalec.
19016 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)
Na podlagi pete alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj) bo zagotavljala lokalna
skupnost osnovnim šolam sredstva za dogovorjeni program, ki se izvaja na posamezni šoli. V
okviru dogovorjenega programa se v letu 2021 zagotavlja varstvo vozačev, dodatna strokovna
pomoč 0,25 na posamezni oddelek v šoli, 0,2 hišnika na POŠ Trje, 0,1 hišnika za OŠ Šempeter,
0,3 hišnika na I. OŠ Žalec, 53 % delež storitve logopeda, ki opravlja storitve v obsegu 8 ur
tedensko, 40 tednov na leto na II. OŠ Žalec ter za psihološko obravnavo otrok in mladostnikov.
Na tej osnovi so bila izračunana potrebna sredstva za financiranje dogovorjenega programa v
osnovnih šolah v letu 2021v skupni vrednosti 63.080 €. Razdelitev sredstev po šolah je sledeča:
I. OŠ Žalec 15.300 €, II. OŠ Žalec 9.690 €, OŠ Griže 9.100 €, OŠ Petrovče 15.050 € in OŠ
Šempeter 13.940 €.
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Sredstva za dogovorjeni program se glede na predvideno dinamiko izplačil do konca leta
2021 ter za stroške hišnika/voznika (odpravnina ob upokojitvi) na OŠ Griže povečajo za
17.897 €. Nova razdelitev sredstev po šolah je sledeča: I. OŠ Žalec 16.800 €, II. OŠ Žalec
9.700 €, OŠ Griže 21.387 €, OŠ Petrovče 19.120 € in OŠ Šempeter 13.970 €.
Cilj: Zagotavljanje dodatnega obogatitvenega programa in storitev na OŠ Občine Žalec.
Kazalnik: Izvedeni programi in storitve.
19017 Tekmovanje učencev (Mladi raziskovalec)
Občina Žalec bo razpisala javni natečaj »Mladi raziskovalec 2021«, v okviru katerega učenci
osnovnih šol in otroci iz vrtcev pripravijo raziskovalne naloge iz področij, ki jih opredeli
komisija za izvedbo natečaja. Na natečaju po navadi sodeluje več kot 500 otrok in učencev ter
preko 50 mentorjev in somentorjev, ki izdelajo preko 30 raziskovalnih nalog. Sredstva v višini
6.300 € so planirana za stroške izvedbe natečaja: plačilo dela mentorjev in somentorjev (50 €
neto po podjemni pogodbi za (so)mentorstvo) ter za tisk pohval mladim raziskovalcem in
mentorjem.
Sredstva se zmanjšajo za 6.300 €. Zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja
epidemije COVID-19, javni natečaj ni bil realiziran.
Kazalniki: Število raziskovalnih nalog v OŠ letno, število učencev, vključenih v RR projekte,
število mentorjev in somentorjev vključenih v RR projekte (v okviru natečaja Mladi
raziskovalec).
19018 Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom
Sredstva v višini 6.421 € so planirana za pokrivanje materialnih stroškov, varstva in domskega
zdravnika za učence iz Občine Žalec, ki na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo o usmeritvi
obiskujejo to šolo s prilagojenim programom. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva na podlagi
prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). V šolskem letu
2020/2021 je v Osnovno šolo Glazija vpisanih 6 učencev s stalnim prebivališčem iz Občine
Žalec. Na tej podlagi so bila tudi opredeljena sredstva za leto 2021.
Glavni cilj je ohranitev stabilnega poslovanja osnovne šole s financiranjem zakonsko določenih
stroškov.
Kazalnik: Število vključenih učencev iz Občine Žalec.
19020 Financiranje Waldorfske šole Celje
Sredstva v višini 35.000 € so planirana za pokrivanje materialnih stroškov ter stroškov dodatnega
programa. Na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) zasebni šoli pripada za izvedbo
programa 85 % sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole.
Občina je dolžna zagotoviti in zasebni šoli plačati za učenca, ki ima prebivališče na njenem
območju, sorazmeren delež vseh stroškov, ki jih po 82. členu ZOFVI zagotavlja javni šoli. V
šolskem letu 2020/2021 je v Waldorfsko šolo Savinja vpisanih 44 učencev s stalnim
prebivališčem iz Občine Žalec. Na tej podlagi so bila tudi opredeljena sredstva za leto 2021.
Glavni cilj je ohranitev stabilnega poslovanja osnovne šole s financiranjem zakonsko določenih
stroškov.
Kazalnik: Število vključenih učencev iz Občine Žalec.
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19021 Odškodninska zadeva Uroš Čeh
Za plačilo mesečnih rent v odškodninski zadevi Čeh je predvidenih 7.650 € na podlagi sodbe
Okrožnega sodišča v Celju, z dne 22. 2. 2006, opr. št. P61/1996, v zvezi s sodbo Višjega sodišča
v Celju z dne 11. 7. 2007, opr. št. Cp1560/2006 in sklepa MŠŠ z dne 02. 04. 2008 (zadeva št.
331102-08-00005) in na podlagi pravnomočnih sodb št. P732/2007 in Cp215/2012, ki jih je
izdalo Okrožno sodišče v Celju, znaša nova mesečna renta 2.125 €. Občina Žalec je dolžna
pokrivati 30 % višine mesečne rente (70 % pa Republika Slovenija).
Kazalnik: Število izplačanih rent na leto.
19030 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. osnovne šole Žalec
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo Občina
Žalec zagotovila sredstva v skupni višini 15.000 € za nujne investicije in investicijsko
vzdrževanje nepremičnin in opreme. Cilj zagotavljanja sredstev za investicije in investicijsko
vzdrževanje je zagotavljati in vzdrževati prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v I. OŠ Žalec.
Sredstva se povečujejo v višini 5.055 € za transfer I. OŠ Žalec za namen plačila projektne
dokumentacije (DGD in PZI projekt) za nadzidavo I. OŠ Žalec.
Kazalnik: Izvedene investicije in investicijsko vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0047 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. OŠ Žalec
19031 Investicije in investicijsko vzdrževanje II. osnovne šole Žalec
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo Občina
Žalec kot soustanoviteljica II. OŠ Žalec zagotavljala 53 % delež sredstev v skupni višini 6.200 €
za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter za sofinanciranje
nakupa IKT opreme in izgradnje brezžičnega sistema, saj se je II. OŠ Žalec prijavila na javni
razpis (UL RS 54/2017) za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in »Nakup
IKT opreme« - Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ, skladno s kohezijsko
politiko. Navedeni program je potrdilo MIZŠ in ga tudi sofinancira. Cilj zagotavljanja sredstev
za investicije in investicijsko vzdrževanje je zagotavljati in vzdrževati prostorske pogoje za
kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v II. OŠ Žalec.
Kazalnik: Izvedene investicije in investicijsko vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0048 Investicije in investicijsko vzdrževanje II. OŠ Žalec
19032 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Griže
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo Občina
Žalec zagotovila sredstva v skupni višini 12.000 € za nujne investicije in investicijsko
vzdrževanje nepremičnin in opreme. Cilj zagotavljanja sredstev za investicije in investicijsko
vzdrževanje je zagotavljati in vzdrževati prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v OŠ Griže.
Kazalnik: Izvedene investicije in investicijsko vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0049 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Griže
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19033 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Petrovče
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo Občina
Žalec zagotovila sredstva v skupni višini 20.000 € za nujne investicije in investicijsko
vzdrževanje nepremičnin in opreme – menjava opreme za učilnice, razrez stare cisterne, menjava
luči. Cilj zagotavljanja sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje je zagotavljati in
vzdrževati prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v OŠ
Petrovče.
Kazalnik: Izvedene investicije in investicijsko vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0050 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Petrovče
19034 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole OŠ Šempeter
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo Občina
Žalec zagotovila sredstva v skupni višini 16.500 € za nujne investicije in investicijsko
vzdrževanje nepremičnin in opreme – nakup oprema za učilnice, menjava svetil, menjava
parketa. Cilj zagotavljanja sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje je zagotavljati in
vzdrževati prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v OŠ
Šempeter v Sav. dolini.
Sredstva se povečujejo v višini 13.747 € za nujne investicijske posege – +zamenjava
dotrajanih luči v šoli, ureditev elektronskega zaklepanja z videonadzorom vhodnih vrat v
šolo ter za namen postavitve ograje okoli športnega parka pri OŠ Šempeter in ureditev
klančine za lažji dostop v športni park – prioriteto izvedbe določi vodstvo šole.
Kazalnik: Izvedene investicije in investicijsko vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0051 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Šempeter
19101 Investicije in investicijsko vzdrževanje POŠ Gotovlje
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo Občina
Žalec zagotovila sredstva v skupni višini 7.000 € za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje
nepremičnin in opreme. Cilj zagotavljanja sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje je
zagotavljati in vzdrževati prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne
dejavnosti v POŠ Gotovlje.
Kazalnik: Izvedene investicije in investicijsko vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0052 Investicije in investicijsko vzdrževanje POŠ Gotovlje
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19102 Investicije in investicijsko vzdrževanje POŠ Liboje
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo Občina
Žalec zagotovila sredstva v skupni višini 26.000 € za nujne investicije in investicijsko
vzdrževanje nepremičnin in opreme (za obnovo fasade na objektu šole). Cilj zagotavljanja
sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje je zagotavljati in vzdrževati prostorske pogoje
za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v POŠ Liboje.
Sredstva v višini 13.640 € se povečujejo za sanacijo POŠ Liboje za ureditev fekalne in
meteorne kanalizacije.
Kazalnik: Izvedena obnova fasade na POŠ Liboje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0053 Investicije in investicijsko vzdrževanje POŠ Liboje
19103 Investicije in investicijsko vzdrževanje POŠ Ponikva
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo Občina
Žalec zagotovila sredstva v skupni višini 2.000 € za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje
nepremičnin in opreme. Cilj zagotavljanja sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje je
zagotavljati in vzdrževati prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne
dejavnosti v POŠ Ponikva.
Kazalnik: Izvedene investicije in investicijsko vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0054 Investicije in investicijsko vzdrževanje POŠ Ponikva
19107 Nadzidava I. Osnovne šole Žalec
I. osnovna šola Žalec se sooča s prostorsko stisko in s tem povezanim zagotavljanjem kvalitetnih
prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na šoli. Predvidena investicija
zajema izvedbo medetaže v prostorih predavalnice, s čimer se pridobijo prostori v pritličju in
nadstropju. Poleg že obstoječe učilnice v pritličju, se pridobi dodatna nova učilnica v pritličju,
obe dimenzije po 75m2. V nadstropju se uredita dve učilnici velikosti 75m2. Zaradi medetaže je
potrebna tudi preureditev nekaterih prostorov v nadstropju za ureditev dostopov, garderob ipd. V
letu 2021 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba rekonstrukcije predavalnice
v nove učilnice. Za ta namen je predvidenih skupno 517.000 €, od tega 492.000 za rekonstrukcije
in adaptacije, 15.000 € za načrte in drugo projektno dokumentacijo ter 10.000 € za investicijski
nadzor.
Za namen izvedbe nadzidave I. OŠ Žalec se na podlagi prejetih ponudb v okviru javnega
razpisa sredstva za gradnjo nadzidave povečajo za 385.774 €. Sredstva za investicijski
nadzor ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo ostajajo nespremenjena.
Kazalnik: Pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbor izvajalca del in izvedena investicija.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0055 Nadzidava I. Osnovne šole Žalec
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19039002 Glasbeno šolstvo
19040 Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo zagotavljala
lokalna skupnost glasbeni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme
(elektrika, ogrevanje, vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni
višini 32.000 €. Pri določitvi materialnih stroškov se upošteva število učencev iz posamezne
občine, soustanoviteljice glasbene šole. Glavni cilj je ohranitev stabilnega poslovanja glasbene
šole s financiranjem zakonsko določenih stroškov.
Kazalniki: Število vpisanih otrok na glasbeni šoli v šolskem letu 2020/2021 (skupno in po občini
stalnega prebivališča).
19041 Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcem Glasbene šole v skladu s kolektivno
pogodbo
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo zagotavljala
lokalna skupnost glasbeni šoli sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno
pogodbo in sicer regres za prehrano med delom in prevoz na delo v višini 33.626 €. Obveznost
Občine Žalec je določena na podlagi deleža učencev iz njene občine (v šolskem letu 2020/21 je
bilo na glasbeno šolo vpisanih 58,69 % učencev iz Občine Žalec). Glavni cilj je ohranitev
stabilnega poslovanja glasbene šole s financiranjem zakonsko določenih stroškov.
Kazalnik: Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021.
19045 Investicije in investicijsko vzdrževanje Glasbene šole Žalec
Na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) bo Občina
Žalec zagotovila sredstva v skupni višini 7.000 € za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje
nepremičnin in opreme v dvorani. Cilj zagotavljanja sredstev za investicije in investicijsko
vzdrževanje je zagotavljati in vzdrževati prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v Glasbeni šoli Risto Savin Žalec.
Za namen izdelave strokovnega mnenja o škodi na bakreni strehi objekta GŠ Risto Savin
Žalec se dodatno zagotovijo sredstva v višini 1.000 €.
Kazalnik: Izvedene investicije in investicijsko vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0057 Investicije in investic.vzdrž. Glasbene šole Žalec
1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje
19050 Sofinanciranje delovanja JZ Regijsko študijsko središče v Celju
Sredstva v višini 6.500 € so namenjena za sofinanciranje delovanja študijskega središča na
podlagi VIII. točke Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih in Aneksa
št. 1, ki so ga podpisale občine celjske regije, ustanoviteljice Javnega zavoda Regijsko študijsko
središče v Celju. Z ustanovitvijo in delovanjem JZ Regijsko študijsko središče se je Savinjska
(statistična) regija odločila za samostojno razvojno pot na področju terciarnega, predvsem
visokošolskega izobraževanja. Terciarno izobraževanje pomembno prispeva k dvigu izobrazbene
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ravni prebivalstva. Cilj je ohranitev stabilnega poslovanja in zagotavljanje sofinanciranja
delovanja JZ Regijsko študijsko središče glede na ustanoviteljski delež Občine Žalec.
Kazalniki: Število višješolskih in/ali visokošolskih izobraževalnih programov v Občini Žalec,
število študentov s stalnim bivališčem v občini, število visokošolskih izobraževalnih programov
v regiji, število diplomantov na 1000 prebivalcev.
1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
19060 Sofinanciranje programa izobraževanja odraslih – UPI Ljudska univerza Žalec
Na podlagi 59. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL RS, št. 6/18) je planiranih 18.979 € za
kritje materialnih stroškov za izvajanje verificiranih programov za odrasle in jezikovnega
izobraževanja za občane. Občina Žalec tako prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega
učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju
človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva. Cilj je zagotavljati sredstva za
izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih na UPI ljudska univerza Žalec, katerega
soustanoviteljica je Občina Žalec.
Dodatna sredstva v višini 44.000 € za investicijski transfer javnemu zavodu se namenijo za
financiranje predelave kotlovnice na olje v kotlovnico na plin.
Kazalnik: Število udeležencev verificiranih programov za odrasle v šolskem letu 2020/2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-21-0007 Investicijsko vzdrževanje UPI LU Žalec

19059002 Druge oblike izobraževanja
19062 Brezplačno pravno svetovanje za občane
Sredstva v višini 3.600 € se namenijo za brezplačno pravno svetovanje za občanke in občane
Občine Žalec. Brezplačno pravno svetovanje se izvaja vsako drugo in četrto sredo v mesecu v
času od 11. do 14. ure po predhodni najavi. Namen brezplačnega pravnega svetovanja je v
uresničevanju pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, upoštevajoč socialni položaj
osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla
uresničevati. Pravica do brezplačnega pravnega svetovanja je odraz temeljnega ustavnega načela
pravne in socialne države, ki Republiko Slovenijo zavezuje, da stori vse potrebno, da vsem
državljanom zagotovi enake možnosti za uresničevanje njihovih pravic, ne glede na njihov
socialno-ekonomski položaj. Cilj je ohranjanje obsega brezplačnega pravnega svetovanja, ki ga
nudi Občina Žalec svojim občankam in občanom.
Kazalniki: število koristnikov brezplačnega pravnega svetovanja (letno) in število ur
brezplačnega pravnega svetovanja (letno).
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19070 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) zagotavlja
lokalna skupnost sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o
osnovni šoli (UL RS, št. 81/06 - UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 –
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ZOFVI-L) v višini 440.000 €. Učenci imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo
prebivališče oddaljeno več kot 4 km od njihove osnovne šole. Ne glede na oddaljenost imajo
pravico do brezplačnega prevoza tudi tisti učenci, ko je ogrožena njihova varnost na poti v šolo
po ugotovitvi pristojnega organa za preventivo v cestnem prometu in tisti učenci, ki obiskujejo 1.
razred osnovne šole. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne
glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako odločeno v odločbi o
usmeritvi. Občina Žalec zagotavlja brezplačne prevoze tudi za učence s posebnimi potrebami, ki
se na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo o usmeritvi šolajo na II. Osnovni šoli Žalec,
Osnovni šoli Glazija v Celju in ustreznih zavodih v Ljubljani. S prevozi se zagotavlja večja
varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in nazaj domov. Cilj je ohranitev ravni
zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili in varen prihod učencev v šolo.
Zaradi zaprtih šol v pretežnem delu šolskega leta 2020/2021 so se pogodbeni prevozi
izvajali okrnjeno ali pa se sploh niso, zato se sredstva za potrebe financiranja prevozov
učencev v šolo zmanjšujejo za 80.000 €.
Kazalniki: Število vozačev/upravičencev do povračila stroškov prevoza od doma do šole in
nazaj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-21-0011 Prevozi učencev
19071 Subvencioniranje šolske prehrane
Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (UL RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L) v
povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15,
38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18). Sredstva v višini
11.150 € so namenjena za plačilo kosil učencem iz Občine Žalec, ki obiskujejo II. Osnovno šolo
Žalec in posameznim učencem v osnovnih šolah občine Žalec, ki izhajajo iz socialno ogroženih
družin, pa na podlagi zakona niso upravičeni do subvencionirane prehrane s strani državnega
proračuna. Upravičence za subvencioniranje šolske prehrane določijo posamezne šole na osnovi
skupnega dogovora. Cilj subvencioniranja šolske prehrane je omogočati brezplačno kosilo v
osnovnih šolah občine Žalec posameznim učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin, pa
na podlagi zakona niso upravičeni do subvencionirane prehrane s strani državnega proračuna.
Kazalnik: Število subvencioniranih kosil v osnovnih šolah v šolskem letu.
19069003 Štipendije
19080 Štipendije
Sredstva v višini 67.000 € so planirana za štipendije dijakom in študentom s stalnim
prebivališčem v občini Žalec, ki so bili izbrani na javnem razpisu v preteklih letih in so še vedno
v pogodbenem razmerju ter za nove štipendiste, ki bodo izbrani na javnem razpisu v letu 2020.
Štipendije se podeljujejo na podlagi Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec (UL RS, št. 90/07,
55/10, 63/13, 48/15 in 47/16), in sicer skupno 7 štipendij vsako leto (2 za pridobitev
deficitarnega poklica, 3 za nadarjene dijake in študente ter 2 za študij v tujini). Razpis za
dodelitev štipendij se objavi v mesecu avgustu v časopisu Utrip in na spletni strani Občine Žalec.
Višina sredstev je opredeljena na podlagi predvidenega skupnega števila štipendistov v letu 2021
ter njihove višine posamezne štipendije. Cilj tega ukrepa je prispevati k razvoju talentov
nadarjenih posameznikov, ki lahko po dokončanem izobraževanju s svojim specifičnim znanjem
pomembno prispevajo k razvoju in kakovosti življenja v lokalni skupnosti oziroma zagotoviti
prisotnost usposobljenih strokovnjakov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice v občini.
Glede na predvideno dinamiko izplačil do konca leta 2021 se sredstva povečajo za 1.000 €.
Kazalniki: Število podeljenih štipendij, število aktivnih štipendistov.
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19081 Sklad štipendijske sheme Savinjske regije
Sredstva v višini 7.400 € se namenijo za sofinanciranje Enotne regijske štipendijske sheme
(RŠS) Savinjske regije. RŠS je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci,
nosilci regijske štipendijske sheme in državo, skladno z zakonom na področju spodbujanja
skladnega regionalnega razvoja in predstavlja izjemen pomen za razvoj regij v Sloveniji.
Osnovni namen projekta je do 50 % sofinanciranje kadrovskega štipendiranja za delodajalce ter
povečati zaposlitvene možnosti dijakom in študentom v regiji. Sredstva so namenjena 25 %
sofinanciranju vsaj treh novih kadrovskih štipendij za štipendiste, ki bodo pridobili štipendijo v
okviru RŠS ter treh obstoječih štipendistov. Cilj je spodbujati delodajalce razvojni strategiji
zaposlovanja, štipendiste pa k zaposlovanju v regiji, in s tem vplivati na dvig izobrazbene ravni v
Občini Žalec.
Kazalnik: Število sofinanciranih štipendij v okviru RŠS Savinjske regije.
19069004 Študijske pomoči
19090 Finančna pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
Sredstva v višini 3.500 € so namenjena za finančno pomoč pri izobraževanju in mednarodnemu
sodelovanju, ki se lahko dodelijo prosilcem s stalnim prebivališčem v Občini Žalec na podlagi
Pravilnika o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
(UL RS, št. 94/05) ter izvedenega javnega razpisa. Predvidena sredstva zadoščajo za 10 do 12
finančnih pomoči. Letni izvedbeni cilj je dodelitev od 10 do 12 finančnih pomoči na področju
izobraževanja in mednarodnega sodelovanja na podlagi izvedenega javnega razpisa Občine
Žalec.
Kazalnik: Število dodeljenih finančnih pomoči - letno.
20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Planirana sredstva v višini 40.000 € so namenjena za dodelitev enkratne denarne pomoči
novorojenčkom iz Občine Žalec in sicer na osnovi Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči
staršem ob rojstvu otrok (UL RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012). Denarna pomoč za prvega
otroka znaša 190 €, za drugega in vsakega nadaljnjega pa 230 €.
Cilj: Pomoč staršem ob rojstvu otrok.
Kazalnik: Število izplačanih pomoči.
20003 Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju
Sredstva v višini 2.300 € so planirana za sofinanciranje materinskega doma, ki deluje v okviru
Javnega zavoda Socio v Celju. V materinski dom so vključene tudi matere iz Občine Žalec.
Cilj: Pomagati z nastanitvijo materam in njihovim otrokom.
Kazalnik: Število uporabnic pomoči z nastanitvijo na leto.
20004 Sofinanciranje delovanja Varne hiše za ženske in otroke – žrtve nasilja Celje
Projekt Regionalna varna hiša, je namenjen ženskam in njihovim otrokom, ki doživljajo kakršno
koli obliko nasilja (fizično, psihično, spolno). V okviru tega projekta delujejo tri varne hiše
(Celje, Velenje, Slovenj Gradec), kamor se lahko zatečejo tudi matere iz Občine Žalec. Za
sofinanciranje delovanja varne hiše so predvidena sredstva v višini 4.280 €.
Cilj: Pomagati z nastanitvijo materam in njihovim otrokom.
Kazalnik: Število uporabnic pomoči z nastanitvijo na leto.
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
20010 Preventivni programi za otroke in mladostnike
Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška – Enota Žalec poleg redne dejavnosti opravlja tudi
druge socialno varstvene storitve in preventivne programe, ki jih izvajajo usposobljene
voditeljice, mentorice in prostovoljke. Za te potrebe po tovrstnih storitvah in dejavnostih je
Občina Žalec planirala sredstva v višini 6.650 €. V okviru programov in dejavnosti se izvaja delo
v skupinah kot so: skupine otrok in mladostnikov za kvalitetno in zdravo življenje, družine s
težavami v medsebojnih odnosih, tabor za otroke in mladostnike, medgeneracijsko povezovanje,
srečanja starejših v skupinah za samopomoč, terapevtski tabor otrok iz rizičnih družin, duševno
prizadeti otroci s starši, rejenci in rejniki ter študijski krožki.
Cilj: Vključevanje čim večjega števila otrok v preventivne programe.
Kazalnik: Število vključenih otrok.
20011 Socialno pedagoška pomoč družini
Planirana sredstva v višini 5.270 € so namenjena za izvajanje socialno pedagoške pomoči
družini, ki poteka na domu ali v dnevnem centru Podmornica v okviru Centra za socialno delo
Savinjsko-Šaleška – Enota Žalec.
Cilj: Nudenje ustrezne socialno pedagoške pomoči družinam.
Kazalnik: Število obravnavanih družin.
20049002 Socialno varstvo invalidov
20020 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih
Občina Žalec pokriva stroške domske oskrbe za tiste občane, ki so nameščeni v varstveno
delovnih centrih Črna na Koroškem, Draga Ig in Golovec v Celju. Višina planiranih sredstev za
storitve institucionalnega varstva se določa na podlagi Zakona o socialnem varstvu (UL RS, št.
03/07, 23/07, 41/07) in odločb Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška – Enota Žalec. Za leto
2021 je planirano 220.000 €.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 20.000 € glede na zmanjšano število oskrbovancev, ki
so nameščeni v varstveno delovnih centrih.
Cilj: Izvajanje zakonskih obveznosti in lajšanje življenja invalidnim osebam.
Kazalnik: Število uporabnikov.
20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje
Občina Žalec pokriva stroške domske oskrbe za tiste občane, ki so nameščeni v Zavodu Dornava
in Dobrna. Stroški se krijejo na osnovi Zakona o socialnem varstvu (UL RS, št. 03/07, 23/07,
41/07) in izračuna domske namestitve po odločbi Centra za socialno delo. Za ta namen so v letu
2021 planirana sredstva v višini 60.000 €.
Na osnovi realizacije izstavljenih računov in ocene potrebnih sredstev za plačilo storitve
institucionalnega varstva v zavodih za usposabljanje za naše občane v letu 2021, se
sredstva zmanjšajo za 13.000 €.
Cilj: Izvajanje zakonskih obveznosti in lajšanje življenja invalidnim osebam.
Kazalnik: Število uporabnikov.
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20022 Financiranje družinskega pomočnika
Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 03/07 -UPB, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 61/10ZZSVarPre, 62/10 ZUPJS in 85/10 – ZUPTG-B) je določil pravico do izbire družinskega
pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in
težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih
potreb. Sredstva se zagotovijo iz proračuna lokalne skupnosti na območju, na katerem ima
upravičenec do te storitve prijavljeno stalno prebivališče. Pravica do družinskega pomočnika se
pridobi na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Za ta namen so planirana sredstva v višini
165.000 € in so predvidena za delo 16 družinskih pomočnikov.
Cilj: Podpora invalidnim osebam s plačilom družinskih pomočnikov.
Kazalnik: Število družinskih pomočnikov.
20024 Sofinanciranje zaposlovanje osebnega asistenta
Planirana sredstva v višini 6.200 € se namenijo za sofinanciranje enega asistenta Zveze
paraplegikov, ki nudi pomoč njihovima članoma in enega osebnega asistenta društva YHD –
Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, za eno uporabnico. Vsi koristniki storitev so iz občine
Žalec.
Cilj: Nudenje strokovne pomoči invalidnim osebam.
Kazalnik: Število uporabnikov.
20049003 Socialno varstvo starih
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva za naše občane je v letu 2021 planirana v
višini 250.000 €, pri tem je planiran strošek domske oskrbe za 39 občanov, ki so nameščeni v
splošnih socialnih zavodih za starejše občane po Sloveniji in sicer: Polzela, Gornji Grad,
Prevalje, Laško, Celje, Štore, Topolšica, Dravograd, Šentjur, Vransko, Prebold, Velenje,
Rogaška Slatina. Stroški se plačujejo na podlagi domske namestitve po odločbi Centra za
socialno delo.
Cilj: Izvajanje zakonskih obveznosti in lajšanje življenja starejšim osebam.
Kazalnik: Število uporabnikov.
20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih
Oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva za uporabnike iz Občine Žalec je v letu 2021
planirana v višini 215.000 €. Pri tem je planiran strošek domske oskrbe za tiste občane, ki so
nameščeni v posebnih socialnih zavodih za starejše občane v Domu Nine Pokorn – Grmovje,
Impoljca, Hrastove-Lenart, Ljutomer Lukavci. Stroški se plačujejo na podlagi domske
namestitve po odločbi Centra za socialno delo.
Na osnovi realizacije in ocene potrebnih sredstev za plačilo storitve institucionalnega
varstva v posebnih socialnih zavodih v letu 2021, se sredstva zmanjšajo za 25.000 €, v
oskrbi je 29 občanov.
Cilj: Izvajanje zakonskih obveznosti in lajšanje življenja starejšim osebam.
Kazalnik: Število uporabnikov.
20032 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
Storitev »Pomoč družini na domu« v obliki socialne oskrbe na domu izvaja JZ Dom Nine Pokorn
Grmovje za 115 uporabnikov iz Občine Žalec. Poleg te storitve je zagotovljena tudi mobilna
pomoč občanom preko JZ Center za varstvo in delo Golovec, Comet oskrba ter v obliki life line
pomoči na domu, ki jo izvaja JZ Dom ob Savinji Celje. Za izvajanje teh storitev je v letu 2021
planirano 206.000 €.
Cilj: Izvajanje zakonskih obveznosti in lajšanje življenja starejšim osebam in invalidnim osebam.
Kazalnik: Število uporabnikov.
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20040 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Planirana sredstva v višini 31.000 € so namenjena za dodelitev enkratne denarne pomoči
prosilcem iz Občine Žalec zaradi materialne ogroženosti. Sredstva se razdelijo na osnovi Odloka
o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Žalec (UL RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012)
tistim upravičencem, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, pred tem pa so izkoristili že
vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske.
Cilj: Blaženje socialne stiske in nudenje denarne socialne pomoči.
Kazalnik: Število upravičencev.
20042 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Planirana sredstva v višini 6.800 € so namenjena za poravnavo stroškov pokopa umrlih občanov
Občine Žalec v tistih primerih, ko ni bilo dedičev oziroma dediči niso bili sposobni poravnati
stroške pokopa zaradi svoje socialne ogroženosti. Za te umrle je Občina Žalec dolžna poravnati
pogrebne stroške v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč (UL RS, št. 34/84, 26/90).
Na osnovi realizacije in ocene potrebnih sredstev za plačilo storitve plačila pogrebnih
stroškov za umrle brez dedičev v letu 2021, se glede na povečanje števila socialnih pokopov,
planirana sredstva povečajo sredstva za 2.200 €.
Cilj: Izvajanje zakonskih obveznosti v zvezi pogrebnih stroškov.
Kazalnik: Število socialnih pokopov.
20043 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce
Planirana sredstva v višini 2.300 € so namenjena za sofinanciranje zavetišča za brezdomce v
Žalcu in Celju.
Cilj: Lajšanje življenja brezdomnim osebam.
Kazalnik: Število uporabnikov.
20044 Javna kuhinja
Planirana sredstva v višini 38.000 € so namenjena za zagotavljanje obrokov v javni kuhinji, kjer
bodo upravičenci lahko dobili en topel obrok dnevno. Ustrezna potrdila do upravičenosti storitve
javne kuhinje bo izdajal Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška – Enota Žalec. Sredstva so
predvidena tudi za zagotavljanje toplih obrokov socialno šibkejšim družinam v primeru
epidemije Covid-19.
Na osnovi realizacije in ocene potrebnih sredstev za plačilo toplih obrokov socialno
šibkejšim družinam v času epidemije Covid-19 v letu 2021, se sredstva povečajo za 21.320
€.
Cilj: Blaženje socialne stiske občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč
skupnosti.
Kazalnik: Število uporabnikov in število obrokov.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20060 Sofinanciranje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Žalec
Planirana sredstva v višini 17.300 € so predvidena za delovanje OZ RK Žalec, ki izvaja: pomoč
socialno ogroženim (obleka, hrana), organizira krvodajalstvo, tečaje prve pomoči, organizira
tečaje za podmladek in zdravstveno vzgojo ter pripravi in organizira srečanje krvodajalcev
Spodnje Savinjske doline.
Cilj: Sofinanciranje programov.
Kazalnik: Število uporabnikov.
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20064 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
Planirana sredstva v višini 15.300 € so predvidena za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih
društev in dejavnosti Medobčinskega društva invalidov Žalec, ki se bodo prijavila na javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev na osnovi Pravilnika za vrednotenje programov na področju
socialno-humanitarno dejavnost v Občini Žalec (UL RS, št. 45/04 in 16/05).
Cilj: Sofinanciranju programov.
Kazalnik: Število humanitarnih organizacij.
20068 Karitativna dejavnost
Za delovanje humanitarnih organizacij in sicer: Dekanijska Karitas Petrovče, Karitas Ponikva,
Karitas Gotovlje in Karitas Griže se sklene pogodba s škofijsko Karitas Celje v vrednosti 11.110
€. Razdelitev sredstev se uskladi glede na predvidene aktivnosti v Škofijski Karitas Celje za
posamezno organizacijsko enoto.
Cilj: Sofinanciranju programov.
Kazalnik: Število karitativnih organizacij.
20069 Slovenska filantropija, PE Hiša sadeži družbe Žalec
Za sofinanciranje delovanje medgeneracijskega centra – Poslovne enote Hiša sadeži družbe
Žalec pod okriljem Slovenske filantropije se zagotovijo sredstva v višini 9.520 €.
Cilj: Sofinanciranju programov.
Kazalnik: Število uporabnikov iz Občine Žalec.
20070 Dejavnost dnevnega centra Želva in Eureka
Dnevni center Želva in Eureka s sedežem na lokaciji Šlandrov trg 2, nudi storitve uporabnikom
Eureke poleg tega pa se na tej lokaciji nahaja tudi zavetišče za brezdomce. Za materialne stroške
je predvideno 48.000 €, za plačo in druge izdatke za vodjo centra je predvidenih 40.535 €, za
prispevke delodajalca iz naslova plač 5.940 € in za premije kolektivnega zavarovanja 485 €.
Na osnovi realizacije in ocene potrebnih sredstev za plačilo storitev dejavnosti Dnevnega
centra Želva Eureka v letu 2021, se sredstva povečajo in sicer za:
- 2.275 € za plače in druge izdatke za vodjo centra,
- 490 € za prispevke delodajalca iz naslova plač,
- 43 € za premije kolektivnega zavarovanja.
Cilj: Sofinanciranje programov.
Kazalnik: Število uporabnikov.
20071 Izvajanje socialnovarstvenega programa Inštituta VIR Celje
Planirana sredstva v višini 1.200 € so namenjena za delovanje »Inštituta VIR«, ki izvaja socialno
rehabilitacijo visokopražni, abstinenčni in terapevtski program odvisnikov, v katerega so
vključeni uporabniki iz Občine Žalec.
Cilj: Sofinanciranje programov.
Kazalnik: Število uporabnikov.
20072 Občina po meri invalida
Planirana sredstva v višini 10.000 € so namenjena za izboljšanja položaja invalidov v Občini
Žalec.
Cilj: Izvajanje akcijskega načrta na področju Občina po meri invalidov 2022+.
Kazalnik: Izvedba investicij in programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB190-20-0058 Oprema za izboljšanje enakih možnosti invalidov
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20073 Večgeneracijski center
Sredstva v višini 10.220 € so namenjena za sofinanciranje projekta večgeneracijskega centra v
letu 2021, ki bo ponujal različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene
predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam iz
območja Občine Žalec. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in
pluralizacija storitev za različne ciljne skupine. Izvajalci programov bodo LU Velenje, UPI
Žalec, Slovenska filantropija – Hiša sadeži družbe Žalec. VGC Planet generacij zagotavlja 3
osrednje prostore neformalnega druženja v lokalnem okolju (1x v Velenju, 1x UPI Žalec, 1x
Hiša sadeži družbe Žalec) in še 14 dislokacij, na katerih bodo potekale različne vsebine. Namen
osrednjih prostorov je druženje, ohranjanje oz. širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb
različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in
drugih ranljivih ciljnih skupin. V okviru VGC se izvajajo številne dejavnosti s poudarkom na
socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju.
Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna. Cilj sofinanciranja večgeneracijskega
centra je spodbujanje integracije, socialne vključenosti, spodbujanje enakih možnosti,
sodelovanje, izboljšanje zaposljivosti ter zmanjšanje tveganja revščine in dvig kakovosti
življenja vseh ranljivejših ciljnih skupin.
Kazalniki: Število izvedenih programov in projektov število uporabnikov večgeneracijskega
centra.
20074 Prostofer – starejši za starejše
Občina Žalec je v letu 2020 pristopila k projektu Prostofer – »šofer prostovoljec« v sodelovanju
z Zavodom Zlata mreža ter Zvezo društev upokojencev Žalec. S posamezniki prostovoljci se
bodo zagotavljali prevozi za občanke in občane, ki živijo na območju, kjer ni javnega prevoza in
nimajo svojega prevoznega sredstva ali svojcev za prevoz. Prostofer starejšim omogoča lažjo
dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov,
ipd. Za izvedbo te storitve je v proračunu predvidenih 9.922 € in sicer za storitve klicnega centra
Zlate mreže 3.238 € in 6.684 € za letni najem električnega vozila, ki vključuje vsa zavarovanja,
servise in zimsko/letne pnevmatike.
Cilj: Omogočiti starejšim večjo mobilnost, večjo socialno vključenost, medsebojno povezovanje,
medsebojno pomoč ter boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju.
Kazalnik: Število prostovoljcev – prostoferjev, število uporabnikov na letni ravni, število
opravljenih prevozov (število izdanih potnih nalogov) na leto.
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4004 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06061 Izdaja soglasij v upravnih postopkih
Sredstva v višini 47.000 € so predvidena za plačilo storitev Javnemu komunalnemu podjetju
Žalec d.o.o. v zvezi z izdajo soglasij za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave
gospodarskih javnih služb ter podjetju Simbio d.o.o. za izdajo projektnih pogojev, smernic,
mnenj in soglasij v zvezi z RCERO. Storitve se obračunavajo na osnovi sklenjene pogodbe o
najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo, izvajanjem in
financiranjem gospodarskih javnih služb (občina Žalec – JKP) z dne 28.10.2015 in aneksom k
tej pogodbi z dne 29.12.2017 in na osnovi sklenjene pogodbe o poslovnem najemu javne
infrastrukture RCERO in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb – nova
infrastruktura z dne 22.12.2011 (Občina Žalec - Simbio).
Planirana sredstva se zaradi spremembe načina obračunavanja stroškov izdaje soglasij
zmanjšajo za 1.500 € (sprememba sprejeta na seji Sveta ustanoviteljev JKP Žalec). Nova
planirana vrednost znaša 45.500 €.
Cilj: z izdajo soglasja je investitorju, ki je zaprosil za izdajo soglasja omogočena priključitev
objekta na obstoječo komunalno infrastrukturo.
Kazalnik: izdana soglasja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi Poslovnega načrta JKP Žalec za leto 2020, potrjenega s
strani Sveta ustanoviteljev JKP Žalec, d.o.o..
06062 Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Sredstva v višini 130.000 € se namenijo sofinanciranju delovanja Medobčinskega inšpektorata in
redarstva kot skupne občinske uprave. V dec 2019 so se k MIIR priključile nove občine in od
1.1.2020 velja nov Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela,
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec (Ur.list RS, št. 82/2019). Za
Občino Žalec je določen obseg sodelovanja (kritja vseh stroškov) v višini 13%. Od tega zneska
se 118.500 € nameni za materialne stroške in 11.500 € za investicijske stroške (predvideva se
nakup opreme radarja, avtomobila, investicijsko vzdrževanje in izboljšave v programski opremi
in računalnikih). Od realiziranih stroškov povrne država 35% materialnih stroškov uprave (bruto
plače z vsemi dodatki, osnovni materialni stroški), ca. 55.000 € pa je planirano kot prihodek OŽ
od zbranih glob za prekrške.
Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti skupne občinske uprave,
podrobnejši cilji in naloge so opredeljene v letnem načrtu skupne službe, ki ga potrdi OS občine
Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih organizacijskih enotah skupne službe Medobčinski inšpektorat in redarstvo, povzetek aktivnosti in število opravljenih zadev je podan v
letnem poročili MIIR
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe s strani MIIR in je planiran v podobni
višini kot v letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0059 Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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06063 Izdelava poročevalskih tabel za potrebe MOP
Planirana sredstva v višini 950 € so namenjena za plačilo izdelave poročevalskih tabel s podatki
o oskrbi s pitno vodo v občinah na dan 31.12. tekočega leta po Uredbi o oskrbi s pitno vodo (UL
RS št. 88/2012) in izdelavo poročevalskih tabel o doseženih standardih opremljenosti z javno
kanalizacijo v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(UL RS, št. 88/2011, 8/2012), ki jih je občina dolžna posredovati za vsa svoja območja
poselitve.
Planirana sredstva se zaradi nižjega obračuna izvedenih del zmanjšajo za 170 €. Nova
vrednost znaša 780 €.
Cilj: Zadostitev zahtevam iz uredbe.
Kazalnik: doseženi standardi opremljenosti
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije iz preteklih let.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07001 Usposabljanje enot in služb Civilne zaščite
Sredstva v skupni višini 900 € so namenjena za letno usposabljane in obnavljanje znanja ekip
prve pomoči RKS–OZ Žalec ter za nakup obvezilnega materiala za nahrbtnike ekip prve pomoči.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 600 €, saj se v letošnjem letu ne bo izvedlo
usposabljanje ekipe prve pomoči. Sredstva v višini 300 € bodo namenjena za nakup
obvezilnega materiala za nahrbtnike ekipe prve pomoči.
Cilj: zagotavljanje usposobljenosti in opremljenosti ekip prve pomoči za opravljanje nalog
zaščite, reševanja in pomoči v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(UL RS, št. 51/06-UPB1, 97/10, 21/18 - ZNOrg).
Kazalnik: usposobljenost in opremljenost ekip prve pomoči.
Cilj: zagotavljanje opremljenosti ekipe prve pomoči za opravljanje nalog ZIRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije iz preteklih let.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0060 Opremljanje enot in služb civilne zaščite
07002 Stroški delovanja enot in služb Civilne zaščite
Sredstva v skupni višini 2.010 € so namenjena za plačilo sejnin rednih in izrednih sej članom
Štaba Civilne zaščite in za plačilo zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje pripadnikov
CZ.
Cilj: zagotoviti plačilo sejnin vsem udeleženim članom sej CZ in nezgodno zavarovati vse
pripadnike CZ v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS, št.
51/06-UPB1, 97/10, 21/18 - ZNOrg).
Kazalnik: izplačila sejnin in nezgodnega zavarovanja pripadnikov CZ.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije iz preteklih let.
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07003 Opremljanje enot in služb Civilne zaščite
Sredstva v skupni višini 2.400 € so namenjena za strošek obveščanja o intervencijah v Občini
Žalec preko programa FIREAPP ter za nabavo uniform za pripadnike štaba CZ OŽ.
Sredstva v višini 10.000 € se zagotovijo za stroške nabave zaščitne opreme (koronavirus SARSCoV-2) ter za dopolnitev opreme za reševanje ob različnih nesrečah in poravnavo drugih tekočih
stroškov, ki bodo omogočali nemoteno delovanje nadzornega centra - štab CZ.
V letošnjem letu ni bilo potreb po nabavi uniform za Štab CZ OŽ. Prav tako je bil strošek
obveščanja o intervencijah nižji, kot je bilo načrtovano. Planirana sredstva se zato
zmanjšajo za 1.000 €. Sredstva v višini 1.400 € bodo namenjena za strošek obveščanja o
intervencijah v Občini Žalec prek programa FIREAPP. Skupno se na tej proračunski
postavki z rebalansom proračuna planira 13.000 €.
Cilj: omogočiti obveščanje odgovornih in operativnih gasilcev o vseh intervencijah v OŽ v
skladu s Pravilnikom o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami (UL RS, št. 26/08, 28/12 in 42/12); zagotoviti opremljanje organov, enot in služb CZ
ter zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z Zakonom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS, št. 51/06-UPB1, 97/10, 21/18 – ZNOrg).
Kazalnik: plačilo stroška obveščanja; izvedena nabava zaščitne in reševalne opreme.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev, ki se ne izvršuje prek NRP, je določen na podlagi realizacije iz preteklih let.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0060 Opremljanje enot in služb civilne zaščite
07004 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij
Sredstva v višini 600 € se namenijo za sofinanciranje delovanja društev, vključenih v sistem
zaščite in reševanja.
Cilj: določanje, organiziranje in opremljanje društev vključenih v ZiR v skladu z Zakonom o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS, št. 51/06-UPB1, 97/10, 21/18 – ZNOrg).
Kazalnik: oddaja letnega poročila društev vključenih v ZiR.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi sklenjene pogodbe med društvom in OŽ.
07007 Vzdrževanje javnih zaklonišč
Sredstva v višini 10.000 € se namenijo za redno letno vzdrževanje zaklonišč in pridobitve
potrdila o primernosti za zaklonišča v lasti OŽ.
Cilj: vzdrževanje zaklonišč v lasti OŽ v skladu s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji
stavb (UL RS, št. 42/02, 105/02 in 110/02), Pravilnikom o tehničnih normativih za zaklonišča in
zaklonilnike (UL RS, št. 17/98, 26/98-popr., 25/00, 38/01 in 66/06) ter Uredbo o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč (UL RS, št. 57/96 in 54/15).
Kazalnik: pridobitev potrdila o primernosti za zaklonišča.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi pridobljene ponudbe.
07008 Gorska reševalna služba Celje
Sredstva v višini 1.000 € so namenjena za sofinanciranje delovanja Gorske reševalne službe Celje.
Cilj: določanje, organiziranje in opremljanje službe vključene v ZiR v skladu z Zakonom o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS, št. 51/06-UPB1, 97/10, 21/18 – ZNOrg).
Kazalnik: oddaja letnega poročila.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi pogodbe med službo in OŽ.
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07010 Dejavnost gasilskih društev
Sredstva v višini 68.000 € so namenjena za redne letne dotacije 15 prostovoljnim gasilskim društvom
v Občini Žalec, nagrado prostovoljnim gasilskim društvom, ki so dosegla predpisano kvoto na
točkovanju društev na operativnem in organizacijskem področju, za povračila stroškov v zvezi z
usposabljanji, za delovanje gasilske mladine, žena in veteranov, za servis in redno vzdrževanje
komunikacijske opreme ter za servis in redno vzdrževanje opreme v polnilnici IDA. Prav tako so
sredstva na tej postavki namenjena za povračila stroškov poškodovane opreme na intervencijah,
popravila opreme kot tudi povračila stroškov polnjenja gasilnikov uporabljenih na intervencijah.
Sredstva v višini 1.000 € so namenjena plačilu stroška prehrane in pijače na slavnostnem podpisu
pogodbe predsednikov in poveljnikov vseh prostovoljnih gasilskih društev v Občini Žalec.
Cilj: organiziranje, opremljanje in delovanje obvezne lokalne javne službe v skladu z Zakonom o
gasilstvu (UL RS, št. 113/05-UPB1 in 23/19) ter realizacija Letnega programa dejavnosti javne
gasilske službe za leti 2021 in 2022 v celoti.
Kazalnik: poraba sredstev v skladu z Letnim programom dejavnosti javne gasilske službe za leti
2021 in 2022.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije iz preteklih let ter Načrta razvoja in opremljanja
PGD v OŽ v obdobju od 2019 do 2024.
07011 Dejavnost Gasilske zveze Žalec
V letu 2021 je za dejavnost GZ Žalec namenjeno 50.000 € sredstev. Del sredstev se bo namenilo
za redno letno delovanje GZ Žalec in za sofinanciranje zaposlitve strokovne sodelavke Gasilske
zveze Žalec (osnova je medobčinska pogodba o sofinanciranju in aneks k tej pogodbi).
Sredstva so namenjena tudi za plačilo zavarovalnih premij za gasilska vozila, gasilske domove
in plačila zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje operativnih gasilskih članov, gasilskih
veteranov in otrok. Sredstva se zagotavljajo za plačilo pavšala za zavarovanje operativnih
gasilskih članov v primeru poškodbe pri opravljanju nalog zaščite in reševanja Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Z rebalansom proračuna se sredstva planirajo v višini 55.250 €, to je za 5.250 € več, kot je
bilo planirano pri sprejetem proračunu, zaradi višje zavarovalne premije.
Cilj: zagotavljanje dejavnosti G Žalec v skladu z Zakonom o gasilstvu (UL RS, št. 113/05-UPB1 in
23/19).
Kazalnik: financiranje GZ Žalec v skladu z Letnim programom dejavnosti javne gasilske službe
za leti 2021 in 2022.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije in stroška zavarovanj iz preteklih let ter
medobčinske pogodbe o sofinanciranju zaposlitve strokovne sodelavke.
07012 UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
Sredstva požarnega sklada so strogo namenska, namenjena predvsem za sofinanciranje opreme, ter
delovanja in opremljanja prostovoljnih gasilskih enot. Sredstva v višini 52.444 € so v letu 2021
namenjena za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne opreme in nabave gasilskih vozil.
Sredstva v višini 1.000 € so namenjena za plačilo sejnin članom upravnega odbora požarnega sklada.
Sredstva se povečajo za 16.569 € zaradi neporabljenih namenskih sredstev v letu 2020 in
prenosa le-teh v letošnje leto ter zaradi dviga zavarovalnih premij, na osnovi katerih se
lokalnim skupnostim dodeli sredstva požarnega sklada.
Cilj: zagotoviti namensko porabo sredstev požarnega sklada v skladu z Načrtom razvoja in
opremljanja PGD v OŽ v obdobju od 2019 do 2024.
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Kazalnik: dokazovanje namenske porabe sredstev požarnega sklada Vladi RS (Uredba o požarni
taksi).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi višine požarne takse iz preteklih let in načina zbiranja
sredstev, ki jih določa Uredba o požarni taksi (UL RS, št. 34/06 in 25/12).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0061 Požarni sklad
07013 Nadomestila plač zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah
Sredstva v višini 10.000 € so namenjena za nadomestila plač operativnih gasilskih članov za čas
usposabljanja, opravljanja zdravniških pregledov oz. sodelovanja na intervencijah.
Cilj: kritje stroška nadomestila plač v skladu z Zakonom o gasilstvu (UL RS, št. 113/05-UPB1 in
23/19).
Kazalnik: izvedba nakazil na podlagi prejetih zahtevkov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije iz preteklih let.
07014 Zdravniški pregledi operativnih gasilskih članov
Sredstva v višini 4.000 € so namenjena za plačila zdravstvenih pregledov in pregledov
psihofizičnih sposobnosti operativnih gasilcev.
Cilj: zagotoviti zdravstvene preglede prostovoljnim gasilcem v skladu s Pravilnikom o
ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (UL RS, št. 19/18).
Kazalnik: izvedba nakazil na podlagi prejetih zahtevkov s strani Prostovoljnih gasilskih društev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije iz preteklih let.
07016 Obnove gasilskih domov
Sredstva v višini 10.000 € so namenjena za sofinanciranje obnove gasilskih domov.
Cilj: pomoč pri obnovi gasilskih domov v OŽ na podlagi prejete vloge s strani posameznega
gasilskega društva.
Kazalnik: sofinanciranje obnove gasilskih domov na podlagi sklepa župana.
Obseg sredstev je določen na podlagi Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe za leti
2021 in 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0062 Obnova gasilskih domov
07018 Stroški operativnega delovanja CZ ob izrednih dogodkih
Sredstva v skupni višini 2.500 € so v času izrednih dogodkov (naravnih in drugih nesreč)
namenjena za plačilo prehrane in pijače ter stroškov izvajanja aktivnosti ZiR pripadnikom sil za
zaščito, reševanje in pomoč.
Cilj: zagotoviti nemoteno izvajanje sistema ZiRP v občini v skladu z Zakonom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS, št. 51/06-UPB1, 97/10, 21/18 – ZNOrg).
Kazalnik: št. naravnih in drugih nesreč.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije iz preteklih let.
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07019 Gasilsko poveljstvo Občine Žalec
Sredstva v višini 6.000 € so namenjena za plačilo stroškov sejnin rednih mesečnih sej članom
Gasilskega poveljstva Občine Žalec.
Sredstva v višini 5.000 so namenjena za ogled največjega svetovnega sejma gasilske in reševalne
opreme Interschutz.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 5.000 €, saj v letošnjem letu odpade sejem gasilske in
reševalne opreme Interschutz.
Cilj: zagotoviti plačilo sejnin vsem udeleženim članom sej GPO ter dopolnilno usposabljanje
pripadnikom gasilskih enot v skladu z Zakonom o gasilstvu (UL RS, št. 113/05-UPB1 in 23/19).
Kazalnik: izplačila sejnin članom GPO ter udeležba svetovnega sejma gasilske in reševalne
opreme Interschutz.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije iz preteklih let ter dodatnega usposabljanja, ki
se ga bodo člani udeležili.
07020 Udeležba na gasilskem tekmovanju
Sredstva v višini 4.000 € so namenjena stroškom udeležbe prostovoljnih gasilskih društev na
različnih gasilskih tekmovanjih.
Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo na 3.750 €.
Cilj: organizacija in izvajanje preverjanja ter pridobitve strokovne in fizične sposobnosti
gasilcev, preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev, spoznavanje
in utrjevanje medsebojnih odnosov in izkušenj.
Kazalnik: število udeležb na gasilskih tekmovanjih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi ocene predvidene udeležbe gasilcev (mladine, člani in
veterani) na različnih gasilskih tekmovanjih (društvena, meddruštvena, občinska, tekmovanja
gasilskih zvez, regijska, državna, mednarodna, pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije in
tekmovanja v počastitev dogodkov ali spomina na osebe, ki imajo izjemne zasluge za razvoj in
napredek gasilstva).
07021 Sofinanciranje nabave gasilske zaščitne opreme
Sredstva v višini 85.000 € so namenjena za financiranje gasilske zaščitne opreme za vseh 15
prostovoljnih gasilskih društev.
Cilj: opremljanje prostovoljnih gasilskih društev v skladu z Zakonom o gasilstvu (UL RS, št.
113/05-UPB1 in 23/19).
Kazalnik: financiranje gasilske zaščitne in reševalne opreme v skladu z Letnim programom
dejavnosti javne gasilske službe za leti 2021 in 2022 ter Načrtom razvoja in opremljanja PGD v
OŽ v obdobju od 2019 do 2024.
Obseg sredstev je določen na podlagi Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe za leti
2021 in 2022 ter Načrta razvoja in opremljanja PGD v OŽ v obdobju od 2019 do 2024.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0063 Nabava gasilske zaščitne opreme
07022 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil
Sredstva v višini 118.000 € so namenjena za sofinanciranje gasilskih vozil.
Zaradi podražitve osnovnih surovin na svetovnih trgih in s tem višjih cen gasilskih vozil se
na predmetni postavki povečajo sredstva za 20.000 €.
Cilj: opremljanje prostovoljnih gasilskih društev v skladu z Zakonom o gasilstvu (UL RS, št.
113/05-UPB1 in 23/19).
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Kazalnik: sofinanciranje gasilskih vozil na podlagi Letnega programa dejavnosti javne gasilske
službe za leti 2021 in 2022 ter Načrta razvoja in opremljanja PGD v OŽ v obdobju od 2019 do
2024.
Obseg sredstev je določen na podlagi Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe za leti
2021 in 2022 ter Načrta razvoja in opremljanja PGD v OŽ v obdobju od 2019 do 2024.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0064 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Delo občinskega SPV je opredeljeno od 61. do 64. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Občini Žalec (UL RS, št. 65/04). Sredstva v višini 9.680 € so namenjena za preventivno
delovanje in vzgojo otrok v cestnem prometu, kamor spada tudi akcija »Varno na poti v šolo«,
nadalje za izvedbo občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu?« ter za različne druge prometnopreventivne akcije in osveščanje o prometni varnosti tako otrok kot tudi ostalih udeležencev v
prometu. Iz teh sredstev se poravnajo tudi sejnine zunanjim članom občinskega sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Cilj: Izboljšati varnost v cestnem prometu, povečati obveščenost udeležencev v prometu in s tem
vplivati na kulturo tako voznikov kot ostalih udeležencev v prometu.
Kazalnik: Manj prometnih nesreč, izvedba izobraževanj, akcij in tekmovanj.
Zaradi epidemiološke situacije tekmovanje Kaj veš o prometu ni bilo izvedeno, seji pa
bosta le dve, zato se sredstva zmanjšajo na 8.480 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na izkustveni metodi in podatkih o cenah iz preteklih let.
08002 Evropski teden mobilnosti
Sredstva v višini 7.500 € so namenjena za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti. ETM bo
potekal na Šlandrovem trgu organizirani bodo razni dogodki in delavnice na temo varnosti v
cestnem prometu. Svoje delovanje bodo predstavili predstavniki policije, gasilcev, redarstva,
zdravstvenega doma, ZŠAM, SPV… Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim tako bodo
organizirane, delavnice na površinah, ki so sicer namenjene prometu, na stojnicah se bo delilo
preventivno gradivo,…
Zaradi organizacije dneva brez avtomobila v okviru Evropskega tedna mobilnosti prek
zunanjega izvajalca se sredstva povečajo na 14.000 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na izkustveni metodi in podatkih o ocenah iz preteklih let.
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11050 Zavetišče (azil) za živali
Sredstva v višini 26.400 € se namenijo za kritje stroškov oskrbe zapuščenih živali. Na podlagi
Zakona o zaščiti živali (UL RS, št. 38/2013 – UPB3 in 21/18 – ZNOrg in 92/20)
se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču, za kar je
zadolžena lokalna skupnost. 2.400 € se nameni za najemnino prostorov v zavetišču (dva boksa za
pse) in 24.000 € za oskrbo živali, predvsem zapuščenih mačk (sterilizacija, kastracija), ki jih
napotimo v zavetišče in vrnemo v okolje ali jih posvojijo najditelji.
Obseg sredstev se predvidi v enakem obsegu kot planirano - skupaj 26.400 €, od zneska
24.000 € za oskrbo živali pa se 1.000 € nameni za sofinanciranje sterilizacij in kastracij
lastniških mačk v višini 50% vrednosti veterinarskih storitev.
Cilj: Preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih
bolezni živali s pravočasnimi in preventivnimi ukrepi (sterilizacija/kastracija);
Kazalnik: Odsotnost nalezljivih bolezni ter dolgoročno ohranjanje oziroma zmanjševanje števila
zapuščenih živali in storitev - sterilizacij, kastracij in evtanazij živali.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe in je planiran v večjem znesku kot v letu
2020.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12010 Učinkovita raba in obnovljivi viri energije
Sredstva v višini 7.200 € se namenijo za izvajanje ukrepov v skladu z lokalnim energetskim
konceptom občine Žalec (LEK 2015) in veljavnimi predpisi, in sicer: 4.200 € se nameni za
energetsko upravljanje javnih objektov in izdelavo letnega poročila (obvezno za vse javne
objekte po Energetskem zakonu) ter 3.000 € za nadaljevanje energetskega knjigovodstva javnih
stavb (najem računalniškega programa za vnos in spremljanje podatkov). V aktivnosti je
vključeno 29 javnih objektov.
Obseg sredstev se predvidi v enakem obsegu kot planirano - skupaj 7.200 €, izvede pa se
manjša notranja prerazporeditev med podkonti. 3240 € se nameni za najem programske
računalniške opreme (program E2 manager za izvajanje energetskega knjigovodstva) in
3.960 € za energetsko upravljanje javnih objektov (izdelava letnega poročila).
Cilj: izvajanje aktivnosti v skladu z LEK - spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov
oskrbe (ogrevanje, elektrika, voda), zmanjšanje emisij CO2, spodbujanje URE in OVE
Kazalnik: prikaz porabe energije in stroškov v letnih poročilih za posamezne objekte, letna
poročila o izvajanju LEK
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe in je planiran v manjši višini kot v letu 2020.
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12011 Stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn
Sredstva v višini ca. 200 € so namenjena za prejemke - obračun potnih stroškov zunanjega
sodelavca - energetskega svetovalca v okviru Energetske svetovalne pisarne (projekt ENsvet), ki
deluje na Občini Žalec enkrat tedensko za območje celotne Spodnje Savinjske doline.
Cilj: izvajanje aktivnosti v skladu z LEK - osveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva o
URE in OVE, pomoč pri prijavi na razpise za sofinanciranje ukrepov URE in OVE (MOP),
zmanjšanje emisij CO2
Kazalnik: poročilo o delu za leto 2021 - število in vrsta svetovanj, število člankov v medijih
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe in je planiran v enaki višini kot v letu
2020.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih cest (letno)
Sredstva planirana za redno letno vzdrževanje javnih kategoriziranih občinskih cest v višini
540.000 € naj bi kot do sedaj zagotavljala enak nivo rednega vzdrževanja vseh javnih občinskih
cest, tako lokalnih cest kot javnih poti. Redno letno vzdrževanje javnih občinskih cest se izvaja v
skladu z Zakonom o cestah, Odlokom o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini
Žalec, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja
javnih cest, Zakonom o varnosti cestnega prometa in Pravilnikom o prometni signalizaciji in
opremi na javnih cestah. Pogodba za izvajanje rednega vzdrževanja javnih občinskih cest, tako
lokalnih cest kot javnih poti, je podpisana z VOC Celje d.o.o., Lava 42, Celje. Dela rednega
vzdrževanja se izvajajo skladno s pogodbo. Omenjena pogodba se 20.1.2021 izteče, zato bo
izveden nov razpis za izbiro koncesionarja za vzdrževanje javnih občinskih cest za naslednje
obdobje koncesije.
Za redno vzdrževanje javnih občinskih cest se zagotavlja dodatnih 80.000 € z namenom
izvedbe nujnih vzdrževalnih del, ki so bila ugotovljena tekom leta ob rednih pregledih s
strani koncesionarja VOC Celje d.o.o.. Z namenom zagotavljanja varnejših cest v
prihajajoči zimski sezoni je nujno izvesti začasno sanacijo udora na cesti Kasaze - Porence
in Liboje-Košnica ter razširitev nepreglednega ovinka na cesti Liboje-Košnica. Večji
strošek rednega vzdrževanja je predstavljala izvedba muld na cesti Velika Pirešica-Gorca.
Tako so bili izvedeni ukrepi, s katerimi je bila zmanjšana verjetnost poškodovanja bankin
ob nalivih. Za preprečitev poškodovanja prepusta in ustroja ceste Ložnica-Velika Pirešica
je bilo izvedeno zavarovanje brežin ter vtočnih in iztočnih glav. Zaradi pogostih močnejših
padavin je bilo večkrat potrebno sanirati bankine in pomesti vozišča na cestah, ki potekajo
v večjem vzdolžnem naklonu. Zaradi neurij julija in avgusta 2020 se zagotavljajo dodatna
sredstva za soinvestiranje sanacije, ki bodo izvedena v sklopu sanacije vodotoka Artišnica s
strani DRSV.
Da se lahko v čim večji meri izvedejo nujno potrebna vzdrževalna dela na občinskih cestah
je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.
Cilj: Stanje cestne infrastrukture, ki predstavlja varno uporabo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let.
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13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih cest (zimsko)
203.000 € sredstev se nameni za zimsko vzdrževanje javnih kategoriziranih cest, od tega v višini
200.000 € za izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh v enakem obsegu in
standardu kot doslej v povprečni zimi. Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh
izvaja koncesionar VOC Celje d.o.o. s podizvajalci. 3.000 € se nameni za nakup potrošnega
materiala na plugih (lemeži, podporna koles …), ki so v lasti Občine Žalec.
Za izvedbo zimske službe v sezoni 2020/2021 je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 54.691 €.
V zimski sezoni 2020/2021 je bilo izvedenih 23 akcij in porabljeno 820 t soli in 280 m3
posipnega gramoznega materiala.
Cilj: Zimsko vzdrževanje cestne infrastrukture v skladu s Pravilnikom o rednem letnem in
zimske vzdrževanju javnih cest.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene lastnika opreme o predvidenih potrebah po zamenjavi
vitalnih oz. obrabnih delov opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0095 Nabava opreme za čiščenje in pluženje cest
13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture – pločniki in kolesarske steze
Za upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture – pločniki, kolesarske steze, je v letu 2021
predvidenih 192.000 €. 180.000 € je namenjenih za poplačilo izvedenih del storitve JKP Žalec Enota za urejanje javnih površin za vzdrževanje javnih utrjenih površin. 12.000 € je namenjeno
za nakup opreme za čiščenje in pluženje cest – pločnikov (snežne freze, kose …).
Cilj: Urejene javne utrjene površine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi porabe sredstev za vzdrževanje cestne infrastrukture –
pločniki, kolesarske v preteklih letih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0095 Nabava opreme za čiščenje in pluženje cest
13006 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture – ovire za umirjanje prometa.
Sredstva v višini 3.000 € so namenjena izvedbi hitrostnih ovir v skladu s Tehničnimi
specifikacijami za hitrostne ovire. Izvedejo se kjer se izkaže potreba po izvedbi le-teh oz. je
podana upravičena pobuda s strani KS/MS ali občanov.
Cilj: Zagotavljanje prometne varnosti na območjih kjer so hitrosti dodatno omejene.
Kazalnik: Izvedba 1 hitrostne ovire
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi izkustvene metode za postavitev dveh hitrostnih ovir.
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih cest
40.000 € se nameni za izdelavo geodetskih meritev, idejnih zasnov, izvedbene projektne
dokumentacije, projektov meteorne kanalizacije ob obnovah javnih cest, ki so potrebni za
izvedbo posameznih nujnih ureditev na občinskih cestah. 5.000 € se nameni za izvedbo
strokovnega nadzora pri gradnji za projekte, ki so se med letom izkazali kot nujni in niso bili v
planu proračuna.
Sredstva se povečajo za 24.000 € z namenom naročila projektne dokumentacije za izdelavo
IDZ/DGD/PZI projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture na
območju ZN Frenga (Bevkova do krožišča pri TUŠ).
Cilj: Zagotavljanje projektne dokumentacije za nenačrtovane gradnje, ki se kot nujne izkažejo
tekom leta.
Kazalnik: 3 izvedeni projekti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0100 Projektna dokumentacija za LC in JP
13108 LC 490421 Gotovlje – ELES
25.000 € se nameni za ocevitev odprtega površinskega odvodnika ob občinski cesti na odseku
med Gotovljami in podvozom pod avtocesto. Jarek je bil na daljšem odseku že ocevljen v letu
2020. Predvidi se še ocevitev odseka med križiščem z JP 990741 in podvozom pod avtocesto. S
tem se zagotavlja večja širina občinske ceste in posledično manjši stroški rednega vzdrževanja
bankin.
Cilj: Zacevitev odprtega jarka ob javni cesti
Kazalnik: 80 m zacevljenega jarka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-06-0056 LC 490421 Gotovlje – ELES
13111 LC 490010 Petrovče - Liboje
50.000 € se nameni za izvedbo sanacije asfaltnega vozišča občinske ceste Petrovče – Kasaze –
Liboje, in sicer na odseku kjer bo izvedena sanacija udora pod občinsko cesto, ki se je zgodil
julija 2020, in sicer med POŠ Liboje in Liko Liboje. Preostanek sredstev se nameni za sanacijo
najbolj poškodovanega odseka od mostu preko reke Savinje v smeri proti Petrovčam, kjer je
cesta zaradi posedkov močno poškodovana.
Pridobljena je bila projektna dokumentacija za sanacijo udora in izveden je bil postopek
javnega naročila za sanacijo udora. Za sklenitev pogodbe in poplačilo izvedenih del je
potrebno zagotoviti dodatnih 92.000 € za izvedbo gradbenih del, strokovnega nadzora pri
gradnji ter koordinacije in varstvo pri delu. Gradbena dela se bodo pričela izvajati v
mesecu oktobru 2021.
Cilj: Sanacija poškodovanih in dotrajanih odsekov ceste.
Kazalnik: Na območju udora je predvidena sanacija 50m dolgega odseka, na delu od mostu
preko Savinje proti Petrovčam pa 150m dolgega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-120 LC 490010 Petrovče - Liboje
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13115 LC 490401 V. Pirešica – Studence - Ponikva
Sredstva v višini 100.000 € so planirana za izvedbo gradbenih del na delu lokalne ceste od
Velike Pirešice do Studenc. Rekonstrukcija bo zajemala razširitev ceste in izvedbo sanacije z
nadvišanjem vozišča in ureditvijo odvodnjavanja meteornih vod z vozišča občinske ceste.
Rekonstruirana cesta bo širine 5,50 m z urejenimi elementi odvodnjavanja. 2.000 € se nameni za
naročilo strokovnega nadzora pri gradnji in pripravo popisov ter tehničnih skic za sanacijo.
Izveden je bil postopek javnega naročila na katerem je najugodnejša ponudba presegala
zagotovljena sredstva. Za potrebe izvedbe naročila in poplačila izvedenih gradbenih del se
zagotavlja dodatnih 10.900 € v letu 2021. Projekt bo financiran v dveh proračunskih letih.
Cilj: Sanacija najbolj poškodovanih odsekov.
Kazalnik: Načrtovana je rekonstrukcija 350 m dolgega odseka občinske ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-16-0044 LC 490401 Velika Pirešica – Studence - Ponikva
13116 LC 490361 Šolska ulica v Šempetru
10.000 € se nameni za izvedbo manjkajočega odseka pločnika ob Šolski ulici na odseku od
križišča z državno cesto pri Privošnik v smeri proti jugu. Tako bo pločnik v Šolski ulici povezan
z novozgrajenim pločnikom ob državni cesti skozi naselje Šempeter.
Cilj: Zagotavljanje varnih poti za pešce
Kazalnik: Izgradnja pločnika v dolžini 50m
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0096 LC 490361 Šolska ulica v Šempetru
13131 LC 490091 Liboje - Zagreben
30.000 € se nameni za izvedbo asfaltiranja 100m dolgega odseka makadamskega vozišča
občinske ceste Liboje-Zagreben-Zabukovica, in sicer na odseku od Polenik v smeri proti
Zabukovici. Tako bo LC 490091 v celotnem poteku asfaltirana.
Projekt je zaključen. Za izvedbo vseh del je bilo porabljeno 5.000 € manj kot planirano.
Znesek sredstev na postavki se zmanjšuje za 5.000 €.
Cilj: trajna utrditev vozišča občinske ceste
Kazalnik: 100m na novo asfaltirane ceste
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-10-0035 LC 490091 Liboje – Zagreben
13134 LC 490351 Šempeter – Zg. Grušovlje
Obstoječi prečni profil lokalne ceste na poteku Šempeter – Zg. Grušovlje predstavlja preozko
asfaltno vozišče, kar ima za posledico pogosto potrebo po izvajanju vzdrževalnih del na
bankinah ob lokalni cesti. S planiranimi sredstvi proračuna v znesku 40.000 € se bo izvedla
razširitev asfaltnega vozišča na najbolj obremenjenem odseku lokalne ceste Šempeter – Zg.
Grušovlje, glede na uspešne dogovore z lastniki zemljišč po oz. ob katerih poteka občinska cesta.
Pridobljena je ponudba za izvedbo asfaltiranja bankin. Glede na pridobljena soglasja
lastnikov zemljišč za izvedbo del in ponudbo za izvedbo gradbenih del se sredstva
zmanjšajo za 6.050 €.
Cilj: Zmanjševanje stroškov rednega vzdrževanja
Kazalnik: Izvedba del na odseku dolžine 400m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-16-0010 LC 490351 Šempeter – Zg. Grušovlje
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13137 LC 490631 Arja vas
100.000 € se nameni za kompletno preplastitev in lokalne sanacije asfaltne površine občinske
ceste skozi Arjo vas, in sicer na odseku od mostu preko potoka Ložnica mimo mlekarne do
konca avtobusne postaje pri Mlekarni Celeia, kjer je odsek ceste že saniran. Na območju križišča
pri Mlekarni Celeia so zavijalni pasovi za zavijanje na območje Mlekarne Celeia in avtobusni
postajališči zato je širina vozišča tudi 12m.
Projekt je izveden v celoti predvidenega obsega. Stroški so znašali manj kot planirano, zato
se sredstva na postavki zmanjšujejo za 33.000 €.
Cilj: Sanacija dotrajanega asfaltnega ustroja
Kazalnik: Izvedba sanacije v dolžini 480m in širini celotnega vozišča
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-16-0037 LC 490631 Arja vas
13214 Pločnik Griže - Zabukovica
15.000 € se nameni za izvedbo manjkajočega odseka pločnika ob LC 490022 mimo Marinko v
Grižah. Zaradi bližine stanovanjske hiše, ki je locirana tik ob cesti bo potrebno izvesti zamik
ceste in lokalno zožanje na pločniku.
Cilj: Zagotavljanje varnih poti za pešce
Kazalnik: Izvedba pločnika v dolžini 15 m
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-09-0012 Pločnik Griže - Zabukovica
13250 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture - mostovi
60.000 € se nameni za obnovo oz. razširitev dveh mostov na občinskih cestah, in sicer mostu
preko Lave v Vrbju in mostu preko Bistrice v Kasazah pri nekdanji keramični tovarni. 5.000 € se
nameni za naročilo projektne dokumentacije za izvedbo del, 3.000 € se nameni za naročilo
strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih del obnove omenjenih mostov.
Sredstva za rekonstrukcije mostov se zmanjšajo za 26.000 €, tako da skupaj znašajo 34.000 €.
Za rekonstrukcije mostov se nameni 34.000 € in sicer za izvedbo sanacije mostu čez
Bistrico na LC 490012 pri nekdanji keramični tovarni v Kasazah in za postavitev
nadomestne ograje na mostu čez Ložnico na LC 490441 v Ložnici pri Spekter d.o.o.
Za pridobitev projektne dokumentacije se nameni 3.000 €.
Cilj: dograditev hodnika za pešce in sanacija dveh obstoječih dotrajanih mostov.
Kazalnik: izvedba sanacijskih in rekonstrukcijskih del na dveh mostovih v skupni dolžini 12 m s
prilagoditvijo geometrije ceste v območju saniranega mostu in z ureditvijo vodotoka pod
mostom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0098 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture - mostovi
13301 Obnova javnih cest po izgradnji plina
50.000 € se nameni za izvedbo sanacije cest po gradnji plinovoda, in sicer na cestah Petrovče
108-113, Levec pri Salobir, Levec mimo KS Levec.
Cilj: Izpolnitev pogodbenih obveznosti o izvedbi sanacij prekopov javnih cest zardi vgradnje
plinovoda
Kazalnik: Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti in izvedba sanacij do leta 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-06-0061 Obnove javnih cest po izgradnji plina
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13320 Ekonomsko poslovna infrastruktura v poslovni coni Arnovski gozd
14.300 € se nameni za stroške vodenja investicije v Poslovni coni Arnovski gozd, ki bo obsegala
prestavitev transportnega plinovoda 50 bar, prestavitev Vršce na dolžini 175 m in izgradnjo
ceste E z mostom čez Vršco, ki jih bo na podlagi že podpisane Pogodbe o opremljanju stavbnih
zemljišč izvedel oz. zgradil TOMING INŽENIRING d.o.o. oz. LIDL Slovenije d.o.o.
Od tega bo 7.500 € namenjenih izvajanju investicijskega nadzora, 5.000 € naročilu projektne
dokumentacije, 1.800 € pa se nameni za plačilo drugih storitev in dokumentacije, kot so
koordinacija varnosti pri delu, varnostni načrt …
Sredstva za stroške vodenja investicije v Poslovni coni Arnovski gozd se povečajo za 11.000
€, tako da skupaj znašajo 25.300 €. Od tega je bilo potrebno za 15.800 € povečati sredstva
za projektno dokumentacijo, ker je bilo potrebno pridobiti dodatne načrte in elaborate za
prestavitev transportnega plinovoda in dodatne načrte za prestavitev neimenovanega
vodotoka, ki ga ni bilo v uradnih evidencah. Vrednost projektne dokumentacije bo tako
znašala 20.800 €. Ker se je pričetek gradnje zavlekel, se zmanjšajo tudi sredstva
predvidena za nadzor, in sicer s 7.500 € na 3.500 €, prav tako pa se zmanjšajo sredstva za
izvajanje koordinacije varstva in zdravja pri delu in sicer na 1.000 €.
Cilj: Izgradnja manjkajoče GJI
Kazalnik: V celoti opremljano območje OPPN s predvideno komunalno infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-10-0034 Ekonomsko poslovna infrastruktura v poslovni coni Arnovski gozd
13323 Obnove ulic ob gradnji kanalizacije
50.000 € se nameni za izvedbo odvodnjavanja, gradbenih del javne razsvetljave, morebitnih
zarobničenj in drugih ureditev cest ob izgradnji kanalizacije v Grižah, Podvinu in mestu Žalec.
4.000 € se nameni za naročilo projektne dokumentacije za izvedbo prej omenjenih del ob
rekonstrukcijah občinskih cest pri gradnji kanalizacije. 1.500 € se nameni za naročilo
strokovnega nadzora nad izvedbo gradbenih del.
Sredstva se povečajo za 301 €, in sicer zaradi višje ponudbe za izdelavo PZI kot planirano.
Objekta Gregorčičeva in Triglavska ulica gresta v izvedbo oktobra 2021.
Cilj: celotno sanirane ceste na odsekih kjer se izvaja novogradnja kanalizacije
Kazalnik: Sanacija 100 m cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0099 Obnove cest po izgradnji kanalizacije
13324 Dokončanje priključne ceste v naselju Dobrtešnica
11.060 € se nameni za izvedbo ponikalnega polja na območju blokovske soseske Pod smrekami
v Šempetru za namen ponikanja meteornih vod z vozišča občinskih cest. Na omenjenem
območju v zadnjih letih ob močnih neurjih vse pogosteje prihaja do problema izliva meteorne
vode na zasebna zemljišča in posledično škode na zasebni lastnini.
Cilj: Preprečitev izlivanja meteornih vod s ceste na zasebna zemljišča
Kazalnik: Izvedeno 1 ponikalno polje
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0101 Priključna cesta v naselju Dobrtešnica
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13342 JP 991231 Brnica - Falenč
V proračunu se zagotovijo investicijska sredstva za izvedbo gradbenih del v znesku 50.000 € za
namen izvedbe sanacije JP 991231, in sicer v predvideni dolžini 250m dolgega odseka javne
poti. Sanacija se izvede na najbolj poškodovanih odsekih občinske ceste proti Brnici od križišča
z LC 490012 do odseka, ki je že bil saniran v letu 2019 in na odseku od kapele Sv. Urbana proti
vzhodu.
Dodatno so se zagotovila sredstva za sanacijo odseka od kapele Sv. Urban proti vzhodu
(nadaljevanje že izvedenega odseka). Skupna vrednost znaša 80.000 €.
Cilj: Sanacija popolnoma dotrajanih odsekov ceste
Kazalnik: sanacija izvedena na odseku dolžine 250m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-16-0042 JP 991231 Brnica - Falenč
13345 JP 992971 Trubarjeva ulica – povezava na žalsko obvoznico
5.000 € se nameni za naročilo DGD projektne dokumentacije za izgradnjo manjkajočega odseka
oz. izgradnjo povezave Trubarjeve ulice na severno obvoznico mesta Žalec. Hkrati se predvidi
izgradnja vse potrebne komunalne opreme.
Cilj: Izvedba nove cestne povezave na žalsko severno obvoznico
Kazalnik: pridobljena DGD/PZI dokumentacija za novogradnjo ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-16-0043 JP 992971 Trubarjeva ulica – povezava na obvoznico
13346 Cesta PC Vrbje ob Strugi
44.005 € se nameni za nakup zemljišč, na katera se je posegalo z novozgrajeno komunalno
opremo v poslovni coni Vrbje. Gradbena dela so bila izvedena v letu 2020. Z lastniki zemljišč pa
je bila podpisana pogodba o pravici graditi oz. predpogodbe o odkupu zemljišč.
2.200 € se nameni za poplačilo administrativnega vodenja projekta s strani Razvojen agencije
Savinja.
Cilj: Ureditev lastništva na zemljiščih po katerih poteka novozgrajena infrastruktura
Kazalnik: Odkup 3.900 m2 zemljišč
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-18-0020 Poslovna cona Vrbje - GJI
13351 Povezovalne ceste zaradi ukinitve nivojskih prehodov
Občina Žalec je s Slovenskimi železnicami podpisala sporazum o sofinanciranju ukinitve
nezavarovanih nivojskih prehodov občinskih cest preko železniške proge Celje – Velenje v
Dobriši vasi in Levcu. Skladno s sporazumom je Občina Žalec naročila projektno dokumentacijo
za nove obvozne poti, ki bodo omogočale dostop do zemljišč. Po pogojih DRSV ponikanje
meteornih vod z vozišča cest ni dovoljena zato je vode potrebno odvesti do reke Savinje po
kanalizacijskih ceveh. Za ta namen je v letu 2021 potrebno naročiti dopolnitev projektne
dokumentacije. Strošek se ocenjuje na 5.000 €
Zaradi težav s pridobivanjem zemljišč je bilo potrebno naročiti spremembo projektne
dokumentacije za povezovalne ceste za Dobrišo vas. Za spremembo projekta je bilo
dodatno potrebno zagotoviti 6.000 €.
Cilj: Pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo meteornega kanala
Kazalnik: 1 kom PZI projektne dokumentacije
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-18-0002 Povezovalne ceste zaradi ukinitve nivojskih prehodov
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13353 Cesta OPPN Hramše
V proračunu se zagotovi 265.500 € za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN
Hramše in 6.000 € za naročilo strokovnega nadzora pri gradnji. Javno naročilo je bilo izvedeno v
letu 2020, pričetek gradnje pa je predviden v začetku leta 2021, zato bo projekt v celoti bremenil
proračun leta 2021. Predvidena je izgradnja novega cestnega omrežja z odvodnjavanjem naselja
počitniških hiš, ki se bo legaliziralo, in rekonstrukcija dela obstoječe občinske ceste, ki služi kot
dovoz do naselja. 2.000 € se nameni za plačila drugih storitev in dokumentacije.
Med gradnjo GJI se je ugotovilo, da določena dela, ki jih je nujno izvesti zaradi kvalitetne
gradnje in zaščite zasebne lastnine v projektni dokumentaciji, niso bila predvidena ali so
bila predvidena v premajhni količini. Zaradi tega je bilo na postavki potrebno zagotoviti
dodatna sredstva. Skupna vrednost novogradenj tako znaša 393.464 €.
Pred začetkom del je bilo potrebno naročiti spremembo projektne dokumentacije, za kar je bilo
potrebno sredstva na kontu »Plačilo drugih storitev in dokumentacije« povečati na 4.700 €.
Cilj: Izgradnja manjkajoče GJI
Kazalnik: V celoti opremljano območje OPPN s predvideno komunalno infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-17-0011 OPPN Hramše - GJI
13355 Cesta OPPN Liboje - sever
V proračunu se zagotovi 65.000 € za izgradnjo preostale prometne infrastrukture na območju ZN
stanovanjska soseska Liboje sever, območje A, tako da se ob hkratni izgradnji komunalne
infrastrukture (vodovod, kanalizacija) zagotovi komunalna opremljenost vsem gradbenim
parcelam na območju A. 3.000 € se nameni za nadzor nad gradnjo, 1.000 € pa za plačilo drugih
storitev in dokumentacije, kot so koordinacija varnosti pri delu, varnostni načrt …
Sredstva za izgradnjo preostale prometne infrastrukture na območju ZN stanovanjska
soseska Liboje sever, območje A, so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih
sredstev povečana za 31.590 € in znašajo skupaj 100.590 €. Povečanje se nanaša na izvedbo
del, za katera je bilo zaradi višje ponudbe najugodnejšega ponudnika kot posledice
povečanja cen gradbenih del v letu 2021 potrebno zagotoviti 96.590 €, kar je bilo več od
načrtovanega.
Cilj: Izgradnja manjkajoče GJI v stanovanjski soseski
Kazalnik: V celoti opremljano območje OPPN s predvideno komunalno infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-18-0009 GJI OPPN Liboje sever
13356 LC 490451 Gorca - Hramše
60.000 € se nameni za sanacijo vozišča občinske ceste na odseku kjer je predvidena vgradnja
novega vodovoda, in sicer na odseku vodohrana Gorca v smeri proti Hramšam.
5.000 € se nameni za poplačilo DGD/PZI projektne dokumentacije za prestavitev občinske ceste
pri Mohorič.
Sredstva na obnovah se zmanjšajo za 60.000 €. Obnova vozišča občinske ceste je vezana na
izgradnjo vodovoda, ki se sofinancira s strani EU. Gradnja se je pričela oktobra 2021. V
letu 2021 se gradnja vodovoda ne bo odvijala na odseku, kjer je predvidena obnova odseka
občinske ceste.
Cilj: sanacija poškodovanega odseka ceste kjer se bo vgradil vodovod
Kazalnik: Predvidena je sanacija 400 m dolgega odseka ceste
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0002 LC 490451 Gorca – Hramše
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13357 JP 993041 Juhartova ulica Šempeter
46.000 € se nameni za izvedbo asfaltiranja in ureditve odvodnjavanja 200m dolgega odseka
makadamskega vozišča občinske ceste v Šempetru, ki predstavlja dostop do poslovnih subjektov
s poslovnimi prostori v severnem predelu Šempetru ob železniški progi Celje-Velenje.
Cilj: Izvedba asfalta na makadamskem vozišču občinske ceste
Kazalnik: 200m nove asfaltne ceste
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-16-0049 JP 993041 Juhartova ulica
13359 Poslovna cona južno od železnice II. faza
Za namen izgradnje ceste B v SD OPPN ZN Žalec – južno od železnice in rekonstrukcije LC
490162 – 2. faza ter spremljajoče dejavnosti (nadzor, koordinacija varstva pri delu, medijska
podpisa, administrativno vodenje, pridobivanje zemljišč…) se v letu 2021 nameni 284.234 €.
Gradbena dela bo izvedel na JN najugodnejši ponudnik to je Tegar d.o.o., ki je z deli pričel
novembra 2020. Projekt bo v celoti financiran iz proračuna 2021. Gradbena dela se izvedejo na
podlagi pridobljene projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja oz. kot vzdrževalna dela
v javno korist pri rekonstrukciji LC 490162.
Projekt je sofinanciran s strani EU preko Dogovora za razvoj regij.
Projekt je izveden zato se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo do dejanskih
stroškov, in sicer v skupnem znesku 1.122 €. V teku je še odmera in pridobivanje zemljišč.
Cilj: Rekonstrukcija dotrajanega odseka obstoječe lokalne ceste in dograditev nove GJI v
poslovni coni za namen širjenja poslovne dejavnosti
Kazalnik: Rekonstrukcija 90m obstoječe občinske ceste. Novogradnja 150m nove GJI na južnem
robu mesta Žalec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0003 Poslovna cona južno od železnice II. faza
13362 Pločnik Vrbje (Brglez – Žolnir)
2.000 € se nameni za naročilo spremembe projektne dokumentacije za gradnjo pločnika ob
občinski cesti skozi Vrbje. Na odseku med Vrbje 86d in 86f je zaradi manj razpoložljivega
prostora ob vzhodnem robu ceste potrebno izvesti zamik osi ceste proti zahodu, da bo pločnik
možno izvesti. Predlog rešitve je potrebno projektno preveriti in z lastniki zemljišč odgovoriti
posege na zemljišča.
Cilj: zagotavljanje varnih poti za pešce
Kazalnik: izvedba pločnika v dolžini 100m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0005 Pločnik Vrbje (Brglez - Žolnir)
13365 JP Petrovče vrt
15.000 € se nameni za naročilo dopolnitve projektne dokumentacije za obnovo javnih občinskih
cest v zaselku Petrovče »Vrt«. Osnovni projekt za obnovo cest na omenjenem območju je v letu
2017 naročila KS Petrovče. Ker je potrebno obnoviti tudi druge komunalne vode se naroči
doprojektiranje obnove vodovoda, kanalizacije, meteornega odvodnjavanja in cestne
razsvetljave.
Cilj: obnovljena GJI v delu Petrovče »Vrt«
Kazalnik: pridobljeni projekti
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0075 Petrovče vrt - GJI
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13367 Cesta OPPN Ponikva 3/2
50.000 € se nameni za izgradnjo 1. faze cestnega omrežja na območju OPPN Ponikva 3/2, kjer
prostorski akt predvideva izgradnjo stanovanjskega naselja. 2.000 € se nameni za nadzor nad
izgradnjo. 8.000 e se nameni za naročilo projektne dokumentacije.
Projekt je v fazi pridobivanja stavbnih in služnostnih pravic. Po pridobitvi le-teh je
potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje. Izvedba gradbenih del v letu 2021 ni realna,
zato se sredstva na postavki zmanjšajo za 44.000 € (novogradnja in strokovni nadzor).
Cilj: Izgradnja GJI v območju OPPN
Kazalnik: Pridobljena DGD/PZI dokumentacije in izgradnja manjkajoče infrastrukture v dolžini
100m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0008 Cesta OPPN Ponikva 3/2 - GJI
13368 JP 992092 Spodnje Grušovlje
50.000 € se nameni za rekonstrukcijo JP št. 992092 v Spodnjih Grušovljah, in sicer na odseku od
križišča cest 992092 in 992091 v smeri proti vzhodu v predvideni dolžini 100m.
V letu 2021 je bilo izvedeno asfaltiranje finega sloja asfalta na odseku izvedenem v letu
2020, ko del zaradi neugodnih vremenskih pogojev ni bilo možno dokončati. Septembra je
bil izveden postopek javnega naročila za sanacijo preostalega odseka občinske ceste v Sp.
Grušovljah. Izvedba gradbenih del bo v oktobru 2021. Sredstva se skupno povečujejo za
16.050 €, od tega 2.050 € za strokovni nadzor pri gradnji.
Cilj: sanacija obstoječe dotrajane ceste
Kazalnik: izvedba del na odseku dolžine 100m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0031 JP 992092 Spodnje Grušovlje
13369 Poslovna cona Arnovski gozd - širitev
Sredstva v višini 374.698 € se namenijo za nadaljevanje aktivnosti za komunalno opremljanje
dela PC Arnovski gozd III del, kjer je predvideno tudi sofinanciranje s strani MGRT. Od tega je
za izdelavo projektne in druge dokumentacije namenjenih 3.136 €, za investicijski nadzor 9.091
€, za investicijski inženiring 3.689 €, za oglaševalske storitve 1.845 €, za geodetske storitve
1.880 €, za plačila drugih storitev in dokumentacije, kot so koordinacija varnosti pri delu in
varnostni načrt 17.217 €, večina sredstev v višini 337.840 € pa je namenjena za izvedbo prvih
gradbenih del pri izgradnji nove prometne in komunalne infrastrukture. Dela se bodo
nadaljevala tudi v naslednjih letih, večina del bo predvidoma izvedena v letu 2022. Gradbeno
dovoljenje in izvedbena projektna dokumentacija sta bila pridobljena v letu 2020.
Za potrebe naročila PZI projektne dokumentacije na odseku občinske ceste od Juteks do
Pirh je potrebno zagotoviti dodatnih 18.164 €. Tako se v sklopu izgradnje komunalne
infrastrukture v PCAG v celoti uredi tudi ta odsek ceste, ki poteka ob južnem robu OPPN.
V omenjeni odsek ceste se posega z izgradnjo vodovoda, meteorne kanalizacije, elektro
razvoda zato se predlaga, da se zagotovi sredstva za naročilo projektne dokumentacije, ki
bo zajela kompletno prenovo omenjenega odseka občinske ceste.
Cilj: Izgradnja GJI na območju OPPN
Kazalnik: V celoti opremljano območje OPPN s predvideno komunalno infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0032 Poslovna cona Arnovski gozd - širitev
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13371 Rekonstrukcija mostu na Savinji v Kasazah
500.000 € se nameni za izvedbo sanacije, razširitve in rekonstrukcije mostu čez Savinjo dolžine
76 m in mostu čez inundacijsko odprtino dolžine 31 m na LC 490010 v Kasazah. Rekonstrukcija
dveh mostov bo obsegala tudi dograditev hodnika za pešce s cestno razsvetljavo in prilagoditev
ceste med mostovoma. 10.000 € se nameni za potrebe naročila dokončanja izdelave projektne
dokumentacije, 3.500 € se nameni za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del.
Sredstva za izvedbo sanacije, razširitve in rekonstrukcije mostu čez Savinjo dolžine 76 m in
mostu čez inundacijsko odprtino dolžine 31 m na LC 490010 v Kasazah se povečajo na
689.000 €, kar izhaja iz pridobljene najugodnejše ponudbe izbranega izvajalca del, ki je
bila višja od predvidena, kar je posledica dviga cen gradbenih del v letu 2021. Iz istega
razloga je bilo potrebno povečati tudi sredstva za nadzor in sicer na 13.500 €, ohranjena
pa so sredstva za projektno dokumentacijo, ki znašajo 10.000 €.
Cilj: dograditev hodnika za pešce in sanacija dveh obstoječih dotrajanih mostov.
Kazalnik: izvedba sanacijskih in rekonstrukcijskih del na dveh mostovih v skupni dolžini 107 m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0006 Rekonstrukcija mostu na Savinji v Kasazah
13372 Most na Savinji na LC 490021 Žalec - Migojnice
75.000 € se nameni za pridobitev strokovnih podlag in za pridobitev izvedbene projektne
dokumentacije za izvedbo odstranitve obstoječega in za izgradnjo novega
nadomestnega Griškega mostu čez Savinjo in Podvinsko strugo na LC 490021. 10.000 € se
nameni za izvajanje investicijskega nadzora nad izvajanjem del, 800.000 € pa se nameni za samo
izvajanje gradbenih del, ki se bodo zaključila v letu 2022.
Cilj: odstranitev treh dotrajanih mostov omejene nosilnosti in izgradnja novega skupnega
nadomestnega mostu.
Kazalnik: Izgradnja novega nadomestnega mostu čez Savinjo v skupni dolžini 110 m.
Sredstva za gradnjo nadomestnega mostu čez Savinjo in Podvinsko strugo na LC 490021
Žalec – Migojnice se zmanjšajo za 800.000 € na 0 €, saj v letu 2021 ni možno pričeti z deli,
ker še niso pridobljena vsa zemljišča, potrebna za gradnjo in izvedbena projektna
dokumentacija. Iz enakega razloga se zmanjšajo na 0 € sredstva za izvajanje nadzora nad
gradnjo. Sredstva v višini 75.000 € za pridobitev projektne dokumentacije se ohranijo v tej
vrednosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0007 Novogradnja mostu na LC 490021 Žalec-Migojnice
13373 Pločnik LC 490521 Hmeljarska ulica
20.000 € za nameni za izvedbo pločnika ob delu Hmeljarske ulice v Žalcu mimo skladiščnega
objekta Martin. 10.000 € se nameni za naročilo projektne dokumentacije za gradnjo pločnika na
celotnem poteku Hmeljarske ulice, kjer še ta ni zgrajen.
Izgradnja pločnika na odseku od kolodvor do Ulice Savinjske čete v letu 2021 ne pride v
poštev, saj je gradnja le-tega pogojena z izgradnjo fekalne kanalizacije, ki pa v letu 2021 ne
bo zgrajena. Pridobljena je bila ponudba za izdelavo PZI za rekonstrukcijo Hmeljarske
ulice na odseku od ulice Ivanke Uranjek do Vrečerjeve ulice, vključno s krožiščem in
parkiriščem. Za ta namen je potrebno zagotoviti dodatnih 4.100 € glede na planirana
sredstva za namen naročila projektne dokumentacije. Sredstva se na postavki zmanjšajo za
15.900 €.
Cilj: Izvedba površin za pešce ob Hmeljarski ulici
Kazalnik: PZI projektna dokumentacija
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0008 Pločnik ob LC 490521 Hmeljarska ulica
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13374 Cesta PC Zaloška Gorica
150.000 € je namenjeno za izvedbo gradbenih del, po predhodnem dogovoru o sofinanciranju z
vsemi lastniki zemljišč znotraj poslovne cone. Gradbena dela se izvede na podlagi projektne
dokumentacije, ki je bila pridobljena v letu 2020.
V teku je pridobivanje pravic graditi in končnih izvodov projektne dokumentacije. Po
pridobitvi vseh pravic gradnje je pred začetkom gradbenih del potrebno pridobiti še
gradbeno dovoljenje in izvesti postopek javnega naročila. Pričetek izvedbe gradbenih del v
letu 2021 ni izvedljiv. Sredstva na projektih se povečajo za 21.000 € na gradnji pa
zmanjšajo za 150.000 €. Postavka se skupno zmanjša za 129.000 €.
Cilj: Izgradnja GJI v OPPN
Kazalnik: izgradnja 170m nove GJI
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-010 PC Zaloška Gorica - GJI
13378 JP 990831 Sp. Griže - Zakonjšek
40.000 € je namenjeno za izvedbo gradbenih del obnove močneje poškodovanega in posedenega
vozišča občinske ceste v Grižah. Predvidena je sanacija 200 m dolgega odseka. Hkrati se uredi
odvodnjavanje tako cestnih kot zalednih vod.
Projekt je zaključen, izveden je končni obračun. Zaradi izvedbe nepredvidenih del, ki so se
pokazala kot nujna, je na postavki potrebno zagotoviti dodatnih 10.000 €. Nepredvidena
dela predstavljajo izvedbo večjega obsega meteornega odvodnjavanja kot predvideno, na
kar so opozorili tamkaj stanujoči. Na območju se namreč pojavlja večja količina zalednih
vod, ki pritečejo na občinsko cesto, kar je bilo nujno urediti zaradi preprečitve škode na
občinski cesti.
Cilj: sanacija dotrajanega vozišča
Kazalnik: 200 m sanirane ceste
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0102 JP 990831 Sp. Griže - Zakonjšek
13379 JP 991051 do Zabukovice 85c
50.000 € je namenjeno za izvedbo gradbenih del obnove močneje poškodovanega in posedenega
vozišča občinske ceste do kompleksa nekdanje Minerve v Zabukovici. Predvidena je sanacija
200m dolgega odseka. Hkrati se uredi odvodnjavanje tako cestnih kot zalednih vod, ki so v
preteklih letih ob vsakem večjem neurju povzročile obilo škode na cestni infrastrukturi. 5.000 €
se nameni za naročilo projektne dokumentacije za ureditev odvodnjavanja.
Po novih aglomeracijah, ki so bile določene konec leta 2020 in uveljavljene leta 2021, je na
obravnavani cesti predvidena izgradnja fekalne kanalizacije, zato njena sanacije pred
izvedbo le-te ni smiselna. Sredstva za obnovo ceste se zmanjšajo za 50.000 €.
Cilj: Sanirana ceste z urejenim odvodnjavanjem
Kazalnik. 150m sanirane ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0103 JP 991051 do Zabukovica 85c
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13380 Cesta OPPN Ložnica LO-7
6.000 € se nameni za naročilo projektne dokumentacije za novogradnjo ceste zahodno od
konjeniškega centra AMAY in rekonstrukcijo ceste severno od konjeniškega centra AMAY.
1.000 € se nameni za naročilo strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih del. 15.000 € se
nameni za naročilo izvedbe gradbenih del rekonstrukcije JP 992991. 17.000 € se nameni za
novogradnjo ceste skladno z OPPN LO-7.
Sredstva za izgradnjo druge faze prometne infrastrukture na območju konjeniškega centra
AMAY se povečajo za 8.000 €, od tega se sredstva za novogradnjo povečajo na 20.000 €,
sredstva za rekonstrukcijo pa prav tako na 20.000 €. Sredstva za nadzor in projektno
dokumentacijo ostanejo nespremenjena.
Cilj: Izvedba cest skladno z OPPN LO-7
Kazalnik. Novogradnja 65 m ceste širine 5 m in rekonstrukcija 80m JP 992991 proti podvozu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0111 Cesta OPPN Ložnica LO-7
13381 LC 490462 Galicija - Hramše
40.000 € se nameni za izvedbo razširitve ceste, sanacijo najbolj posedenih odsekov in ureditev
odvodnje površinskih meteornih vod. Dela se bodo izvajala na odseku od Galicija 40 do Hramše
7. Skupna dolžina odseka na katerem je predvidena izvedba del je 600m. Dela se izvedejo delno
v letu 2021 in delno v letu 2022 v obsegu razpoložljivih sredstev.
Izvedena je bila sanacija 400m odseka občinske ceste. Glede na končni obračun je potrebno
zagotoviti dodatnih 932 €.
Cilj: razširitev ceste in ureditev odvodnjavanja.
Kazalnik: Sanacija 300 m odseka občinske ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0112 LC 490462 Galicija - Hramše
13382 JP 991181 Kasaze – Porence
40.000 € se nameni za izvedbo asfaltiranja makadamskega odseka občinske ceste KasazePorence in sicer na odseku od križišča za Slovenski dol do predvidoma objekta Zabukovica 141.
Cilj: trajna utrditev makadamskega vozišča občinske ceste.
Kazalnik: Asfaltiranje 350 m odseka občinske ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0113 JP 991181 Kasaze – Porence
13383 Poslovna cona Arnovski gozd II, 1. faza (cesta B)
40.000 € se nameni za 1. fazo izgradnje ceste B v Poslovni coni Arnovski gozd II, ki obsega tudi
izvedbo križišča s severno vezno cesto, cestno razsvetljavo in kanalizacijo za TK/CATV ter
električne vode.
Sredstva za 1. fazo izgradnje ceste B v Poslovni coni Arnovski gozd II se povečajo za 810 €,
od tega odpade 410 € na izvedbo gradbenih del, 400 € pa je potrebno zagotoviti za izvedbo
koordinacije varstva in zdravja pri delu. Skupna vrednost postavke je tako povečana na
40.810 €.
Cilj: Izgradnja GJI na območju OPPN
Kazalnik: Zagotovitev priključitve gradbene parcele s parc. št. 2303/1 k.o. Žalec na obstoječo
GJI v PC AG II.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0114 Poslovna cona Arnovski gozd II, 1. faza – GJI
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13385 LC 490463 Hramše – Pristova (sanacija udora)
Dodana je nova proračunska postavka za izvedbo sanacije udora ceste na LC 490463
Hramše Pristova pri hiši Hramše 26. Za samo izvedbo sanacije se zagotovi 55.000 €, za
nadzor pa še dodatnih 1.500 €.
Cilj: Saniranje ceste s sanacijo plazu in ureditvijo odvodnjavanja
Kazalnik: 70 m sanirane ceste..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-21-0005 LC 490463 Hramše-Pristova (sanacija udora)
13386 LC 490641 Zg. Ložnica-Juteks
51.500 € se zagotovi za izvedbo rekonstrukcije občinske ceste 490461 na odseku v katerega
se je poseglo z gradnji GJI v PCAG 3 (vodovod, meteorna kanalizacija, elektro razvod) in
strokovnega nadzora. Izvedbo del se naroči po prestavitvi vodovoda DN400.
Cilj: Izvedba končne ureditve občinske ceste, ki bo predstavlja varno infrastrukturo tudi
pa šibkejše udeležence v primeru (pešci, kolesarji)
Kazalnik: Izvedba vsaj 200m odseka ureditve skladno s pridobljeno PZI projektno
dokumentacijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-21-0006 LC 490641 Zg. Ložnica-Juteks
13029003 Urejanje cestnega prometa
13401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč
3.000 € se nameni za vzdrževanje avtobusnih postajališč v upravljanju Občine Žalec, in sicer se
2.000 € nameni za popravila in obnovo ter 1.000 € za splošni material in storitve (nabava košev,
klopi).
Sredstva za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč (AP) se povečajo na 11.000 € zaradi
popravil nadstrešnic, poškodovanih ob toči v avgustu 2021 (zamenjava strešnih panelov na
19 AP).
Cilj: cilj je urejenost obstoječih avtobusnih postajališč – nadstrešnice in urbane opreme (klopi,
koši), sprotna obnova poškodb (razbito steklo), uveljavljanje škode pri zavarovalnici
Kazalnik: količina izvedenih del in število urejenih lokacij letno, doseženo povračilo stroškov
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev za vzdrževanje AP je določen na osnovi ocene porabe in je planiran v enaki
višini kot v letu 2020.
13402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov
Sredstva v višini 13.000 € so namenjena za tekoče vzdrževanje semaforskih naprav, naprav za
osvetljevanje prehodov za pešce in prometne signalizacije s spremenljivo vsebino. Del sredstev
se nameni za turistično obvestilno signalizacijo za vodenje do objektov javnega pomena in
turističnih znamenitosti.
Sredstva za tekoče vzdrževanje semaforskih naprav, naprav za osvetljevanje prehodov za
pešce in prometne signalizacije s spremenljivo vsebino ter za vzdrževanje turistično
obvestilne signalizacije za vodenje do objektov javnega pomena in turističnih znamenitosti
se povečajo za 954 € zaradi povečanega obsega del.
Cilj: Prometna signalizacija, ki je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let.
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13404 Banka cestnih podatkov
Na postavki se planira 35.000 €. Delno se sredstva namenijo za naročilo snemanja celotnega
omrežja javnih občinski cest v občini Žalec, ki je bilo nazadnje izvedeno leta 2013. Del sredstev
se nameni za novelacijo dejanske rabe zemljišč pod javnimi občinskimi cestami, ki jo je
potrebno izvesti po spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest. Del sredstev se nameni za
naročilo izdelave plana investicijskega vzdrževanja javnih cest v občini Žalec.
Cilj: Urejene baze o občinskih cestah
Kazalnik: Izvedeno video snemanje 250km občinskih cest, izdelan načrt vzdrževanja občinskih
cest z ovrednotenim planom vzdrževanja po letih, posodobljena baza dejanske rabe zemljišč pod
javnimi cestami po sprejetem odloku o spremembi kategorizacije občinskih cest.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi pridobljenih ponudb in primerljivih ponudb iz preteklih let.
13405 Uvedba sistema izposoje javnih koles
45.000 € se nameni za širitev ponudbe in vzdrževanje postaj za izposojo javnih koles KOLESCE
na naselja izven mesta Žalec. Predvidena je postavitev ene postaje s štirimi kolesi v naselju
Petrovče. S tem se izpolnjujejo cilji Celostne prometne strategije z zagotavljanjem pogojev za
trajnostno mobilnost in uporabo alternativnih virov premikanja.
Cilj: Širitev sistema za izposojo javnih koles
Kazalnik: 1 novo postajališče s 4 kolesi
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev, ki se ne izvršuje preko NRP, je določen na osnovi ponudbe izbranega izvajalca
dobave sistema za izposojo javnih koles.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Delno OB190-20-0104 Izposoja javnih koles
13406 Sofinanciranje avtobusne linije Celje – Logarska dolina
Predvidijo se sredstva za sofinanciranje avtobusnih prevozov v Logarsko dolino ob sobotah in
nedeljah, in sicer v obdobju od 01.07.2021 do 30.08.2021. Avtobusni prevoz bo namenjen tako
pohodnikom kot kolesarjem, saj bo prevoznik zagotovil prevoz koles na prikolici. Šlo bo za
projekt pospeševanja razvoja turizma in povečanja turističnega obiska skozi Spodnjo in Zgornjo
Savinjsko dolino. Za ta namen se predvidi 800,00 €.
Za poplačilo izvedene storitve in glede na podpisano pogodbo je potrebno zagotoviti
dodatnih 52€. Storitev je opravil NOMAGO.
Cilj: Trajnostno premikanje prebivalstva
Kazalnik: Izveden avtobusni prevoz v mesecu juliji in avgustu
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi stroškov preteklih let.
13408 Izvedbeni projekti na osnovi Celostne prometne strategije občine Žalec
5.000 € se nameni za realizacijo manjših ukrepov iz akcijskega načrta Celostne prometne
strategije Občine Žalec za leto 2021.
Cilj: Zasledovanje ciljev CPS
Kazalnik: dosežen eden izmed ciljev za leto 2021
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-16-0076 Izvedbeni projekti na osnovi Celostne prometne strategije občine Žalec
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13409 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)
8.000 € se nameni za postavitev ene AC polnilne postaje za električna vozila na območju občine
Žalec. Sredstva v višini 5.000 € se nameni za nakup in montažo električne polnilnice, 3.000 € se
nameni za izvedbo gradbenih del pri postavitvi električne polnilnice.
1.349 € je potrebno zagotoviti za zamenjavo polnilnega kabla na DC polnilnici pri Domu II.
slovenskega tabora.
Na kontu nakup opreme se sredstva zmanjšajo za 1.349 €, saj do konca leta ne bo
postavljenih novih polnilnih postaj.
Dodatno se zagotavlja 22.000 € za novogradnjo priključnega kabla do polnilne postaje v
Petrovčah. Zaradi oddaljenosti priključnega mesta, ki znaša 300m, je strošek nesorazmerno
visok, zato je pred tem potrebno izvesti sestanke o sofinanciranju z Elektro Celje.
Cilj: širitev omrežja javnih električnih polnilnic.
Kazalnik: 1 novo polnilno mesto
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0105 Javne električne polnilnice
13428 Prometna študija mesta Žalec
10.000 € se namenja za izdelavo novelacije prometne študije mesta Žalec s poudarkom na
prometnih tokovih ob aktiviranju OPPN Godomlja (v pripravi).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-016 Prometna študija mesta Žalec
13450 Gradnja in investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč
23.000 € se nameni za postavitev novih avtobusnih nadstrešnic in ureditev avtobusnih postaj
šolskega avtobusa. Predvidena je izvedba novega postajališča v Mali Pirešici.
Za potrebe izvedbe avtobusnega postajališča v Mali Pirešici in Podlogu je potrebno
zagotoviti dodatnih 10.400 €.
Cilj: Varna mesta za vstop in izstop potnikov šolskega avtobusa
Kazalnik: postavljeni 2 nadstrešnici za potnike na avtobusni postaji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0108 Avtobusna postajališča
13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in
oglaševanje
Sredstva v višini 40.000 € so namenjena financiranju nabave predpisane prometne signalizacije
in opreme za javne občinske ceste. Del sredstev se nameni postavitvi TOS v PCAG. Del sredstev
se nameni za nakup opozorilnih tabel VI VOZITE. 1.000 € se predvidi za izdelavo Elaboratov
obnove turistične obvestilne signalizacije za posamezna še neurejena območja. 18.000 € se
nameni za nakup opreme v semaforiziranem križišču SMJ in pri avtobusni postaji v Žalcu za
slepe in slabovidne.
Planirana sredstva za izdelavo dokumentacije - Elaboratov obnove turistične obvestilne
signalizacije se povečajo na 1.110 € zaradi večjega obsega potrebnih del (Elaborat za
ureditev TOS v naselju Arja vas, popravek Elaborata TOS za naselje Šempeter ob DC).
Sredstva so bila prerazporejena znotraj postavke. Znesek postavke se ne spreminja.
Cilj: Vodenje do poslovnih subjektov, preventiva v prometu, optimalni pogoji za slepe in slabovidne
Kazalnik: usmerjanje do pravnih subjektov v PCAG, nakup merilca hitrosti, opremitev križišča v
SMJ Žalec in pri avtobusni postaji Žalec s signalnimi dajalniki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0106 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije
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13029004 Cestna razsvetljava
13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva v višini 138.900 € so namenjena plačilu električne energije za vso javno razsvetljavo v
Občini Žalec kar znaša 110.000 €, 20.000 € plačilu stroškov tekočega vzdrževanja obstoječe
javne razsvetljave, 5.000 € plačilu drugih splošnih materialov in storitev (dopolnitev katastra
javne razsvetljave zaradi izgradnje novih javnih razsvetljav, plačilo po pogodbi za vzdrževanje
NN priključkov, odjave in prijave novih prižigališč javne razsvetljave…), 3.900 € pa bo
namenjenih za plačilo po pogodbi za najem programske opreme E2 MANAGER.
Zaradi izgradenj in razširitev novih javnih razsvetljav v letu 2020 in posledično višjih
stroškov za električno energijo in vzdrževanje javne razsvetljave se sredstva povečajo na
149.700 €.
Cilj: Gospodarno ravnanje s stroški tako na področju porabe električne energije kot rednega
vzdrževanja in vzdrževanja NN priključkov. Natančno vodenje stroškov s pomočjo programske
opreme E2 MANAGER.
Kazalnik: Znižanje stroškov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na izkustveni metodi in podatkih o oceni iz preteklih let.
13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva v višini 103.000 € so namenjena za izgradnjo cestnih razsvetljav ob že zgrajenih
pločnikih in kanalizacijah (Šempeter, Zabukovica, Liboje, Petrovče, Gotovlje), za izgradnjo
cestne razsvetljave v Veliki Pirešici in v Petrovčah »Kainzova njiva« ter za novogradnje v višini
80.000 €, 15.000 € obnovi že obstoječe cestne razsvetljave (zamenjava dotrajanih kandelabrov,
svetilk …), 3.000 € je namenjenih za investicijski nadzor ob izgradnji javnih razsvetljav in 5.000
€ za načrte in drugo projektno dokumentacijo.
Zaradi potrebe po izgradnji javne razsvetljave v Veliki Pirešici in Gregorčičevi ulici v
Žalcu se sredstva za novogradnje povečajo na 117.00 €, sredstva za obnove se zaradi
zamenjave poškodovanih in dotrajanih kandelabrov in svetilk povečajo na 18.000 €, zaradi
ugodne ponudbe nadzornika, ki izvaja nadzor nad izgradnjo javne razsvetljave v letu 2021,
se sredstva zmanjšajo na 2.000 €, prav tako se zaradi v preteklih letih že urejene
dokumentacije sredstva za načrte zmanjšajo na 2.000 €.
Cilj: Izgradnja novih in razširitev javnih razsvetljav.
Kazalnik: Zgrajene javne razsvetljave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0107 Gradnje in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
13534 Poslovna cona južno od železnice II. faza
Sredstva v višini 17.109 € se namenijo za dokončanje izgradnje cestne razsvetljave ob
novogradnji ceste B v SD OPPN ZN Žalec južno od železnice in rekonstrukciji LC 490162 – 2.
faza.
Sredstva se glede na realizacijo povečajo za 1.122 €.
Cilj: osvetljene površine za pešce
Kazalnik: Izvedeno 240 m nove JR
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0003 Poslovna cona južno od železnice II. faza
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13538 Cestna razsvetljava – RII/447 Cesta skozi Šempeter
Sredstva v višini 19.600 € se namenijo za dokončanje izgradnje cestne razsvetljave ob
rekonstrukciji državne ceste skozi Šempeter.
V sklopu projekta je bilo potrebno izvesti več in dodatna dela, ki so predstavljala dodatni
strošek 6.000 €. Strošek je nastal zaradi zahteve sofinancerja po vgradnji dodatnih
instalacijskih jaškov in zaradi večjih količin pri izvedbi gradbenih del.
Cilj: Osvetljene površine za pešce
Kazalnik: nova JR ob celotnem odseku rekonstruirane ceste skozi Šempeter
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-06-0073 R2/447/367 Cesta skozi Šempeter – GJI
13539 Cestna razsvetljava OPPN Hramše
Sredstva v višini 33.900 € se namenijo za izgradnjo cestne razsvetljave znotraj OPPN Hramše.
JR se bo izvajala hkrati z gradnjo preostale GJI za kar je bil izveden postopek JN v letu 2020.
Izbor izvajalca je v zaključnih fazah. Pričetek del se pričakuje v začetku leta 2021.
Cilj: Osvetljeno območje OPPN
Kazalnik: nova JR ob vseh javnih cestah znotraj OPPN
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-17-0011 OPPN Hramše - GJI
13540 Poslovna cona Arnovski gozd – širitev
Sredstva v višini 19.676 € se namenijo za izgradnjo cestne razsvetljave znotraj Poslovne cone
Arnovski gozd – širitev (območju EUP LO 4/3, PC AG 3). JR se bo izvajala hkrati z gradnjo
preostale GJI za kar je bil izveden postopek JN v letu 2020. Izbor izvajalca je v zaključni fazi.
Pričetek del se pričakuje v začetku leta 2021.
Gradbena dela na razvodu JR se v letu 2021 ne bodo izvedla v planiranem obsegu, zato se
sredstva zmanjšujejo za 8.235 €.
Cilj: Osvetljeno območje OPPN
Kazalnik: nova JR ob vseh javnih cestah znotraj OPPN
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0032 Poslovna cona Arnovski gozd - širitev
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13701 R2/447 Cesta skozi Šempeter
V proračunu Republike Slovenije za leto 2019-2022 so predvidena finančna sredstva za izvedbo
rekonstrukcije državne ceste skozi Šempeter, in sicer na odseku od Rimska cesta 92 v smeri proti
zahodu. Ker gre za rekonstrukcijo državne ceste skozi naselje, bo del stroška izgradnje krila Občina
Žalec iz lastnih proračunskih sredstev. Občina sofinancira gradnjo pločnikov, kolesarskih stez, javne
razsvetljave. Za sofinanciranje gradnje v letu 2021 se predvidi 185.400 €. 3.500 € se nameni za
naročilo investicijskega nadzora. 15.100 € pa se nameni za nakup semaforizacije križišče.
Sredstva na postavki se povečajo za 27.200 € z namenom zagotovitve finančnih sredstev za
poplačilo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo odseka državne ceste skozi Šempeter
od Petrol do Mercator (25.750 €). 1.450 € se dodatno zagotavlja za rekonstrukcije. Objekt
je predviden za prevzem 1.11.2021, ko je postavljen datum za odpravo vseh
pomanjkljivosti na objektu, ki so bile ugotovljene na kvalitetnem pregledu.
Cilj: rekonstruirana državna cesta skozi Šempeter
Kazalnik: 970 m rekonstruirane ceste
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-06-0073 R2/447/367 Cesta skozi Šempeter - GJI
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13707 Sanacija nadhoda JP 993080 nad cesto R2-447 (Mavrica)
Sredstva v višini 50.000 € se planirajo za izvedbo pripravljalnih del za izgradnjo nadomestnega
nadhoda »Mavrica« čez žalsko obvoznico.
Namesto planiranih 50.000 € za izvedbo pripravljalnih del se zagotovi 55.000 € za
pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo nadomestnega nahoda Mavrica, saj je bilo
ugotovljeno, da obstoječa skoraj 20 let stara dokumentacija, s katero razpolaga DRSI, ni
ustrezna.
Cilj: Zamenjava dotrajanega neustreznega nadhoda z novim nadhodom.
Kazalnik: pridobitev PZI dokumentacije in izvedba pripravljalnih del za potrebe izvedbe
nadomestnega nadhoda dolžin 45 m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-10-0012 Sanacija nadhoda JP nad cesto R2-447 (Mavrica)
13711 Daljinska državna kolesarska povezava D1, odsek Celje-Žalec
Sredstva v višini 5.000 € se planirajo za izvedbo nakupa zemljišč po katerih bo potekala
predvidena kolesarska povezava. Občina Žalec je skladno z dogovorom z DRSI, ki bo investitor
gradnje kolesarske povezave, zadolžena za postopke dogovarjanja z lastniki zemljišč glede
posegov.
Sredstva za namen nakupa zemljišč se ne planirajo več, saj so bile vse služnosti pridobljene
brezplačno.
Cilj: pridobljena soglasja
Kazalnik: pridobljena soglasja za 3 kom posegov.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
15053 Program varstva okolja
Planirajo se sredstva v višini 500 €, ki se namenijo za prijavo na natečaj »Planetu zemlja prijazna
občina«, kjer smo v letih 2013, 2014, 2015, 2016 in 2018 dosegli 1. mesto v kategoriji ne
mestnih občin nad 10.000 prebivalci in izdelavo poročila. V okviru ankete se ocenjuje 11
različnih področij varstva okolja in ohranjanja narave.
Cilj: izboljšanje stanja pa posameznih področjih varstva okolja in ravnanja z odpadki, Izdelava
letnih poročil na temo »Planetu zemlja prijazna občina« in izvajanja Programa varstva okolja ter
Predlog ukrepov za izboljšanje stanja.
Kazalnik: število izvedenih nalog in ukrepov iz Programa varstva okolja, nagrade in priznanja
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe in je planiran v enaki višini kot v letu
2020.
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1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje RCERO
Sredstva v višini 38.994 € se namenijo za investicijsko vzdrževanje obstoječega regionalnega
centra za ravnanje z odpadki (RCERO) in sicer se 38.744 € nameni za dela v zvezi z pridobitvijo
dokumentacije, odkupom zemljišč in investicijami za nadgradnjo - posodobitev obstoječih
objektov RCERO glede na poostrene zahteve zakonodaje in napredovanje tehnike in 250 € za
investicijski nadzor. Obseg sredstev je planiran glede na prejet plan investicij oz. plan porabe
najemnine, ki ga je pripravil SIMBIO v oktobru 2020 in je manjši kot v letu 2020. Sredstva glede
na opredeljen delež občine Žalec se zagotovijo iz sredstev prejetih najemnin za leto 2021.
Cilj: urejen in sodoben center za ravnanje z odpadki, usklajen z zahtevami zakonodaje in
napredovanja tehnike, racionalno upravljanje - pokrivanje investicij z sredstvi najemnin
Kazalnik: obseg in višina investicij, urejenost RCERO v skladu z zakonodajo in predpisi, vsa
ustrezna dovoljenja in dokumentacija za obratovanje, pozitivno obratovanje
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0065 Investicije in investicijsko vzdrževanje RCERO
15002 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov
Sredstva v višini 32.000 € so predvidena za odvoz kosovnih in posebnih odpadkov in sicer ca
22.000 € za zagotavljanje odvoza in odlaganja azbestnih odpadkov iz gospodinjstev (odstranitev
salonitne strešne kritine), ca. 4.000 € za zagotavljanje odvoza, sortiranja in odlaganja
preostanka odpadkov z javnih površin Občine Žalec (zbrani odpadki iz košev, zelenic in javnih
površin v okviru vzdrževanja zelenic in javnih površin - EUJP) ter ca 6.000 € za odvoz
gradbenih odpadkov iz Zbirnega centa Žalec na RCERO. Odvoz odpadkov izvaja izvajalec GJS
SIMBIO d.o.o. Celje.
Sredstva se povečajo na 45.440 €. Od tega zneska se dodatnih 10.440 € nameni za storitve izdelavo pravnih aktov in študij v zvezi s podelitvijo koncesije za ravnanje z odpadki
družbi SIMBIO d.o.o. Celje (izdelava Študije upravičenosti podelitve koncesije, priprava in
usklajevanje koncesijskega akta-odloka in koncesijske pogodbe), sredstva za odvoz
odpadkov pa se povečajo na 35.000 € zaradi povečanega obsega storitve odvoza in
deponiranja azbestnih odpadkov za občane - tudi zaradi toče v avgustu 2021 in poškodb na
salonitni strešni kritini.
Cilj: osveščanje in vzpodbuda lokalnemu prebivalstvu o pravilnem ravnanju z odpadki,
preprečevanje divjega odlaganja kosovnih in nevarnih odpadkov v naravi, urejenost javnih
površin.
Kazalnik poraba sredstev v letu 2021 za posamezno skupino odpadkov, število odvozov in
količine odpadkov na podlagi letnih poročil oz. realizacije proračuna, obseg divjih odlagališč
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe in je planiran je planiran v večjem
znesku kot v letu 2020.
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15004 Sanacija črnih odlagališč
Za zagotavljanje odstranjevanja odpadkov iz naravnega okolja, katerih povzročitelji odlaganja
niso znani, se planirajo sredstva v višini 1.500 €. Planira se čiščenje in odstranjevanje divjih
odlagališč po potrebi in sproti (predvsem po sporočilih posameznih KS in MS Žalec) s
poudarkom na zavarovanih območjih narave in čiščenju kraških jam.
Obseg sredstev se predvidi v enakem obsegu kot planirano - skupaj 1.500 €, izvede pa se
notranja prerazporeditev med podkonti, in sicer se celoten znesek nameni za čiščenje
odpadkov v okviru divjih odlagališč.
Cilj: osveščanje in vzpodbuda lokalnemu prebivalstvu o pravilnem ravnanju z odpadki,
preprečevanje divjega odlaganja v naravi, urejenost javnih površin in okolja.
Kazalnik: poraba sredstev na podlagi letnih poročil, število očiščenih odlagališč in količine
odpadkov
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe in je planiran v enaki višini kot v letu
2020
15005 Spomladanska akcija čiščenja okolja
Za izvedbo spomladanske akcije čiščenja okolja na območju celotne občine se predvidi sredstva
v višini 4.700 €, kar je v okviru porabe zadnjih nekaj let. Sredstva so namenjena pripravi in
tiskanju obvestila občanom (1.300 €), razpečavi letaka po Pošti Slovenije (500 €) in malici za
udeležence akcije (2.900 €). Za rokavice in ostali potrebni material za izvedbo akcije poskrbi
SIMBIO d.o.o.
Planirana sredstva se zmanjšajo na 0,00, ker se pomladanska vse občinska akcija čiščenja
okolja zaradi omejitev zaradi epidemije koronavirusa ni izvedla, občane pa smo pozvali k
nadaljnji skrbi za čisto okolje. Posamezna društva in krajani so čistili okolje v lastni režiji.
Cilj: osveščanje in vzpodbuda lokalnemu prebivalstvu o pravilnem ravnanju z odpadki,
preprečevanje divjega odlaganja v naravi, urejenost javnih površin in okolja.
Kazalnik: poraba sredstev na osnovi poročila o izvedbi akcije, število udeležencev in količine
zbranih odpadkov
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe in je planiran v enaki višini kot v letu
2020.
15008 Ekološki otoki
5.000 € se nameni za novogradnje - širitev sistema ločenega zbiranja odpadkov (Ekološki otoki)
in urejanje obstoječih Ekoloških otokov (ureditev lokacij – utrditev podlage, ograditev, vkopi
posod).
Planirana sredstva se zmanjšajo na 0,00 €, ker za širitev sistema ločenega zbiranja
odpadkov z Ekološkimi otoki in urejanje novih utrjenih podlag ni izkazanih potreb. Večjo
pozornost moramo zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov ob obstoječih ekoloških
otokih namenjati čiščenju le-teh in ugotavljanju povzročiteljev.
Cilj: Širitev ločenega zbiranja odpadkov z ureditvijo novih ali posodobitvijo obstoječih
ekoloških otokov - utrditev podlag, ureditev ograj. Postopno urejanje podzemnih zbiralnikov za
odpadke v večjih naseljih (trgi, parki) v sodelovanju z izvajalcem GJS -SIMBIO d.o.o.
Kazalnik: urejenost naselij, večanje deleža ločeno zbranih odpadkov, izpolnjevanje ciljev Zero
waste zaveze občine Žalec
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0066 Ekološki otoki

293

15009 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov - stara
infrastruktura
18.000 € se nameni za investicijsko vzdrževanje stare infrastrukture (odlagališče Bukovžlak in deponija
Ložnica) po Pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture za staro infrastrukturo ter planom porabe
najemnine za staro infrastrukturo (SIMBIO). V skladu z Dogovorom med SIMBIO in novimi občinami
bivše Občine Žalec v letu 2014, so v ta sredstva vključeni tudi stroški za upravljanje zaprte deponije
Ložnica. 15.000 € se nameni za komunalne storitve za deponijo Ložnica, ki jih izvaja upravljalec JKP Žalec
(odvajanje in čiščenje izcednih vod, vzdrževalna in sanacijska dela) in 3.000 € za Investicijsko vzdrževanje
in izboljšave odlagališča Bukovžlak (ureditev odlagalnega polja za azbestne odpadke, nadgradnja
odplinjevalnega sistema). V skladu s planom investicij oz. planom porabe najemnine, ki ga je pripravil
SIMBIO v oktobru 2020. Sredstva v višini 7.993 € se zagotovijo iz sredstev prejetih najemnin za leto 2021
glede na opredeljen delež občine Žalec, razlika za vzdrževanje deponije Ložnica pa se zagotavlja iz
proračuna občine Žalec.
Obseg sredstev se predvidi v enakem obsegu kot planirano - skupaj 18.000 €, izvede pa se
notranja prerazporeditev med podkonti: 16.000 € se nameni za upravljanje zaprte
deponije Ložnica (komunalne storitve), 2.000 € pa se nameni za Investicijsko vzdrževanje
in izboljšave odlagališča Bukovžlak v Celju.
Cilj: urejena stara infrastruktura - deponija Bukovžlak v skladu s predpisi in standardi, urejena
zaprta deponija Ložnica - vzdrževanje v skladu s predpisi in standardi, programom vzdrževanja
in letnimi plani JKP Žalec, odvajanje in čiščenje izcednih vod, omejitev vplivov na okolje.
Kazalnik: zaključena investicija za ureditev deponije Bukovžlak, Deponija Ložnica - poročilo o
vzdrževalnih delih v letu 2021, Ocena vplivov na okolje
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0067 Odlagališča komunalnih odpadkov - stara infrastruktura
15021 Zero Waste občina
23.000 € se nameni za izvajanje ukrepov v okviru sprejete Zero waste zaveze občine Žalec in načrta
ukrepov in sicer: 4.000 € za drugi splošni material in storitve - osveščanje in izobraževanje na področju
celovitega in racionalnega ravnanja z odpadki -izvedba in sofinanciranje delavnic za občane, turizem in
gospodarstvo, izdelava letakov, organizacija dogodkov; 4.000 € za nakup druge opreme in napeljav aktivnosti in vzpodbude za promocijo kompostiranja organskih odpadkov in zelenega reza z nakupom
kompostnikov in posod za kompostiranje - Organko, širitev in nadzor sistema ločenega zbiranja odpadkov
(pilotni projekti zbiranja odpadnega olja in drugih surovin, sofinanciranje); 15.000 € pa se nameni za
novogradnje: ureditev platoja za zbiranje in predelavo bioloških odpadkov – zelenega reza z javnih površin
Občine Žalec ob Zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov v Žalcu. Obseg sredstev je določen na
osnovi ocene porabe in je planiran v večjem obsegu kot v letu 2020.
Sredstva se povečajo na 30.000 €. 10.000 € se predvidi za drugi splošni material in storitve (aktivnosti
in vzpodbude za promocijo zbiranja in kompostiranja organskih odpadkov z nakupom
kompostnikov in posod za zbiranje bioloških odpadkov - Organko za večstanovanjske objekte v
občini Žalec, osveščanje in izobraževanje na področju celovitega in racionalnega ravnanja z
odpadki). Sredstva za novogradnjo - ureditev platoja za zbiranje in predelavo bioloških odpadkov
oz. zelenega reza z javnih površin Občine Žalec ob Zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov v
Žalcu se povečajo na 20.000 € zaradi izdelave ustrezne dokumentacije.
Cilj: osveščanje in vzpodbuda lokalnemu prebivalstvu - gospodinjstvom, gospodarstvu in kmetijstvu o
pravilnem in celovitem ravnanju z odpadki ter ukrepih za dosego Zero Waste zaveze, zmanjšanje količin
zbranih odpadkov, povečanje deleža ločeno zbranih odpadkov, re-use, reciklaža
Kazalnik: letno poročilo o izvajanju ZW zaveze in ukrepov občine Žalec, doseganje zastavljenih
ciljev- količine zbranih odpadkov na prebivalca, delež ločenega zbiranja, preostanek odpadkov
za odlaganje, kompostiranje
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0068 Zero waste občina
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15011 Povodje Savinje – kanalizacija
Sredstva v višini 10.500 € so namenjena za plačila stroškov odvetniških storitev v zvezi s
tožbami podizvajalcev podjetja Vegrad d. d. (v stečaju), ki je izvajal dela v okviru projekta
»Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov
na povodju Savinje«.
Cilj: za Občino Žalec čimprejšnja ugodna rešitev tožbe.
Kazalnik: zaključek tožbe v prid Občine Žalec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-08-0052 Povodje Savinje - kanalizacija
15109 Kanalizacija Griže
V letu 2021 so za nadaljevanje izgradnje kanalizacije planirana sredstva v višini 32.900 €. Za
samo gradnjo kanala v dolžini 94 m, DN 200 so planirana sredstva v višini 24.000 €, za plačilo
stroškov investicijskega inženiringa JKP Žalec sredstva v višini 900 €, za izdelavo potrebne
projektne dokumentacije sredstva v višini 7.000 €, za plačilo stroškov v zvezi z zahtevami
varstva pri delu sredstva v višini 400 € in za plačilo stroškov izvajanja strokovnega nadzora pri
gradnji sredstva v višini 600 €.
Planirana sredstva se zaradi nižje vrednosti izvedenih del zmanjšajo za 860 €. Nova
vrednost znaša 32.040 €.
Cilj: Zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov komunalne in industrijske odpadne
vode.
Kazalnik: dolžina zgrajene kanalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-09-0038 Kanalizacija Griže
15156 Kanalizacija Žalec (Hmeljarska ulica)
Na novo se planirajo sredstva za nujno obnovo dela kanalizacije v Hmeljarski ulici v Žalcu
(Exim) v vrednosti 47.000 €.
Cilj: Zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov komunalne in industrijske
odpadne vode.
Kazalnik: dolžina obnovljene kanalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB 190-16-0056 Kanalizacija Žalec (Hmeljarska ul.)
15165 Kanalizacija OPPN Liboje - sever
Sredstva v višini 22.000 € so namenjena za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture
(kanalizacije) na območju OPPN Liboje – sever.
Cilj: Zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov komunalne in industrijske odpadne
vode.
Kazalnik: dolžina zgrajene kanalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-18-0009 GJI OPPN Liboje - sever
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15166 Posodobitev in rekonstrukcija ČN Kasaze
Planirana sredstva v višini 25.000 € so predvidena za nadomestitev opreme, vgrajene na ČN
Kasaze, ki zagotavlja nemoteno delovanje. Oprema je stara več kot 10 let in je že amortizirana.
Njeno delovanje se zagotavlja z rednim vzdrževanjem. Zaradi specifičnosti se oprema nabavlja v
tujini. Ob okvari jo je potrebno nadomestiti v čim krajšem času. Nabavo sofinancirajo vse občine
solastnice, v vrednostih določenih po ključu solastništva. Na obravnavni postavki so planirana še
sredstva za izvedbo investicijskega inženiringa JKP Žalec v višini 600 €. Skupaj so na tej
postavki za leto 2021 planirana sredstva v višini 25.600 €.
Cilj: nemoteno delovanje ČN Kasaze.
Kazalnik: zamenjava dotrajane opreme potrebne za nemoteno delovanje ČN Kasaze.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0070 Posodobitev in rekonstrukcija čistilne naprave Kasaze
15167 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje
V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z Razvojnim svetom Savinjske razvojne regije sklenilo
dogovor za razvoj Savinjske regije. V okviru navedenega povabila je bil dne 10.10.2018 sklenjen dogovor
med Občino Braslovče, Polzela in Žalec o pripravi skupne vloge (prijave) za sofinanciranje izgradnje
kanalizacijskih odsekov. Na območju Občine Žalec je predvidena gradnja kanalizacije mimo Bencinskega
servisa Petrol v Šempetru in gradnja kanalizacije v Šempetru, na območju med objektom KS Šempeter in
trgovino Spar Šempeter – Šempeter VI. faza.
V mesecu avgustu 2020 je vodilna občina, Občina Braslovče prejela pojasnilo s strani MOP,
Direktorat za vode in investicije, na osnovi katerega je bila sprejeta odločitev, da je Občina Žalec
navedeno gradnjo dolžna izvesti z lastnimi sredstvi. V ta namen so v letu 2021 planirana sredstva
za plačilo izgradnje nove kanalizacije v višini 72.861 €. Sredstva so namenjena za:
- plačilo izvedbe gradnje dela nove kanalizacije v višini 67.312 €;
- plačilo izvajanja investicijskega inženiringa JKP Žalec v višini 3.000 €;
- plačilo izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo v višini 1.349 € in
- plačilo stroškov izvajanja komuniciranja z javnostmi v višini 1.200 €.
Planirana vrednost se zmanjša za 32.028 €. V letu 2021 bo izvedena samo izgradnja dela
kanalizacije mimo bencinskega servisa v Šempetru, ostala predvidena dela se bodo izvedla
v letu 2022. Zaključek vseh del je predviden v letu 2023. Nova vrednost znaša 40.833 € in je
na osnovi zahteve MOP usklajena s podatki iz novelacije IP.
Cilj: Zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov komunalne in industrijske odpadne
vode.
Kazalnik: dolžina zgrajene kanalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-18-0022 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje
15169 Kanalizacija Podvin
Planirana sredstva v skupni višini 65.700 € so namenjena za nadaljevanje obnove dotrajane
kanalizacije na območju stanovanjske soseske »Podvin« pri Žalcu. Za sama obnovitvena dela so
planirana sredstva v višini 62.500 €, za plačilo stroškov izvajanja investicijskega inženiringa JKP
Žalec sredstva v višini 1.400 €, za plačilo izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v
višini 1.200 € in za plačila stroškov izvajanja del v zvezi z zdravjem in varstvom pri delu
sredstva v višini 600 €.
Cilj: Zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov komunalne in industrijske odpadne vode.
Kazalnik: dolžina obnove dotrajane kanalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0013 Kanalizacija Podvin
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15170 Kanalizacijski priključki v Občini Žalec
Planirana sredstva v skupni višini 30.600 € so v letu 2021 namenjena za gradnjo novih
kanalizacijskih priključkov z revizijskimi jaški (v višini 20.000 €), sredstva v višini 6.000 € so
planirana za obnovo obstoječih, dotrajanih kanalizacijskih priključkov, sredstva v višini 1.000 €
za plačilo stroškov izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo, sredstva višini 1.100 € za plačilo
stroškov investicijskega inženiringa JKP Žalec in sredstva v višini 2.500 € za plačilo stroškov
izdelave potrebne projektne dokumentacije.
Obnova obstoječih kanalizacijskih priključkov bo zaradi zmanjšanja obsega del izvedena
le delno. Planirana vrednost obnovitvenih del se zmanjša za 3.000 €. Nova vrednost
obravnavane postavke znaša 27.600 €.
Cilj: Zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov komunalne in industrijske odpadne vode.
Kazalnik: število zgrajenih novih kanalizacijskih priključkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke – nova postavka
OB190-19-0014 Kanalizacijski priključki v Občini Žalec
15171 Poslovna cona južno od železnice II. faza
Planirana sredstva v višini 25.036 € so za leto 2021 namenjena za dokončanje novega kanalizacij.
omrežja na območju Poslovne cone, imenovane »Južno od železnice«, ki se izvaja hkrati z
rekonstrukcijo obstoječe ceste in gradnjo vodovoda. Za samo gradnjo so planirana sredstva v višini
23.536 €, za plačilo stroškov izvajanja invest. inženiringa JKP Žalec pa sredstva v višini 1.500 €.
Cilj: Zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov komunalne in industrijske odpadne vode.
Kazalnik: dolžina zgrajene kanalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0003 Poslovna cona južno od železnice II. faza
15176 Obnova dušilk (kanalizacija Žalec na kanalu 2 in 3)
Sredstva v višini 5.000 € so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije na osnovi katere
bodo v naslednjem letu izvedena obnovitvena dela na dušilkah kanalizacije v Žalcu. Za plačilo
stroškov izvajanja investicijskega inženiringa JKP Žalec pa so planirana sredstva v višini 700 €.
Skupaj so na tej postavki za leto 2021 planirana sredstva v višini 5.700 €.
Cilj: zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov komunalne in industrijske odpadne vode.
Kazalnik: izdelana projektna dokumentacija na osnovi katere se bodo v naslednjih letih izvajala dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0071 Obnova dušilk (na kanalu 2 in 3)
15177 Kanalizacija Žalec (Triglavska in Gregorčičeva ulica)
V letu 2021 so na obravnavani postavki za potrebe obnove fekalne kanalizacije iz kanalizacijskih
cevi DN 300 in DN 400 v skupni dolžini 355 m, planirana sredstva v višini 129.300 €.
Za sama obnovitvena dela so planirana sredstva v višini 123.000 €, za plačilo stroškov izvajanja
strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini 2.300 €, za plačilo stroškov izvajanja
investicijskega inženiringa JKP Žalec sredstva v višini 3.200 € in za plačilo stroškov v zvezi z
zdravjem in varstvom pri delu sredstva v višini 800 €.
Na osnovi izvedenega javnega naročila je bilo ugotovljeno, da planirana sredstva ne
zadoščajo za celotno obnovo, zato se planirana sredstva povečajo za 23.000 €. Nova
vrednost obravnavane postavke znaša 152.300 €.
Cilj: zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov komunalne in industrijske odpadne vode.
Kazalnik: dolžina obnove dotrajane kanalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0072 Kanalizacija Žalec (Triglavska in Gregorčičeva)
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15178 Kanalizacija Žalec (Ulica Janka Kača)
Za potrebe obnove dotrajane kanalizacije v ul. Janka Kača v Žalcu so v letu 2021 planirana
sredstva v višini 35.900 €. Za obnovitvena dela fekalne kanalizacije iz kanalizacijskih cevi DN
300, v dolžini 95 m so planirana sredstva v višini 32.000 €, za izvajanje strokovnega nadzora nad
gradnjo sredstva v višini 1.200 €, za plačilo stroškov izvajanja investicijskega inženiringa JKP
Žalec sredstva v višini 600 €, za plačilo stroškov izdelave potrebne projektne dokumentacije
sredstva v višini 1.500 € in za plačilo stroškov v zvezi z zdravjem in varstvom pri delu sredstva v
višini 600 €.
Na osnovi zbiranja ponudb in izvedenega postopka s pogajanji je bila pridobljena
ponudbena vrednost najugodnejšega ponudnika, ki presega vrednost zagotovljeno v
proračunu za leto 2021. Glede na navedeno se investicija v letu 2021 ne bo izvajala.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 33.600 €. Nova vrednost znaša 2.300 €.
Cilj: zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov komunalne in industrijske odpadne vode.
Kazalnik: dolžina obnove dotrajane kanalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0073 Kanalizacija Žalec (Ul. Janka Kača)
15179 Poslovna cona Arnovski gozd – širitev
Za potrebe širitve »Poslovne cone Arnovski gozd« in s tem povezane novogradnje kanalizacije
so v letu 2021 planirana sredstva v višini 20.966 €.
Planirana sredstva se povečajo za 50.034 € zaradi izvedbe večjega obsega del izgradnje
kanalizacije v letu 2021 kot je bilo prvotno predvideno. Po finančnem planu izvajalca
gradbenih del je predviden obseg izgradnje kanalizacije v letu 2021, 71.000 €.
Cilj: zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov komunalne in industrijske odpadne vode.
Kazalnik: dolžina zgrajene kanalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0032 Poslovna cona Arnovski gozd - širitev
15180 Kanalizacija poslovna cona Arnovski gozd II, 1. faza
Za potrebe izgradnje kanalizacijskega odseka v poslovni coni Arnovski gozd II, 1. faza so v letu
2021 planirana sredstva v višini 6.300 €.
Po dokončanju del je bilo s končnim obračunom ugotovljeno, da je končna vrednost del
nižja od načrtovane, zato se predvidena sredstva za izgradnje kanalizacijskega odseka v
poslovni coni Arnovski gozd II, 1. faza, znižajo na 3.900 €.
Cilj: zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov komunalne in industrijske odpadne vode.
Kazalnik: dolžina zgrajene kanalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0114 Poslovna cona Arnovski gozd II, 1. faza - GJI
15181 Kanalizacija Žalec (Hausenbichlerjeva ulica)
V letu 2021 so za obnovitvena dela 240 m dotrajane kanalizacije, cevi DN 600 mm v
Hausenbichlerjevi ulici v Žalcu planirana sredstva v višini 114.500 €.
Zaradi zapletov pri pridobitvi pravice gradnje se predvidena obnovitvena dela v letu 2021
ne bodo izvajala. Planirana sredstva se zmanjšajo v celoti.
Cilj: zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov komunalne in industrijske odpadne vode.
Kazalnik: dolžina obnove dotrajane kanalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0115 Kanalizacija Žalec (Hausenbichlerjeva ulica)
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15200 Meteorna kanalizacija
Planirana sredstva v višini 66.200 € so namenjena:
- za gradnjo nove meteorne kanalizacije v višini 14.000 €;
- za obnovo dotrajanih meteornih kanalov v višini 38.400 €;
- za plačilo stroškov izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo v višini 1.200 €;
- za izvajanje investicijskega inženiringa JKP Žalec v višini 3.100 €;
- za plačilo stroškov izdelave potrebne projektne dokumentacije v višini 6.500 € in
- za plačilo stroškov izvajanja varstva in zdravja pri delu sredstva v višini 3.000 €.
Planirana sredstva za obnovo dotrajanih meteornih kanalov se zaradi zmanjšanja obsega
del znižajo za 23.000 €. Nova vrednost celotne obravnavane postavke znaša 43.200 €.
Cilj: ureditev kvalitetnega odvajanja padavinskih voda z namenom preprečitve problemov zaradi
zastajanja meteornih voda.
Kazalnik: dolžina zgrajene meteorne kanalizacije in obnovljenih kanalizacijskih odsekov za
odvajanje meteornih voda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0074 Meteorna kanalizacija
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15030 Protipoplavni ukrepi
Za protipoplavne ukrepe je namenjenih 65.000 €, in sicer 5.000 € za geodetske storitve za
izdelavo dokumentacije za lokalne ukrepe zmanjšanja poplavne ogroženosti ob Ložnici, 40.000
€ za ureditev hudournikov, ki niso v pristojnosti ARSO, 20.000 € pa za dokumentacijo, ki je
potrebna ob izvajanju del na vodotokih in za dokončanje dokumentacije za lokalne ukrepe
zmanjšanja poplavne ogroženosti ob Ložnici.
Zaradi povečanega obsega vzdrževalnih del v javno korist na Libojski Bistrici, Artišnici in
Zibiki, ki jih sofinancira občina Žalec, se sredstva povečajo na 88.000 €.
Cilj: Izboljšanje protipoplavne varnosti in ureditev sistema vodotokov.
Kazalnik: Manj poplavljenih objektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na izkustveni metodi in podatkih o cenah iz preteklih let.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0076 Protipoplavni ukrepi
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15040 Krajinski park ribnik Vrbje
Za urejanje - upravljanje in vzdrževanje krajinskega parka se planirajo sredstva v skupni višini
25.200 €, in sicer:
- 200 € se nameni za prevajalske storitve (posodobitev učnih vsebin s prevodi);
- 10.000 € za drugi splošni material in storitve (naravovarstveni nadzor, manjša vzdrževalna
dela, monitoringi rastlinstva in živalstva, postopno posodobitev učne poti – obnova tabel,
načrt upravljanja – 2. faza dokončanje in 3. faza);
- 1.000 € za tekoče vzdrževanje drugih objektov (urejanje poti in sanacija opazovalnice)
- 3.000 € za nakup druge opreme in napeljav (ureditev okolice INFO centra za naravoslovne
dejavnosti - didaktično igrišče in prostor za živali, oprema za posodobitev učne poti –klopi,
koši, oprema za daljinsko upravljanje območja –panoramska kamera…);
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- 5.000 € za novogradnje (ureditev vhodne rampe, ureditev ograje v okolici INFO centra,
ureditev javnega WC-ja za obiskovalce);
- 4.000 € za načrte in drugo projektno dokumentacijo (dokumentacija za posodobitev INFO
središča –DGD, dokumentacija za ureditev mirne cone in vodnih habitatov –DGD, kopalno
območje ob Savinji).
Za urejanje - upravljanje in vzdrževanje krajinskega parka se predvidi enaka višina
sredstev kot planirano to je 25.000 €, izvede pa so prerazporeditev sredstev med podkonti.
Zaradi višjih stroškov izdelave dokumentacije DGD za posodobitev INFO centra ribnik
Vrbje kot planirano, se ta znesek poveča na 9.200 €, črtajo pa se sredstva za prevajalske
storitve in tekoče vzdrževanje drugih objektov ter zmanjšajo sredstva za nakup opreme na
1.000 €. Ostala sredstva ostanejo v enakem obsegu kot planirano (drugi splošni material in
storitve 10.000 €, novogradnje 5.000 €).
Cilj: skrb za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, analize stanja –
monitoringi, skrb za ustrezno in strokovno upravljanje, ureditev območja za obisk javnosti,
osveščanje in izobraževanje, vključevanje v turistično ponudbo občine.
Kazalnik: realizacija predvidenih nalog in poraba sredstev, število obiskovalcev, zadovoljstvo
obiskovalcev (anketa)
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe in je planiran v podobni višini kot v letu
2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0094 Krajinski park ribnik Vrbje
15046 Upravljanje in vzdrževanje zavarovanih območij narave
Sredstva v višini 4.300 € se namenijo za upravljanje in vzdrževanje drugih zavarovanih območij
narave v občini Žalec (Naravni spomenik reka Ložnica, Krajinski park Ponikovski kras, Gozd
Hrastje, Drevored Plevna), za urejanje učnih poti (Hrastje, Trje, Rinka, Savinja, Lava …)
- 300 € se nameni za prevajalske storitve (posodobitev učnih vsebin s prevodi);
- 3.000 € za drugi splošni material in storitve (2.500 € za upravljanje po pogodbah Ponikovski
kras 1.200 €, NS Reka Ložnica 900 €, Gozdna učna pot Hrastje 400 €; 500 € za manjša
vzdrževalna dela in posodobitve učnih vsebin, načrti upravljanja);
- 1.000 € za nakup opreme in napeljav (nadomestitev dotrajane opreme in dokup – klopi, koši...).
Za upravljanje in vzdrževanje drugih zavarovanih območij narave v občini Žalec se
predvidi enaka višina sredstev kot planirano, to je 4.300 €, izvede pa se manjša
prerazporeditev sredstev med podkonti. Poveča se obseg sredstev za nakup opreme
(postavitev večje info table –kozolčka z informacijsko tablo na območju KP Ponikovski
kras) na 1.380 €, zmanjšajo pa se sredstva za drugi splošni material in storitve na 2.620 €.
300 € se nameni za prevajalske storitve (posodobitev učnih vsebin s prevodi).
Cilj: skrb za varstvo naravnih vrednot in NATURE 2000, varovanje in ohranjanje biotske
raznovrstnosti, skrb za ustrezno upravljanje in ureditev zavarovanih območij za obisk javnosti,
analize stanja –monitoringi, osveščanje in izobraževanje, vključevanje v turistično ponudbo občine
Kazalnik: realizacija predvidenih nalog in poraba sredstev, število obiskovalcev, zadovoljstvo
obiskovalcev (anketa)
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe in je planiran v enaki višini kot v letu
2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0077 Upravljanje in vzdrževanje zavarovanih območij narave
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1506 Splošne okoljevarstvene storitve
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
15050 Meritve onesnaženosti okolja
Sredstva v višini 20.000 € se namenijo za nadaljnjo urejanje celovitega Informacijskega sistema
varstva okolja - izvajanje monitoringov in analiz onesnaženosti okolja glede na razpoložljiva
sredstva in potrebe oz. aktualne probleme iz okolja ter spremljanje stanja okolja z postopno
izdelavo katastra onesnaževalcev:
- 7.000 € se nameni za drugi splošni material in storitve: okoljski monitoringi in analize analize kopalnih vod (Savinja), analize površinskih voda (Jama Pekel - Ponikovski kras,
problematični vodotoki- Artišnica, Bistrica, Pirešica, Ložnica), meritve onesnaženosti zraka,
meritve hrupa in onesnaženosti tal, vzdrževanje merilnikov in sistema spremljanja podatkov
na spletni strani občine;
- 13.000 € se nameni za nadgradnjo merilnega sistema za spremljanje onesnaženosti zraka v
naseljih (prah, hrup) –ureditev dodatnega merilnega mesta z nabavo merilnikov.
Potrebna sredstva se zmanjšajo na 10.000 €. 7.070 € se nameni za drugi splošni material in
storitve: okoljski monitoringi in analize - analize kopalnih vod (reka Savinja), meritve
motečega hrupa v vplivnem območju poslovnih objektov, Poročilo o meritvah
onesnaženosti zraka in meritvah hrupa na merilni postaji v Žalcu za leto 2020. Za tekoče
vzdrževanje merilne postaje v Žalcu, ki meri onesnaženosti zraka in hrupa ter sistema
spremljanja podatkov na spletni strani občine se nameni 2.930 €. Nabava opreme za
dodatno merilno postajo se prestavi v leto 2022 zaradi predhodne izdelave letnega poročila
o rezultatih meritev na merilni postaji v Žalcu.
Cilj: skrb za čisto in urejeno okolje, izvajanje aktivnosti v skladu s Programom varstva okolja,
osveščanje in izobraževanje
Kazalnik: realizacija predvidenih nalog in poraba sredstev, število meritev, število merilnikov,
vplivi na okolje, letna poročila
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe in je planiran v manjšem obsegu kot v
letu 2020
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-18-0018 Merilnik prašnih delcev in hrupa
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16002 Vodenje katastra infrastrukture
Planirana sredstva v višini 27.900 € so v letu 2021 namenjena za plačila rednih mesečnih stroškov
vzdrževanja katastra (delež Občine Žalec 49%) in plačila rednih mesečnih stroškov za potrebe
vodenja katastra GJS (gospodarske javne službe) Javnemu komunalnemu podjetju Žalec, d.o.o..
Planirana sredstva se zaradi nižje porabe kot je bila predvidena zmanjšajo za 1.200 €.
Nova vrednost znaša 26.700 €.
Cilj: zagotoviti preglednost in ažurnost podatkov v zbirnem katastru javne infrastrukture.
Kazalnik: izvedene dopolnitve in vnos novih oz. obnovljenih odsekov javne infrastrukture.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije iz preteklih let.
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1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16031 Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih
V letu 2021 so za izvajanje analiz pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih občine Žalec
planirana sredstva v višini 2.300 €. Analize opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in
hrano Celje na osnovi pogodbe, sklenjene z Javnim komunalnim podjetjem Žalec. Predvidena je
izvedba dveh analiz pitne vode v devetih lokalnih vodovodih Občine Žalec. Sredstva se na
osnovi zahtevka povrnejo Javnemu komunalnemu podjetju Žalec, ki z rezultati analiz redno
seznanja odgovorne osebe lokalnih vodovodnih sistemov.
Cilj: seznanitev uporabnikov lokalnih vodovodnih sistemov o kvaliteti njihove pitne vode in
seznanitev z ukrepi v primeru neustrezne kvalitete.
Kazalnik: rezultati izvedenih analiz v lokalnih vodovodnih sistemih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije iz preteklih let.
16032 Subvencioniranje prevozov pitne vode
Za plačila stroškov subvencioniranja prevozov pitne vode so v letu 2021 predvidena sredstva v
višini 6.000 €. Do povračila stroškov prevozov pitne vode v višini 50% so upravičena le
gospodinjstva in društva s stalnim prebivališčem (sedežem) v občini Žalec, ki nimajo možnosti
priključitve na javno vodovodno omrežje oz. je izvedba njihovega priključka povezana z večjimi
finančnimi sredstvi. Predstavniki Javnega komunalnega podjetja Žalec upravičenost do 50%
povračila stroškov prevozov pitne vode označijo na delovni nalog uporabnika, ki poravna strošek
vode. Delovni nalog je obvezna priloga k računu prostovoljnega gasilskega društva, ki je prevoz
pitne vode izvajalo. V kolikor lastniki zemljišč ne dovolijo, da trasa morebitnega novega
vodovodnega sistema poteka po njihovem zemljišču, niso upravičeni do subvencioniranja
prevozov pitne vode.
Cilj: Pomoč pri zagotovitvi zadostnih količin pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih v času
sušnih obdobij oz. v času, ko vodni viri ne zagotavljajo dovolj pitne vode.
Kazalnik: število prejemnikov subvencioniranja prevozov pitne vode.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije iz preteklih let.
16033 Vzdrževanje hidrantnega omrežja
Za potrebe obnove dotrajanih hidrantov, lociranih na javnem vodovodnem omrežju na območju
Občine Žalec, so v letu 2021 planirana sredstva v višini 10.000 €.
Cilj: zagotovitev učinkovitega, začetnega gašenja požarov.
Kazalnik: uporaba hidrantov ob nastanku požara.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0078 Vzdrževanje hidrantnega omrežja
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16035 Subvencioniranje cen omrežnine GJS – KP Velenje
Planirana sredstva v višini 400 € so namenjena za subvencioniranje cen omrežnine 6-im
uporabnikom pitne vode, s števcem velikosti dN 20, katerim dobavlja pitno vodo Komunalno
podjetje Velenje in so locirani na obrobju Občine Žalec (Studence, KS Ponikva).
Planirana vrednost se zaradi nižje porabe kot je bila predvidena zmanjšajo za 100 €. Nova
vrednost znaša 300 €.
Cilj: zagotovitev enake cene pitne vode za prebivalce občine Žalec (kot je za prebivalce občine
Velenje), katerim vodo dobavlja KP Velenje in so locirani na obrobju občine Žalec.
Kazalnik: število gospodinjstev, ki se jim subvencionira cena omrežnine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-16-0025 Subvencioniranje cen omrežnine GJS – KP Velenje
16424 Vodovod Roje
V letu 2021 so sredstva v skupni višini 138.000 € namenjena:
- za obnovo dotrajanega salonitnega transportnega vodovoda Roje so planirana sredstva v
višini 130.000 €;
- za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini 3.000 € in
- za izdelavo potrebne projektne dokumentacije sredstva v višini 5.000 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0079 Vodovod Roje
16432 Oprema objektov javnega vodovoda
Planirana sredstva v višini 10.000 € so v letu 2021 namenjena za zamenjavo strojne opreme na
objektih javnega vodovodnega sistema (črpalke, regulatorji tlaka, motorni pogoni, ..).
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: zamenjana oprema.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0080 Oprema objektov javnega vodovoda
16444 Dodatna vrtina Vrbje
Sredstva v višini 84.000 € so namenjena za gradnjo cevovoda med vrtino VV – 4 in črpališčem
Vrbje v dolžini 230 m in za izvedbo elektro del, potrebnih za aktiviranje vrtine, ki bo
zagotavljala dodatne kapacitete pitne vode v javnem vodovodnem sistemu.
Za samo gradnjo so planirana sredstva v višini 82.000 €, za nadzor na izvajanjem del pa v višini 2.000 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: izvedena dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-14-0012 Dodatna vrtina Vrbje
16452 Vodovod Gotovlje
Planirana sredstva v višini 80.600 € so namenjena za dokončanje izgradnje vodovoda v delu
Gotovelj, katerega izvedba se je pričela v letu 2018. Za samo gradnjo so planirana sredstva v
višini 76.100 €, za plačila stroškov izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini
1.500 € in za izdelavo projektne dokumentacije sredstva v višini 3.000 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: izvedena dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-15-0025 Vodovod Gotovlje
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16460 Vodovod Zabukovica
Za elektrifikacijo vodohrana na vodovodnem sistemu Zabukovica (Griže) in delno obnovo
rezervoarjev Zabukovica so v letu 2021 planirana sredstva v višini 34.000 €, za izvajanje
strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini 1.000 €. Za izdelavo potrebne projektne
dokumentacije, na osnovi katere bodo dogovorjene nadaljnje gradnje, potrebne za nemoteno
oskrbo s pitno vodo, v povezavi s prevzemi lokalnih vodovodov na območju zaselka Zabukovica
(vzhodni del Zabukovice do Liboj)pa so planirana sredstva v višini 17.200 €.
Skupaj so na obravnavani postavki za leto 2021 planirana sredstva v višini 52.200 €.
Zaradi zapletov pri pridobitvi soglasij lastnikov zemljišč v zvezi s pridobitvijo vodnega
dovoljenja vodovoda Zabukovica - vas, se novogradnja, ki bo povezovala lokalni vodovod z
javnim vodovodnim sistemom, ne bo izvedla v planiranem obsegu. Sredstva se zmanjšajo
za 23.800 €. Nova vrednost znaša 28.400 €.
Cilj: Prebivalcem Zabukovice in sosednjih zaselkov zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z
neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: izvedena dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0081 Vodovod Zabukovica – prevzem lokal. vodovoda
16466 Vodovod Bezovnik
V letu 2021 so za nadaljevanje obnove vodovoda v zaselku Bezovnik (pričetek obnove v letu
2018) planirana sredstva v višini 20.000 €. Za obnovitvena dela so namenjena sredstva v višini
18.000 €, za plačilo stroškov izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini 600 €
in za izdelavo potrebne projektne dokumentacije sredstva v višini 1.400 €.
Po izvedenem zbiranju ponudb je bilo ugotovljeno, da vrednost najugodnejšega ponudnika
presega vrednost sredstev zagotovljenih v proračunu 2021, zato je za izvedbo vseh del
potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Planirana sredstva se na obravnavani postavki
povečajo za 9.150 €. Nova vrednost znaša 29.150 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-16-0062 Vodovod Bezovnik
16478 Transportni vodovod Vrbje
V letu 2021 so za obnovo dotrajanega transportnega vodovoda od črpališča Vrbje do naselja
Vrbje v dolžini ca. 430 m (VOD 3 - 2. faza), kjer se mesečno pojavljajo okvare, planirana
sredstva v skupni višini 250.300 €. Za obnovitvena dela so planirana sredstva v višini 242.800 €,
za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini 5.500 € in za izdelavo potrebne
projektne dokumentacije sredstva v višini 2.000 €.
Predvidena obnovitvena dela na transportnem vodovodnem sistemu Vrbje se zaradi težav
pri pridobitvi razpolagalnih pravic gradnje ne bodo izvajala v planiranem obsegu.
Sredstva na obravnavani postavki se zmanjšajo za 64.190 €, nova vrednost znaša 186.110 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-16-0026 Transportni vodovod Vrbje - Žalec
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16479 Vodovod Žalec (ul. Janka Kača)
Zaradi pogostih okvar na javnem vodovodu v ul. Janka Kača v Žalcu, so v letu 2021 planirana
sredstva za obnovo v višini 23.000 €. Za sama obnovitvena dela so planirana sredstva v višini
21.000 €, za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini 500 € in za izdelavo
potrebne projektne dokumentacije sredstva v višini 1.500 €.
Na osnovi zbiranja ponudb in izvedenega postopka s pogajanji (za obnovo vodovoda in
kanalizacije) je bilo ugotovljeno, da ponudbena vrednost najugodnejšega ponudnika
presega sredstva zagotovljena v proračunu za leto 2021. Glede na navedeno se investicija v
letu 2021 ne bo izvajala. Planirana sredstva se zmanjšajo za 21.500 €. Nova vrednost znaša
1.500 € in je namenjena za plačilo stroškov izdelave potrebne projektne dokumentacije.
Cilj: zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0082 Vodovod Žalec (Ul. Janka Kača)
16480 Vodovod Šempeter (kanal SIP)
Zaradi planirane izgradnje kanalizacije v Šempetru pri podjetju SIP oz. bencinskemu servisu
Petrol (prečkanje glavne ceste) je predvidena istočasna izvedba vodovoda, za kar so v letu 2021
planirana sredstva v višini 21.500 €. Za samo gradnjo vodovoda so namenjena sredstva v višini
19.500 €, za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini 500 € in za izdelavo
potrebne projektne dokumentacije sredstva v višini 1.500 €.
Projektna dokumentacija za potrebe izgradnje vodovoda je bila izdelana v letu 2020, zato
se planirana sredstva zmanjšajo za 1.500 €. Nova planirana vrednost znaša 20.000 €.
Cilj: zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-16-0071 Vodovod Šempeter (kanal SIP)
16484 Vodovod OPPN Liboje – sever
Planirana sredstva v višini 21.000 € so namenjena za izgradnjo komunalne infrastrukture
(vodovoda) na območju OPPN Liboje – sever.
Sredstva za izgradnjo vodovoda na območju OPPN Liboje sever se na podlagi pridobljene
najugodnejše ponudbe izvajalca povečajo za 500 €, za kolikor je bila ponudbena vrednost
večja od načrtovane.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina zgrajenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-18-0009 GJI OPPN Liboje - sever
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16486 Oskrba s pitno vodo v Savinj. Regiji – 1. sklop
Občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec so v letu 2019 podpisale sporazum
o medsebojnem sodelovanju pri projektu - Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v
Savinjski regiji, občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Na osnovi povabila
(MGRT in Razvojni svet Savinjske razvojne regije) imajo občine možnost sofinanciranja
upravičenih stroškov investicije s strani EU in proračuna RS. S sporazumom so občine
dogovorile, da bodo skupaj vložile vlogo za sofinanciranje in, da je vodilni partner (glede na
največji investicijski delež), Občina Žalec. V letu 2019 je bil rok za oddajo popolne vloge za
sofinanciranje prestavljen na 30.9.2020, zato je začetek izvedbe del prestavljen v leto 2021.
V letu 2021 so za navedeno investicijo planirana sredstva v skupni višini 686.065 €. Sredstva so
namenjena za:
- izgradnjo novega vodovoda in vodnih objektov v skupni višini 671.840 €;
- izvajanje strokovnega nadzora nad deli v višini 10.098 €;
- izvajanje nalog v zvezi s komuniciranjem z javnostmi v višini 2.160 € in
- izvajanje investicijskega inženiringa JKP Žalec v višini 1.967 €.
Planirana vrednost se zaradi zahteve MOP po uskladitvi vrednosti iz novelacije IP
(investicijskega programa) z vrednostjo v rebalansu plana OŽ za leto 2021 zmanjšajo za
130.867 €. Nova vrednost znaša 555.198 € in je usklajena z vrednostjo iz novelacije IP.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo prebivalcem Hramš in Zavrha.
Kazalnik: dolžina zgrajenega vodovodnega sistema.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-18-0014 Oskrba s pitno vodo v Savinj. regiji – 1. sklop
16488 Vodovod Migojnice (Lurd + ob kanalu)
Planirana sredstva v višini 56.000 € so namenjena za obnovo dotrajanega dela javnega
vodovodnega omrežja, ki se bo izvajal ob gradnji novega kanalizacijskega omrežja in za obnovo
odseka javnega vodovoda (proti Lurdu). Za sama obnovitvena dela so planirana sredstva v višini
51.000 €, za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini 1.500 € in za izdelavo
potrebne projektne dokumentacije sredstva v višini 3.500 €.
Na osnovi zbiranja ponudb in izvedenega postopka s pogajanji je bilo ugotovljeno, da
ponudbena vrednost najugodnejšega ponudnika presega sredstva zagotovljena v
proračunu za leto 2021. Glede na navedeno se planirana vrednost za izvedbo potrebnih del
poveča za 21.000 €. Nova vrednost znaša 77.000 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0083 Vodovod Migojnice (Lurd + ob kanalu)
16489 Transportni vodovod Liboje
Za nadaljevanje obnovitvenih del transportnega vodovoda Liboje so v letu 2021 planirana
sredstva v skupni višini 104.000 €. Za gradbena dela so planirana sredstva v višini 91.000 €, za
izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini 3.000 € in za izdelavo potrebne
projektne dokumentacije sredstva v višini 10.000 €.
Planirana vrednost se zaradi nižjih stroškov izdelave potrebne projektne dokumentacije
kot pa so bili prvotno predvideni zmanjša za 4.500 €. Nova vrednost znaša 99.500 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0029 Transportni vodovod Liboje
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16492 Poslovna cona južno od železnice II. faza
Planirana sredstva v višini 17.018 € so namenjena za dokončanje izgradnje drugega dela (2. faze)
novega vodovodnega omrežja na območju poslovne cone, ki se bo izvajala hkrati z
rekonstrukcijo obstoječe ceste in gradnjo kanalizacije.
Planirana sredstva se povečajo za 1.570 € zaradi dejanske realizacije izgradnje kanalizacije
v PC v skupni višini 18.588 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina zgrajenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0003 Poslovna cona južno od železnice II. faza
16493 Vodovod Griže
V letu 2021 je ob gradnji kanalizacije predvidena obnova dela vodovodnega omrežja v Grižah, v
dolžini 200 m, cevi PE 110 mm. V ta namen so planirana sredstva v višini 20.000 €.
Obnova dela vodovodnega odseka v Grižah je bila predvidena istočasno z gradnjo
kanalizacije. Glede na to, da se gradnja kanalizacije v letu 2021 ne bo izvajala, se planirana
sredstva za obnovo vodovoda zmanjšajo v celoti.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
16496 Ohranitev doseženega standarda oskrbe s pitno vodo
Za ohranitev doseženega standarda na področju oskrbe s pitno vodo so v letu 2021 planirana
sredstva v skupni višini 50.000 € in so v celoti predvidena za plačilo stroškov izdelave projektne
dokumentacije za obnovo vodovodov po Razvojnem programu oskrbe s pitno vodo v občini
Žalec za obdobje 2020 – 2030 (možnost sodelovanja na morebitnih razpisih za koriščenje
evropskih sredstev).
Planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije potrebne za obnovitvena dela na
javnem vodovodnem sistemu se zaradi zmanjšanja obsega del znižajo za 16.500 €. Nova
vrednost znaša 33.500 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: izdelana projektna dokumentacija.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0030 Ohranitev doseženega standarda oskrbe s pitno vodo
16497 Vodovod Farma Zalog – avtocesta
Planirana sredstva v skupni višini 54.000 € so namenjena za obnovo dotrajanega odseka javnega
vodovoda pri »Farmi Zalog«. Za sama obnovitvena dela so planirana sredstva v višini 50.000 €,
izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini 1.500 € in za izdelavo potrebne
projektne dokumentacije sredstva v višini 2.500 €.
Z rebalansom proračuna ostaja skupna planirana vrednost sredstev enaka, opravi se samo
prerazporeditev znotraj proračunske postavke, in sicer se vrednost obnov zniža za 80 €,
vrednost stroškov projektne dokumentacije pa zviša za 80 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega odseka javnega vodovoda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0084 Vodovod Farma Zalog – avtocesta
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16498 Vodovod – R II/447 Cesta skozi Šempeter
Za obnovo dela vodovodnega omrežja, ki se bo izvajala v okviru rekonstrukcije ceste skozi
Šempeter, so v letu 2021 planirana sredstva v višini 2.800 €.
Sredstva se zmanjšajo v celoti, ker planiranih del ni bilo potrebno izvesti.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-06-0073 R2/447/367 Cesta skozi Šempeter - GJI
16499 Vodovod Matke – Likovič
Za potrebe obnove dotrajanega odseka javnega vodovoda na relaciji Matke – Likovič, preko
katerega se s pitno vodo oskrbuje tudi naselje Šempeter, so v letu 2021 planirana sredstva v
višini 15.000 € in so v celoti namenjena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije. Obnova
se bo izvajala kot skupen projekt z občinama Prebold in Polzela.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: izdelana projektna dokumentacija.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0085 Vodovod Matke – Likovič
16502 Vodovod Žalec (Gregorčičeva ulica)
Za obnovo odseka vodovoda v Gregorčičevi ul. v Žalcu, ki se bo izvajala skupaj z obnovo
kanalizacije, so v letu 2021 planirana sredstva v skupni višini 27.500 €. Za obnovitvena dela so
planirana sredstva v višini 24.500 €, za izvajanje strokovnega nadzora nad deli sredstva v višini
500 € in za izdelavo potrebne projektne dokumentacije sredstva v višini 2.500 €.
Na osnovi izvedenega javnega naročila je bilo ugotovljeno, da planirana sredstva ne
zadoščajo za celotno obnovo, zato se sredstva planirana na obravnavani postavki povečajo
za 14.565 €. Nova vrednost znaša 42.065 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0087 Vodovod Žalec (Gregorčičeva ulica)
16503 Vodovod OPPN Hramše
Za potrebe izgradnje novega javnega vodovoda na območju OPPN Hramše so v letu 2021 za
samo gradnjo planirana sredstva v višini 57.500 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo za prebivalce Hramš, ki do
sedaj niso imeli možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje.
Kazalnik: dolžina zgrajenega novega vodovodnega omrežja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-17-0011 OPPN Hramše - GJI
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16504 Poslovna cona Arnovski gozd – širitev
Planirana sredstva v višini 48.384 € so v letu 2021 v celoti namenjena za plačilo stroškov
izgradnje dela novega vodovodnega odseka v poslovni coni, imenovani Arnovski gozd.
Planirana sredstva se povečajo za 50.116 € zaradi izvedbe večjega obsega del izgradnje
vodovoda v letu 2021 kot je bilo prvotno predvideno. Po finančnem planu izvajalca
gradbenih del je predviden obseg izgradnje vodovoda v letu 2021, v višini 98.500 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina zgrajenega novega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0032 Poslovna cona Arnovski gozd – širitev
16505 Vodovod PC Zaloška Gorica
Planirana sredstva v višini 100.000 € so v letu 2021 namenjena za gradnjo novega javnega
vodovoda za potrebe oskrbe Poslovne cone Zaloška Gorica.
Gradbeno dovoljenje je v pridobivanju, izvedba del v letu 2021 ni realna. Planirana
sredstva se zmanjšajo v celoti.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina zgrajenega novega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0010 PC Zaloška Gorica - GJI
16507 Vodovod OPPN Ponikva 3/2
Sredstva v višini 20.000 € so v letu 2021 namenjena za novogradnjo javnega vodovoda,
potrebnega za oskrbo s pitno vodo objektov lociranih na območju OPPN Ponikva.
Gradbeno dovoljenje je v pridobivanju, izvedba del v letu 2021 ni realna. Planirana
sredstva se zmanjšajo v celoti.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina zgrajenega novega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0008 OPPN Ponikva 3/2 – GJI
16509 Vodovod Vrbje (Šepec)
Za obnovo skupinskega priključka v vrbju (odsek Šepec) so v letu 2021 planirana sredstva v
skupni višini 17.300 €. Za obnovitvena dela so planirana sredstva v višini 15.300 €, za izvajanje
strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini 500 € in za izdelavo potrebne projektne
dokumentacije sredstva v višini 1.500 €.
Zaradi težav pri izvedbi parcelacije in v zvezi s tem povezanega neurejenega geodetskega
stanja, planirana obnova skupinskega priključka v Vrbju v letu 2021 ni možna. Sredstva se
zmanjšajo za 15.800 €. Nova vrednost obravnavane postavke znaša 1.500 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega skupinskega priključka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0116 Vodovod Vrbje (Šepec)
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16510 Vodovod Žalec (Fišer)
Za obnovitvena dela vodovoda v Žalcu (odsek Fišer) so v letu 2021 planirana sredstva v skupni
višini 20.000 €. Za obnovitvena dela so planirana sredstva v višini 18.000 € in za izvajanje
strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini 2.000 €.
Planirana sredstva se povečajo za 1.330 € in so namenjena za poplačilo vseh potrebnih del
v zvezi z obnovitvenimi deli. Nova vrednost znaša 21.330 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0117 Vodovod Žalec (Fišer)
16511 Prestavitev vodovoda Ložnica
Za obnovo dela vodovodnega odseka, ki se bo izvajal ob gradnji pločnika, so v letu 2021
planirana sredstva v višini 19.000 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0118 Prestavitev vodovoda Ložnica
16512 Vodovod poslovna cona Arnovski gozd II, I. faza
Za izgradnjo dela vodovodnega odseka v poslovni coni Arnovski gozd, so v letu 2021 planirana
sredstva v višini 3.400 €.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina zgrajenega novega vodovodnega odseka.
Sredstva za izgradnjo vodovoda na območju ceste B, 1. faza, se zmanjšajo na 0 €, ker je
bilo med izvedbo del ugotovljeno, da je načrtovan priključni vod vodovoda do investitorja
bližnje gradbene parcele že izvedel investitor sam na svoje stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0114 Poslovna cona Arnovski gozd II, 1. faza - GJI
16513 Vodovod Žalec (Hausenbichlerjeva ulica)
Za potrebe obnove javnega vodovoda v Hausenbichlerjevi ulici v Žalcu so v letu 2021 planirana
sredstva v skupni višini 55.000 €. Za obnovitvena dela so planirana sredstva v višini 51.000 €, za
izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo sredstva v višini 1.500 € in za izdelavo potrebne
projektne dokumentacije sredstva v višini 2.500 €.
Zaradi težav pri pridobitvi pravice gradnje se planirana obnova javnega vodovoda v
Hausenbichlerjevi ulici v Žalcu v letu 2021 ne bo izvajala. Sredstva na obravnavani
postavki se zmanjšajo v celoti.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0119 Vodovod Žalec (Hausenbichlerjeva ulica)
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16514 Vodovod Žalec (Prešernova ulica)
Na novo se planirajo sredstva v višini 11.000 € in so namenjena za obnovo dela vodovoda v
Prešernovi ulici v Žalcu, ki bo izvedena ob obnovi parkirišča pred večstanovanjskem
objektu v Prešernovi ulici v Žalcu.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-21-0003Vodovod Žalec (Prešernova ulica)
16515 Vodovod Šešče
Na novo se planirajo sredstva za nujno potrebna obnovitvena dela vodovoda v Šeščah v
vrednosti 41.250 € (delež, ki odpade na Občino Žalec), ki je v solastništvu z Občino Prebold
in Občino Polzela.
Cilj: Zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Kazalnik: dolžina obnovljenega vodovodnega odseka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-21-0004 Vodovod Šešče
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16040 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
Za urejanje pokopališč in mrliških vežic, ki ga izvaja upravljavec pokopališč JKP Žalec-EUJP,
se predvidi 81.500 €, in sicer 70.0000 € za obnove (obnove poti, obnove mrliških vežic, širitev
pokopališča Žalec, obnova pokopališkega zidu v Gotovljah in Žalcu, odvodnjavanje pokopališča
v Grižah …), 5.000 € za nakup opreme (zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, menjavo
dotrajane opreme v mrliških vežicah, drobno orodje …). 1.500 € je namenjenih za najem
programske računalniške opreme, ki omogoča vpogled na vsa pokopališča v občini Žalec in
spremljanje ter vnos podatkov za vsak grob posebej preko i-občine, 5.000 € pa je namenjenih za
projektno dokumentacijo
Cilj: Vzdrževati primerno urejenost na vseh pokopališčih in mrliških vežicah.
Kazalnik: Urejenost pokopališč in mrliških vežic.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na izkustveni metodi in podatkih o cenah iz preteklih let.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0092 Urejanje pokopališč
16043 Subvencioniranje izgub JKP d.o.o. zaradi prenizkih cen
Zaradi izgube, ki je nastala na pokopališko pogrebni dejavnosti zaradi prenizkih cen
grobnin, je potrebno zagotoviti 6.928 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-14-0042 Subv. izgub JKP zaradi prenizkih cen grobnin
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16039003 Objekti za rekreacijo
16050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča…)
Za vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč z javnimi utrjenimi površinami – poti, trgi, se
predvidijo sredstva v višini 360.000 €, in sicer za aktivnosti, ki jih izvaja JKP Žalec – DE UJP.
Sredstva so namenjena večji del za plače zaposlenih in ter manjši za materialne stroške in
storitve. V letu 2021 so vključeni tudi stroški za storitve strokovnih služb JKP d.o.o. Žalec za
delovanje DE UJP – urejanje zelenih površin v skladu z novo Pogodbo o izvajanju in načinu
financiranja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin. Storitev obsega
vodstvene, računovodske, informacijske in administrativne storitve. Vključeni so tudi stroški za
tekoče vzdrževanje druge opreme - sanacijo obstoječih otroških igrišč (popravilo igral v skladu s
standardi, ureditev -sanacija varovalne podlage).
Največ pozornosti bo namenjeno kvalitetnemu vzdrževanju obstoječih javnih zelenic, drevja in
urbane opreme po vseh KS in MS Žalec (košenje trave, vzdrževanje drevja, grmovnic in živih
mej, vzdrževanje okrasnih cvetličnih gred, vzdrževanje urbane opreme –klopi, koši, igrala ...) v
skladu s potrjenimi standardi in normativi ter letnim načrtom. Sredstva so višja zaradi vključitve
storitev strokovnih služb JKP d.o.o. Žalec in so primerljiva s porabo v letu 2020.
Sredstva za vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč z javnimi utrjenimi površinami –
poti, trgi, ki jih izvaja JKP Žalec – DE UJP, se povečajo na 369.880 €. Od tega zneska se
10.000 nameni za drugi splošni material in storitve zunanjih izvajalcev (obrez večjih
dreves, gradbena dela pri urejanju zelenic …) in 2.000 € za vzdrževanje druge opreme igral na otroških igriščih. Znesek 357.880 € se nameni za aktivnosti, ki jih izvaja JKP Žalec
– DE UJP. Sredstva so namenjena večji del za plače zaposlenih in nadomestila-odpravnine,
ter manjši za materialne stroške in storitve.
Cilj: urejene javne zelene in rekreacijske površine z urejeno vegetacijo in urbano opremo glede
na opredeljene standarde in normative, urejena in zanimiva otroška igrišča glede na potrebe,
zanimivo in privlačno okolje za domačine in turistično ponudbo občine ter trajnostni razvoj;
Kazalnik: obseg javnih površin in elementov opreme je opredeljen v Katastru zelenic (Iobcinamodul javnih in zelenih površin), dokumentaciji otroških igrišč in evidenci osnovnih sredstev v
uporabi pri JKP Žalec, mesečno in letno poročilo o delu DE UJP.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe in je planiran v večjem obsegu kot v letu
2020
16051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča…)
Za investicijsko vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč se predvidi 106.500 €, od tega se
nameni:
 18.000 € za nakup tovornega vozila za prevoz oseb in stvari za potrebe DE UJP
 10.000 € za nakup opreme za vzdrževanje zelenic in parkov (osnovnih sredstev za
delovanje DE UJP - kosilnice, motorne škarje, motorne žage, pihalniki …)
 35.500 € za nakup zunanjih igral in ureditev varovalne podlage (posodobitev obstoječih
otroških igrišč- nadomestitev dotrajanih igral, motorične vsebine in fitnes, ureditev
podlage v skladu s standardi). Vključena je ponovna prijava projekta »Varna in zanimiva
igrišča - zdravje za vse - FIT JE HIT« na razpis LAS SSD, realizacija v letih 2021 in
2022. Skupna vrednost projekta LAS SSD je ca 60.100 EUR (prispevek OŽ ca 51.500
€, društva 8.600 €) sofinanciranje pa 80% upravičenih sredstev)
 5.000 € za posodabljanje in dopolnitev urbane opreme (klopi, koši, koši za ločeno
zbiranje odpadkov, koši za pasje iztrebke, E-klopi …) glede na potrebe po posameznih
KS in MS Žalec;
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 15.000 € za novogradnje (ureditev parka v Zabukovici »bazeni Zabukovica« 1.faza –
ureditev terena in infrastrukture, ureditev parka za pse v Žalcu)
 5.000 € za obnove (obnove obstoječih otroških igrišč –obnove varovalne podlage, obnove
poti in tlakov na javnih zelenih površinah…)
 18.000 € za druge storitve in dokumentacijo (načrt ureditve parka v Zabukovici DGD,
PZI –ureditev terena, krožna pot, parkirišče; načrt ureditve parka Žalec zahod,
nadgradnja in dopolnjevanje spletnega GIS sistema IObcina - Modul javnih in zelenih
površin Občine Žalec z moduli vzdrževanja za posamezne elemente – zelenice, utrjene
površine, oprema
Sredstva za investicijsko vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč se zmanjšajo na
74.700 € in sicer se zmanjšajo sredstva za nakup igral na 23.000 € (prestavitev realizacije
projekta LAS SSD »FIT JE HIT« v leto 2022 –projekt je odobren s strani LAS SSD, ni pa
še odobrena možnost koriščenja sredstev), zmanjšajo se potrebna sredstva za obnove na
700 € (manjši obseg potrebnih del za obnove otroških igrišč in obnove poti), črtajo se
novogradnje (ureditev parka v Zabukovici »bazeni Zabukovica«, ker se še ureja
dokumentacija in dovoljenja, ureditev parka za pse v Žalcu - iskanje lokacije, urejanje
dokumentacije). Ostala potrebna sredstva ostanejo enaka kot planirano.
Cilj: urejene javne zelene in rekreacijske površine z urejeno vegetacijo in urbano opremo,
urejena, zanimiva in sodobna otroška igrišča, dodati motorične vsebine in fitnes na prostem za
vse starostne skupine in gibalno ovirane osebe, zanimivo, privlačno in atraktivno okolje za
turistično ponudbo občine in trajnostni razvoj
Kazalnik: obseg investicij in nabavljene opreme (število in sredstva), zadovoljstvo domačinov in
obiskovalcev (spletne ankete), poročila o investicijah in nabavi opreme (OŽ, JKP)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0088 Investicije in invest. vzdrževanje zelenic, parkov
OB190-20-0089 Nakup vozila za vzdrževanje zelenic, parkov…
OB190-20-0090 Otroška igrala
16056 Drevoredi EU za državljane
10.000 € se v letu 2021 predvidi za ponovno prijavo na projekt »Drevoredi EU za državljane«.
Gre za osveščanje in izobraževanje na področju samooskrbe - urbanih vrtov, sadovnjakov in
drevoredov (izmenjava dobrih praks znotraj EU, delavnice, promocijski material, EU politika na
tem področju) ter konkretne ureditve – v letu 2021 je predvidena ureditev javnih drevoredov s
sadnim drevjem v naseljih v občini Žalec. Izvajanje projekta v letih 2021 in 2022, skupna
vrednost 17.500 €, sofinanciranje iz sklada EU za državljane 100%.
Planirana sredstva se zmanjšajo na 0,00. Realizacija ni predvidena, ker se prijava na
razpis s strani RAS pomladi 2021 ni izvedla.
Cilj: Osveščanje in izobraževanje na področju samooskrbe - urbanih vrtov, sadovnjakov in
drevoredov (izmenjava dobrih praks znotraj EU, delavnice, promocijski material, EU politika na
tem področju) ter konkretne ureditve.
Kazalnik: obnovljen drevored jablan ob cesti Žalec-Šempeter in novi drevoredi, število posajenih
sadnih dreves na javnih površinah v občini (tudi šole in vrtci), urejen javni sadovnjak v Žalcu,
novi urbani vrtovi v občini
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-0021 Drevoredi EU za državljane
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16039004 Praznično urejanje naselij
16200 Praznična okrasitev – izobešanje zastav
2.000 € se nameni za izobešanje zastav v okviru javnih prireditev, praznikov. Izobešanje izvaja
JKP d.o.o. Žalec – DE UJP.
Potrebna sredstva se povečajo na 3.000 € zaradi večjega obsega del kot planirano. Ker dela
izvaja JKP-DE UJP kot izbirno gospodarsko javno službo, se za izvajanje dejavnosti
predvidi nov podkonto 413500.
Cilj: Krepitev narodne zavesti in pripadnosti skupnosti, krepitev domoljubja in tradicije, enotna
urejenost javnih površin
Kazalnik: število obešanj zastav in čas trajanja okrasitve z zastavami
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16084 Upravljanje tržnice mesta Žalec
Sredstva v višini 2.000 € so namenjena upravljanju podeželske tržnice v Žalcu. Posodobitev
podeželske tržnice v Žalcu je bila zaključena v letu 2019 v okviru projekta LAS SSD »Nadgradnja
podeželske tržnice Žalec« z izgradnjo nadstrešnice, zunanjo ureditvijo in dodatno opremo. Upravljanje
in tekoče vzdrževanje tržnice z nadstrešnico izvaja JKP Žalec –DE UJP, ki se financira iz sredstev
najemnin za stojnice in zabojnike ter najemnin prostora v času prireditev. Zaradi dodatnih stroškov pri
vzdrževanju nadstrešnice se predvidijo dodatna sredstva za pokrivanje vzdrževalnih del.
Potrebna sredstva se povečajo na 24.600 €. 2.600 € se nameni za upravljanje tržnice s strani
JKP- DE UJP od januarja do konca marca 2021, s 1.4.2021 pa je upravljanje tržnice z vso
opremo in objekti prevzel ZKŠT Žalec, za kar se nameni 22.000 € (materialni stroški,
tekoče vzdrževanje, stroški dela). Najemnina za objekte (prodajni kontejnerji, stojnice) je
prihodek občine.
Cilj: urejena podeželska tržnica v Žalcu z nadstrešnico, ki omogoča boljšo uporabo in ponudbo,
pestra in izvirna ponudba lokalnih kmetijskih proizvodov, povečanje samooskrbe v Spodnji
Savinjski dolini, zanimivost ponudbe za domačine in turiste, širitev turistične ponudbe in
prireditev v povezavi s Fontano piv zeleno zlato, pokrivanje dejavnosti iz sredstev najemnin.
Kazalnik: povečano število ponudnikov, večji delež lokalnih kmetijskih proizvodov, povečano
število obratovalnih dni in obiskovalcev tržnice in spremljajočih prireditev, povečano število
prireditev, pozitivna bilanca dejavnosti.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe
16087 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za oglaševanje
Sredstva v višini 6.000 € so namenjena upravljanju in vzdrževanju objektov za oglaševanje, ki ga
izvaja JKP Žalec – DE UJP v skladu z predpisi občine in Pogodbo. Upravljanje in vzdrževanje
objektov za oglaševanje vključuje upravljanje in vzdrževanje oglasnih panojev in izvajanje
plakatiranja. V letu 2021 se ta dejavnost obravnava ločeno od urejanja javnih površin –objektov za
rekreacijo (PP 16050). Dejavnost se pokriva po ceniku storitev, ker pa se veliko te dejavnosti v skladu s
predpisi izvaja brezplačno (brezplačno plakatiranje za društva v dogovorjenem obsegu, brezplačno
plakatiranje v času volilnih in referendumskih kampanj), je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za
pokrivanje eventualnih dodatnih stroškov dejavnosti.
Potrebna sredstva se zmanjšajo na 2.500 € zaradi manjšega obsega del kot planirano.
Izvajanje brezplačnega plakatiranja za društva in humanitarne organizacije se na podlagi
vlog strank financira preko Urada za negospodarske javne službe.
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Cilj: urejeni in enotni objekti za oglaševanje –plakatirane, ki so postavljeni in dostopni za
uporabnike v vseh KS-ih in MS Žalec, dostopni tudi za različna društva v občini Žalec, dostopni
v času volilnih in referendumskih kampanj, pokrivanje dejavnosti iz sredstev uporabnin.
Kazalnik: število oglasnih panojev, urejenost, dostopnost za uporabnike in društva, pozitivna
bilanca dejavnosti.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16100 Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj
V stanovanjski sklad se bodo za nakup stanovanj izločala sredstva v višini 89.000 €. Skupaj z
izločenimi sredstvi iz preteklega leta bodo dejansko namenjena sredstva v višini 220.000 € za nakup
dveh stanovanj za reševanje stanovanjskih potreb. Stanovanjski zakon določa, da je v pristojnosti
občin zagotavljanje sredstev za gradnjo, pridobivanje in oddajanje neprofitnih stanovanj ter
stanovanjskih stavb oziroma enot namenjenih za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb. Zaradi nerešenih upravičencev iz veljavne liste za dodelitev neprofitnega stanovanja v
najem po javnem razpisu in števila upravičencev, katerim poravnavamo subvencijo tržne najemnine, je
v interesu občine povečevanje stanovanjskega fonda. Povečanje stanovanjskega fonda Občine Žalec je
mogoč z nakupom ali gradnjo ustreznih stanovanjskih enot, ki po kvaliteti in kvadraturi ustrezajo
potrebam prosilcev, ki čakajo na rešitev stanovanjskega problema z dodelitvijo ali zamenjavo
stanovanja. V letu 2021 se bodo iskale možnosti na prostem trgu za odkup stanovanja za rešitev
stanovanjskega problema prosilcev iz veljavne prednostne liste upravičencev za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave se bo namenilo 80.000 €. Sredstva se
bodo namenila za energetsko obnove fasade in strehe večstanovanjskega objekta katerega lastnica v
celoti je občina.
Cilj: zagotoviti nakup stanovanja na prostem trgu, ki po kvaliteti in kvadraturi ustreza prosilcem
za najem stanovanja.
Kazalnik: nakup dveh stanovanj
Cilj: energetska obnova fasade na večstanovanjskem objektu.
Kazalnik: energetska obnova fasade in strehe enega večstanovanjskega objekta
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0093 Nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16101 Rezervni sklad
Načrtovana sredstva v višini 70.000 € so namenjena poravnavi stroškov vzdrževanja, ki so
predvidena v sprejetem letnem načrtu vzdrževanja skupnih delov in naprav večstanovanjske
stavbe, kjer ima občina v lasti stanovanja.
Na podlagi Stanovanjskega zakona morajo etažni lastniki mesečno vplačevati v rezervni sklad
večstanovanjskega objekta. Občine lahko oblikujejo svoje rezervne sklade v okviru svojih
namenskih sredstev in o tem morajo obvestiti upravnika večstanovanjske stavbe.
Cilj: zagotoviti namenska sredstva za plačilo akontacij rezervnega sklada.
Kazalnik: realizacija porabe sredstev rezervnega sklada
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev, ki se ne izvršuje preko NRP je določen na osnovi realizacije preteklih let.
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16112 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni str., zavarovanje,
upravljanje.)
V stanovanjski sklad se bodo izločila sredstva v višini 298.000 € za stroške upravljanja s
stanovanji, izvajanje dodatnih storitev upravljanja, vzdrževanje stanovanjskega fonda, plačilo
zavarovalnih premij za primer požara, izliva vode ter odškodninskega zavarovanja, plačilo
sodnih stroškov, plačilo obratovalnih stroškov v času prenov, ko so stanovanja nezasedena,
plačilo neizterljivih obratovalnih stroškov za najemnike stanovanj, ki so zaradi neplačevanja
obveznosti v postopku za odpoved najemne pogodbe in posledično za izselitev iz stanovanja.
Skupaj z izločenimi sredstvi iz preteklega leta bodo dejansko za to področje namenjena sredstva
v višini 491.600 €.
Vzdrževalna dela se izvajajo v skladu s planom, ki ga upravnik predloži in uskladi s strokovno
službo, sprejme pa ga odbor pristojen za stanovanjske zadeve. Izven sprejetega plana se izvajajo
le intervencijska popravila, da se prepreči nastajanje škode. Lastnik najemnih stanovanj je v
skladu s Stanovanjskim zakonom, dolžan vzdrževati svoj stanovanjski fond tako, da najemnikom
omogoča vseskozi nemoteno uporabo stanovanj.
V interesu občine, kot lastnika večjega števila stanovanj, je ohranjanje vrednosti stanovanjskega
fonda oziroma izboljšanje bivalnega standarda najemnikov ter doseči večjo energetsko varčnost.
Ta cilj dosegamo na dva načina in sicer:
- s celovito obnovo stanovanj starejšega letnika, obnovo kopalnic in zamenjavo stavbnega
pohištva (oken, vrat),
- z energetsko sanacijo skupnih delov stavb, kot so fasade, strehe, stopniščna in kletna okna.
Na proračunski postavki se planira izločanje sredstev v višini 365.700 €.
V okviru stanovanjskega sklada se planirana sredstva povečajo na 744.152 € zaradi dveh
vzrokov. Prvi je, da zaradi spremenjene zakonodaje občinam ni potrebno več zagotavljati
sredstva za plačilo tržne najemnine. Drugi vzrok je, da je sprememba Stanovanjskega
zakona s 1.7.2021 določila povišanje neprofitne najemnine in posledično višje prihodke od
najemnine. V obeh primerih se bodo sredstva namenila za stroške vzdrževanja neprofitnih
stanovanj.
Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za stroške, ki so posledica lastništva, pokrivanja tekočega in
interventnega vzdrževanja, njihove obnove in za pokrivanje obratovalnih stroškov ter
zavarovalne premije.
Kazalnik: realizacija letnega plana obnov in vzdrževanja stanovanj in vse poravnane storitve, ki
so vezane na lastništvo stanovanj.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev, ki se ne izvršuje preko NRP je določen na osnovi realizacije preteklih let.

20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20041 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)
Sredstva v višini 273.000 € so namenjena za pomoč pri plačilu najemnikom, ki imajo v najemu
neprofitna stanovanja last Občine Žalec, neprofitna stanovanja ki niso v lasti Občine Žalec in
najemnikom, ki imajo v najemu tržno stanovanje na območju Občine Žalec. Do subvencioniranja
najemnine so upravičeni najemniki neprofitnih stanovanj, najemniki tržnih stanovanj, bivalnih
enot in namenskih najemnih stanovanj, katerih dohodki ne presegajo zakonsko določenih
vrednosti. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odloča o višini in
upravičenosti do subvencije najemnine pristojni Center za socialno delo, najemnino pa je dolžna
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subvencionirati občina. Subvencija lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. Sredstva za
subvencioniranje najemnine v tržnih stanovanjih zagotavlja v 50 % deležu republiški proračun za
del subvencije k tržni najemnini.
Na proračunski postavki se planira poraba sredstev v višini 230.000 €.
Na tej postavki se planirana sredstva zmanjšajo za 43.000 €, ker zaradi spremenjene
zakonodaje občinam ni potrebno več zagotavljati sredstva za plačilo tržne najemnine.
Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za financiranje stroška subvencije.
Kazalnik: vse poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izdanih odločb.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev, ki se ne izvršuje preko NRP je določen na osnovi realizacije preteklih let.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
23001 Proračunska rezerva
V proračunu za leto 2021 se v proračunsko rezervo izloči 190.000 €. Sredstva proračunske
rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Cilj: Zagotovitev odprave posledic naravnih nesreč na občinskih cestah in pomoč pri odpravi
posledic naravnih nesreč oškodovancem
Kazalnik: število saniranih plazov, cestnih udorov, izvedb čiščenj in sanacij cest po neurjih ter
pomoči ob poplavah …
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi izkušenj iz preteklih let.
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
23017 Finančna pomoč individualnim oškodovancem po naravnih in drugih nesrečah
Sredstva v višini 3.000 € so namenjena za finančno pomoč individualnim oškodovancem v
primeru naravnih in drugih nesreč.
Dodatno se zagotovi 1.000 € zaradi nesreč/požarov, ki so uničili stanovanjske objekte.
Cilj: pomoč pri odpravi posledic oškodovancem v primeru naravnih in drugih nesreč v skladu s
Pravilnikom o dodelitvi finančnih sredstev iz sredstev proračuna OŽ.
Kazalnik: število oškodovancev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0091 Naravne in druge nesreče
23021 Finančna pomoč za prizadete v potresu v občini Petrinja na Hrvaškem
Občino Petrinja je 29. 12. 2020 prizadel rušilni potres, ki je zahteval več smrtnih žrtev in
povzročil veliko materialno škodo. Za humanitarno pomoč prizadetim v potresu se nameni
2.000 €
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4005 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne samouprave
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06021 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)
Planirana sredstva v višini 3.700 € predstavlja članarino Občine Žalec v LAS SSD, kar je v
skladu s sklepom tretje skupščine LAS SSD, z dne 20. 12. 2017. Sklenjeno je, da se določi
naslednja višina članarine: za občine 0,17 € na prebivalca, javni zavodi 20 €, gospodarstvo 20 €
ter civilni in zasebni sektor 10 €. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje strokovnih
aktivnosti potrebnih za delovanje in za izvajanje Strategije lokalnega razvoja Spodnje Savinjske
doline na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem
obdobju 2014 – 2020 (Uredba CLLD), katere kot vodilni partner izvaja Razvojna agencija
Savinja. Lokalno partnerstvo LAS SSD je bilo ustanovljeno s podpisom Pogodbe o ustanovitvi
lokalnega partnerstva LAS SSD na Ustanovni skupščini 30. 9. 2015. Predsednik LAS je Franjo
Pustoslemšek. LAS trenutno šteje 97 članov. Na drugi skupščini, dne 26. 1. 2016, je bila potrjena
Strategija lokalnega razvoja LAS SSD za obdobje 2014 – 2020 ter 17. 10. 2016 z odločbo
potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z ukrepi za razvoj in
prilagajanje podeželskih območij želimo izboljševati kakovost življenja na podeželju ter
spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije
po pristopu LEADER. Kazalo je število uspešno izvedenih projektov, odobrenih s strani LAS
SSD in MKGP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določena s sklepom tretje skupščine LAS SSD.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10002 Center za informiranje in poklicno svetovanje Žalec – Karierni kotiček
Dejavnost v okviru proračunske postavke je v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (Ul. RS, št.
80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 90/2015ZIUPTD in 55/17), katerega cilj je vzpostavitev mreže izvajalcev vseživljenjske karierne
orientacije in posredovanja zaposlitve, ki bo omogočala svobodno izbiro zaposlitve oziroma
poklica, skladnega s posameznikovimi kompetencami in možnostmi zaposlitve, ter doseganje
čim višje stopnje zaposlenosti.
Za sofinanciranje programa Kariernega kotička (prej CIPS Žalec), ki ga izvaja UPI – Ljudska
univerza Žalec, je za leto 2021 namenjenih 3.230 €. Program predstavlja dejavnost, ki je
brezplačna za občane in je namenjena različnim ciljnim skupinam, zlasti osnovnošolcem v
zaključnih razredih, njihovim staršem in svetovalnim delavkam ter brezposelnim osebam in
iskalcem zaposlitve, v podporo načrtovanju in usmerjanju poklicne kariere. V okviru progama se
izvajajo naslednje storitve poklicnega svetovanja: informacije, pomoč in podpora pri pravilni
izbiri poklica, informacije o možnostih štipendiranja, seznanjanje učencev z deficitarnimi in
drugimi zanimivimi poklici, organizacija predstavitev različnih podjetij. Program ima širši
družbeni pomen za lokalno skupnost. Občina Žalec podpira izvajanje programa v skladu z
dogovorom o partnerstvu v projektu Centra za informiranje in poklicno informiranje, z dne
6.7.2000.
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Cilj dejavnosti v okviru proračunske postavke je zagotavljanje izvajanja storitev informiranja in
poklicnega svetovanja. Kazalnik za merjenje doseganja cilja je število izvedenih programov in
udeležencev programov informiranja in poklicnega svetovanja (letno poročilo UPI – Ljudske
univerze Žalec).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe je določen na podlagi predloga UPI- Ljudske univerze Žalec.
10003 Javna dela na področju turizma
Na podlagi o Zakona o urejanju trga dela (Ul. RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13,
32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 90/2015-ZIUPTD in 55/17) ter Pravilnika o izboru in
sofinanciranju programov javnih del (UL RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17), so v letu 2021
planirana sredstva v višini 6.600 €. Sredstva so namenjena za sofinanciranje dveh javnih del, ki
sta vezani na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2021, in sicer za dve
zaposlitvi VI. stopnje v okviru Turističnega društva Šempeter: pomoč pri razvoju in
pospeševanju turizma ter varstvo okolja in ohranjanje narave.
Cilj dejavnosti v okviru proračunske postavke zagotavljanja sredstev za javna dela je aktiviranje
brezposelnih oseb, njihova socializacija, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter
spodbujanje razvoja novih delovnih mest. Kazalnik za merjenje doseganja cilja je število letno
vključenih brezposelnih oseb v programih javnih del na področju turizma glede na objektivne
možnosti tako države kot občine.
Planirana sredstva se zmanjšajo v višini 6.600 €, saj Turistično društvo Šempeter v letu
2021 ni realiziralo predvidenih zaposlitev preko javnih del zaradi posledic epidemije
Covid-19.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe je določen na podlagi izračuna potrebnih sredstev za
sofinanciranje javnih del (na podlagi tabele izračuna plač za udeležence javnih del za leto 2020 z
upoštevanim 5 % povečanjem za leto 2021).
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11002 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Sredstva v višini 40.000 € bodo namenjena za posodabljanje in prestrukturiranje primarne
kmetijske proizvodnje in posledično dvig dodane vrednosti in kakovosti v predelavi, povečanje
zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin. Sredstva se bodo
dodeljevala preko Javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Žalec (UL RS, št. 43/2015, 3/2021). Upravičenci do sredstev so
fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji, in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Žalec, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev.
Cilji ukrepa so: zboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje
naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali ter vzpostavljanje in
izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in
varčevanjem z energijo in vodo.
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Kazalniki ukrepa so: število kmetijskih gospodarstev, vključenih v program sofinanciranja
investicijskih projektov, število novih zaposlitev, število hektarjev novozgrajenih ter obnovljenih
hmeljskih žičnic, novo postavljenih oziroma obnovljenih intenzivnih sadovnjakov, obnovljenih
gospodarskih poslopij (zlasti zamenjava salonitne strešne kritine), število hektarjev pašnikov in
obor, število metrov urejenih poti, števila hektarjev urejenih kmetijskih zemljišč (melioracije) ter
število sodobne kmetijske mehanizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0022 Naložbe v kmet. gospod. za primarno proizvodnjo
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11011 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Sredstva v višini 40.000 € bodo namenjena naložbam za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji in naložbe za opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij. Sredstva se
bodo dodeljevala preko Javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žalec (UL RS, št. 43/2015, 3/2021) in Uredbo Komisije
(EU) 2020/972 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene
veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in
ustreznimi prilagoditvami, z dne 2. julija 2020.
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo
poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebna za
začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe
dopolnilne dejavnosti. Sredstva se bodo namenila za predelavo kmetijskih proizvodov, prodajo
kmetijskih pridelkov s kmetije, turizem na kmetiji ter dejavnosti povezane s tradicionalnimi
znanji na kmetiji.
Upravičenci do sredstev so fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja,
dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini
Žalec, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem
oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0023 Naložbe za opravlj. dopol. dejavnosti na kmetiji
11020 Rastlinjaki in urbani vrtovi
Občina Žalec je v letu 2014 na območju Soseska V. zemljišče, katere last je Občina Žalec, namenila za
začasne vrtičke. Predvidoma bodo obstoječi vrtički ukinjeni v letu 2021 zato načrtujemo novo lokacijo
za ureditev urbanih vrtov, in sicer na območju ribnika Tajht, kjer je na zahodni strani le-tega Občina
Žalec lastnica nekaj zemljišč. Najprej bo potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, nato pa
se že v letu 2021 namerava začeti z deli, za kar je v letu 2021 namenjenih 22.500 €.
Trenutno je načrtovanje vrtov na novi lokaciji v mirovanju, zato smo sredstva v letu 2021
zmanjšali na 3.000 €, kar bomo namenili za demontažo obstoječe ograje in vrat.
Demontirane elemente bomo deponirali za morebitno ponovno uporabo.
Cilj projekta je ureditev nove lokacije z urbanimi vrtovi, večja samooskrba, pridelava biološko
manj oporečne hrane (ekološka pridelava), zmanjševanje socialnih stisk (pomanjkanje hrane),
ozaveščenost lokalnih prebivalcev in vzpostavitev boljših medsosedskih, medgeneracijskih in
odnosov v lokalnem okolju.
Kazalnik: pridobitev dokumentacije, začetek izvedbe del; dolgoročno: število obdelanih
vrtičkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0014 Vrtovi na območju Ribnika Tajht
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11022 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva
Planirana sredstva v višini 16.000 € bodo namenjena sofinanciranju dela neprofitnih aktivnosti in
materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v Občini Žalec, ki ne predstavljajo državno
pomoč, delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni
pridobivanje dobička. Do sredstev bodo upravičena društva, oziroma zveze, ki: imajo sedež v
Občini Žalec, so registrirana na območju Republike Slovenije, delujejo na območju Občine
Žalec, vanj pa so vključeni tudi člani z območja Občine Žalec, imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, so registrirana in delujejo najmanj eno leto,
imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in
uresničevanje načrtovanih aktivnosti ter njihov namen in cilj ni pridobivanje dobička.
Cilj pomoči je povezovanje na podeželju ter ohranjanje in spodbujanje razvoja na področju
kmetijstva v občini.
Kazalniki: število društev, ki bodo sofinancirana, udeležba na strokovnih izobraževanjih,
društvenih prireditev ter povezovanj med društvi, ki delujejo na podeželju.
Sredstva bodo dodeljena na osnovi kriterijev javnega razpisa in veljavnega Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žalec za programsko obdobje
2015 – 2020 (UL RS, št. 43/2015) in Uredbe Komisije (EU) 2020/972 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014
v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami, z dne 2. julija 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0024 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva
1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11060 Vzdrževanje gozdnih cest
Planirana sredstva v višini 25.290 € bodo namenjena za redno vzdrževanje kategoriziranih gozdnih
cest. Ta sredstva bodo zagotovljena iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz
pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Del sredstev predstavljajo namenska sredstva iz naslova
podeljenih koncesij od letne realizacije za posekan in prodan les v preteklem letu. Nakazana sredstva
se izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za
gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
Sredstva v višini 90 € se namenijo dajatvam za vzdrževanje gozdnih cest, katera mora občina
poravnati na osnovi prejete odločbe FURS.
Sredstva smo povečali na 41.458 € €. Sredstva v višini 6.166,20 €, ki smo jih prejeli od
MKGP in predstavljajo namenska sredstva iz naslova podeljenih koncesij od letne
realizacije za posekan in prodan les v preteklem letu, se prenese iz leta 2020. Sredstva v
višini 10.000 € bodo namenjena za izvedbo vzdrževalnih del, skupaj z Direkcijo RS za vode,
ob gozdni cesti 093241 do odcepa Turnšek.
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest v skladu z gozdno
gospodarskimi načrti.
Kazalci: dolžina vzdrževanih gozdnih cest, bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za
racionalnejše gospodarjenje z gozdovi ter zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij
gozdov na neškodljiv način.
Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in
prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih cest za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen glede na zagotovljena sredstva (sredstva MKGP, pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest ter namenska sredstva iz naslova podeljenih koncesij od letne
realizacije za posekan in prodan les v preteklem letu) in prizadetosti cestišča in vzdrževanja
gozdnih cest.
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14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14001 Razvojna agencija Savinja Žalec
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, UL RS, št. 20 /11, 57/12, 46/16)
določa način medsebojnega usklajevanja države in občin pri načrtovanju regionalne politike in
izvajanju nalog regionalnega razvoja, dejavnosti in opravljanje razvojnih nalog v razvojni regiji
ter ukrepe regionalne politike.
Planirana sredstva v višini 130.000 € bodo namenjena za delovanje Razvojne agencije Savinja
Žalec. Razvojna agencija Savinja kot uporabnik proračunskih sredstev za potrebe Občine Žalec
in za potrebe njenih podjetij ter drugih organizacij, društev in občanov opravlja naslednje naloge:
opravlja razvojne in druge dogovorjene strokovne naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, lova
in ribolova ter turizma; priprava dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP),
sodeluje pri pripravi dokumentov s področja gospodarskega razvoja občine ter vodi aktivnosti za
ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva in turizma; vodi aktivnosti za pripravo in izdelavo ter
sodeluje pri izvajanju strategije razvoja turizma v občini ter spremlja izvajanje ukrepov za
realizacijo sprejetih razvojnih smernic na področju gospodarstva; spremlja in analizira
gospodarska gibanja v občini; načrtuje, vodi dogovorjene razvojne ter ostale projekte občine za
pridobivanje sredstev Evropske unije; pripravlja prijave Občine Žalec na razpise ministrstev s
področja gospodarstva ter na podlagi dogovora sodeluje pri prijavah občine na drugih področjih;
sodeluje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja;
pripravlja metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij, financiranih iz
sredstev Evropske unije; svetuje na področju finančnih vprašanja pri izvajanju razvojnih in
ostalih projektov, financiranih iz sredstev Evropske unije ter organizira podjetniški piknik za
mreženje podjetnikov občine Žalec.
Cilj dejavnosti v okviru proračunske postavke je zagotavljanje izvajanja razvojnih in drugih
nalog. Kazalnik za merjenje doseganja cilja je število izvedenih razvojnih in drugih nalog
(Letno poročilo Razvojne agencije Savinja).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe je določen glede na oceno stroškov delovanja in izvajanja nalog
na podlagi preteklih let.
14002 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Sredstva v višini 80.000 € bodo namenjena razvoju malega gospodarstva v Občini Žalec. Za
uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, se sredstva dodeljujejo po
pravilih dodeljevanja pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013) in Uredbo Komisije (EU) 2020/972, z
dne 2. julija 2020, s katero je bila podaljšana shema do 31. 12. 2023. Sredstva pomoči se ob
upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz
občinskega proračuna na osnovi javnega razpisa za posamezno leto.
Občina Žalec si je v letu 2016 pridobila pozitivno mnenje Ministrstva za finance k priglašeni
shemi, št. M002-5881544-2015 z dne, 12. 02. 2016 in 22.2.2018, kar je bila osnova za sprejem
Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec (UL RS, št. 18/2016,
16/2018), ki omogoča izvedbo naslednjih vrst ukrepov:
- Ukrep 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev;
- Ukrep 2: Pomoč za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti;
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Ukrep 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter trženju
novih izdelkov;
- Ukrep 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje v
turistične namene;
- Ukrep 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming).
Cilji dejavnosti v okviru proračunske postavke so:
- odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje mlajših od 40 let, ki še niso bili zaposleni ali
so ostali brez zaposlitve in imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Žalec,
vsaj leto dni;
- spodbujanje naložb v gospodarstvo in inovacije ter s tem vzpostavitev boljših možnosti za
gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev: sofinanciranje začetnih
investicij, sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj;
- spodbujanje udeležbe na sejmih ali drugih poslovnih dogodkih ter spodbujanje trženja
izdelkov in storitev;
- spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje v turistične namene;
- spodbujanje trženja storitev lokalne turistične ponudbe za namen povečanja števila gostov v
občini Žalec (incoming).
Kazalniki za merjenje doseganja ciljev so: število novih delovnih mest, število naložb v
gospodarstvo, število udeležbe na sejmih in izvedenih aktivnosti trženja izdelkov in storitev,
število investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje v turistične namene, število
izvedenih aktivnosti trženja lokalne turistične ponudbe.
-

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0025 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14003 Spodbujanje regionalnega razvoja
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, UL RS, št. 20 /11, 57/12, 46/16)
določa način medsebojnega usklajevanja države in občin pri načrtovanju regionalne politike in
izvajanju nalog regionalnega razvoja, dejavnosti in opravljanje razvojnih nalog v razvojni regiji
ter ukrepe regionalne politike.
Regionalno agencijo Savinjske regije (RASR) je 1. 7. 2010 ustanovilo 31 občin Savinjske regije.
RASR je bil s strani MGRT dodeljen status subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki
ga je pred tem imela RRA Celje. Občine Savinjske regije so leta 2007 odločile, da v okviru RRA
Celje razvojne naloge javnega pomena izvaja tudi za delo z občinami in se s pogodbo zavezale,
da bodo za pokritje stroškov delovanja službe za opravljanje nalog javnega pomena. Občina
Žalec bo za sofinanciranje pokritja stroškov delovanja službe za opravljanje nalog javnega
pomena v letu 2021 namenila 12.000 €. Cilj dejavnosti v okviru proračunske postavke je
izvajanje nalog za razvoj regije, kazalnik za merjenje doseganja cilja pa je število izvedenih
nalog oz. aktivnosti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe je določen na podlagi izračunanih deležev občin na osnovi števila
prebivalcev določenih v vsakoletni Pogodbi o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog
spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski Regiji.
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14008 Poslovni tematski inkubator
Sredstva v višini 1.000 € so namenjena za sofinanciranje izvajanja programov in aktivnosti
poslovnih tematskih inkubatorjev, v kolikor bodo na voljo ustrezni razpisi oz. interes
sodelovanja s strani drugih obstoječih poslovnimi inkubatorji v regiji. Cilj dejavnosti v okviru
proračunske postavke je izvajanje programov in aktivnosti poslovnega tematskega inkubatorja.
Kazalnik za merjenje doseganja cilja so izvedeni programi in aktivnosti (letno poročilo Razvojne
agencije Savinja).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe je določen na podlagi minimalne višine sredstev, ki omogoča
izvajanje začetnih aktivnosti pri vzpostavitvi poslovnega tematskega inkubatorja.
14047 SPOT točka
Sredstva v višini 5.000 € bodo namenjena sofinanciranju izvajanja storitev registracije podjetij in
s tem povezanih sprememb v okviru portala SPOT (dosedanji portal e-VEM), ki jih izvaja
Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, za delno kritje materialnih stroškov. Storitev je
namenjena vsem gospodarskim subjektom in občanom, s stalnim prebivališčem v Občini Žalec
in omogoča brezplačne storitve: registracijo podjetja, postopke sprememb in izbrisov iz
poslovnega registra za samostojne podjetnike, enostavne spremembe za gospodarske družbe,
oddajo davčnih podatkov ob registraciji podjetij, prijave in odjave vezane na socialno
zavarovanje nosilcev in njihovih zaposlenih, oddajanje pooblastil za procesna dejanja v
postopkih in ostale postopke, ki jih omogoča portal SPOT. Cilj dejavnosti v okviru proračunske
postavke je zagotavljanje brezplačnega izvajanja storitev registracije podjetij in s tem povezanih
sprememb v okviru portala SPOT za gospodarske subjekte in občane občine Žalec, kazalnik za
merjenje doseganja cilja pa je število izvedenih postopkov (poročilo Zbornice zasebnega
gospodarstva Žalec).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na predlog Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec na podlagi ocene
potrebnih sredstev za delno kritje materialnih stroškov za izvajanje predmetnih postopkov (po
ceniku).
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
14010 Turistična promocija
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega
območja v pristojnosti občin. V 15. členu sta dejavnosti trženja celovite turistične ponudbe na
ravni turističnega območja ter promocija turizma v digitalnem okolju, opredeljeni kot dejavnosti
in storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu.
Sredstva v višini 55.000 € bodo namenjena za: bodo namenjena za: digitalni marketing, tiskane
promocijske materiale (prospekte, letake, zgibanke, mape), turistično signalizacijo, promocijske
turistične spominke (majice, pisala…), promocijske predstavitve na sejmih, turističnih borzah in
drugih turističnih dogodkih, oglaševanje na jumbo panojih in oglasnih površinah, oglaševanje v
drugih medijih, promocijo splošno (izvedbo študijskih tur, pingvine, transparente …), aktivnosti
v okviru RDO Dežela Celjska in ostalo.
Nosilec izvajanja turistične promocije je ZKŠT Žalec, ki bo pripravil Izvedbeni načrt promocije
za leto 2021 s cilji, ki jih bomo zasledovali in temu bo sledila poraba sredstev.
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Sredstva v višini 2.000 € bodo namenjena za pokritje stroškov izvajanja predstavitev in delavnic
za spodbujanje razvoja turizma v Občini Žalec ter za sofinanciranje aktivnosti projekta Mreže
postajališč za avtodome po Sloveniji.
Cilja dejavnosti v okviru proračunske postavke sta trženje celovite turistične ponudbe na ravni
turističnega območja ter promocija turizma v digitalnem okolju. Kazalnik za merjenje doseganja
ciljev so izvedene aktivnosti po izvedbenemu načrtu promocije za leto 2021 (letno poročilo
ZKŠT Žalec).
Planirana sredstva za izdatke za reprezentanco se zmanjšajo v višini 500 € in se
prerazporedijo na konto stroški oglaševalskih storitev za namen oglaševanja v knjigi
Razgledni stolpi Slovenije. Predmetni oglas bo pripomogel k izdaji te publikacije, ki bo
predstavila vse slovenske razglednike, tako stolpe (turistične, planinske, grajske, cerkvene,
stražne, vodovodne, gasilske), kot tudi razgledne ploščadi in opazovalnice narave, med
katerimi bo predstavljena tudi opazovalnica narave in razgledna ploščad na ribniku Vrbje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih sredstev za izvedbo planiranih
aktivnosti, ki so se zaradi posledic epidemije Covid povečala na račun zmanjšanja števila
prireditev.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14021 Sofinanciranje programov turističnih društev
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega
območja v pristojnosti občin.
Planirana sredstva v višini 32.000 € bodo namenjena za sofinanciranje programov, projektov,
prireditev in aktivnosti na področju turizma v Občini Žalec, katerih cilj je spodbujanje lokalnega
prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, skladno z določili Pravilnika o
sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti na področju turizma v Občini Žalec.
Sredstva bodo dodeljena na osnovi kriterijev predmetnega pravilnika in javnega razpisa. Cilj
dejavnosti v okviru proračunske postavke je spodbujanje sodelovanja pri aktivnostih pospeševanja
turizma: izvajanje programov, projektov, prireditev in aktivnosti, kazalnik za merjenje doseganje
cilja je število izvedenih programov, projektov, prireditev in aktivnosti v letu 2021.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe je planiran v enaki višini kot v letu 2020.
14022 Turistično informacijski center (TIC)
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega
območja v pristojnosti občin. Izvajanje informacijske turistične dejavnosti je dejavnost, katere
opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu, in vključuje (15. člen):
 informiranje turistov, vključno s turisti s posebnimi potrebami,
 zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
 ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
 sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično
ponudbo pristojnim organom,
Planirana sredstva v višini 5.300 € bodo namenjena za pokritje materialnih stroškov turistično
informacijskega centra.
Cilji dejavnosti v okviru proračunske postavke so: informiranje turistov, zbiranje podatkov za
potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične
ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično
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ponudbo pristojnim organom. Kazalnik za merjenje doseganja ciljev: Izvedene aktivnosti
informiranje turistov, zbiranja podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanja
mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanja in posredovanja predlogov in
pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo občini Žalec. (letno poročilo ZKŠT Žalec).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih sredstev za delovanje
Turistično informacijskega centra (TIC) in je planiran v enaki višini kot v letu 2020.
14023 Turistični podmladek
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je načrtovanje,
organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v
pristojnosti občin. Ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva glede pozitivnega odnosa
do turistov in turizma je dejavnost, katere opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem
interesu (15. člen). Planirana sredstva v višini 2.200 € bodo namenjena za ozaveščanje in
spodbujanje pozitivnega odnosa do turistov in turizma med najmlajšimi v Občini Žalec.
Sofinancirajo se aktivnosti turističnih podmladkov na osnovnih šolah in vrtcih Občine Žalec. Cilj
dejavnosti v okviru proračunske postavke je izvajanje aktivnosti turističnih podmladkov na
osnovnih šolah in vrtcih Občine Žalec. Kazalnik za merjenje doseganja ciljev je število
izvedenih aktivnosti podmladkov na osnovnih šolah in vrtcih Občine Žalec.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih sredstev za izvedbo planiranih
aktivnosti in je planiran v enaki višini kot v letu 2020.
14024 Sofinanciranje turističnih prireditev
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega
območja v pristojnosti občin. Organizacija in izvajanje prireditev je dejavnost, katere opravljanje
na ravni turističnega območja v javnem interesu (15. člen).
Planirana sredstva v višini 36.800 € bodo namenjena sofinanciranju turističnih prireditev ter
njihovemu oglaševanju: otroško pustno rajanje, krigl fest (srečanje fontan, čili fest, beer fest,
oktoberfest in manjši dogodki pri fontani), pohod po hmeljski poti, naj kraj, silvestrovanje na
prostem in decembrsko dogajanje.
Cilj dejavnosti v okviru proračunske postavke je izvedba planiranih prireditev. Kazalnik za
merjenje doseganja ciljev: izvedene prireditve (letno poročilo ZKŠT Žalec).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih sredstev za izvedbo planiranih
aktivnosti in je planiran v enaki višini kot v letu 2020.
14025 Sofinanciranje turističnega vodenja
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega
območja v pristojnosti občin. Po predmetnem zakonu se druge storitve, ki se na turističnem
območju brezplačno zagotavljajo turistom štejejo kot storitve, katerih opravljanje na ravni
turističnega območja je v javnem interesu (15. člen). Planirana sredstva v višini 1.000 € bodo
namenjena za zagotavljanje brezplačnega turističnega vodenja. Cilj dejavnosti v okviru
proračunske postavke je sofinanciranje izvajanja turističnih vodenj na območju občine Žalec.
(letno poročilo ZKŠT Žalec).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih sredstev za izvedbo planiranih
aktivnosti in je planiran v enaki višini kot v letu 2020.
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14026 Rudarski muzej Griže
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega
območja v pristojnosti občin. Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture (kamor se uvrščajo
muzeji) je dejavnost, katere opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu (15.
člen). Planirana sredstva v višini 7.000 € bodo namenjena Etnološkemu društvu Srečno za
sofinanciranje obratovanja Rudarskega muzeja v Grižah in njegovega tekočega vzdrževanja, za
investicijska vlaganja v ureditev Rudarskega muzeja in muzejev na prostem, pripravo knjige
»Izviri naše dediščine – Rudarska omika« ter izvedbo delavnic ter promocijskih aktivnosti.
Cilji dejavnosti v okviru proračunske postavke je obratovanje in ureditev Rudarskega muzeja v
Grižah ter muzejev na prostem, izdaja knjige »Rudarstvo v Savinjski dolini – kulturna izročila«
ter izvedba muzejsko-etnoloških delavnice ter promocijskih aktivnosti. Kazalnik za merjenje
doseganja ciljev: delovanje Rudarskega muzeja v Grižah, izdana knjiga »Izviri naše dediščine –
Rudarska omika« ter izvedene muzejsko-etnološke delavnice ter promocijske aktivnosti (letno
poročilo Etnološkega društva Srečno).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih sredstev za izvedbo planiranih
aktivnosti in je enak kot je bila realizacija sredstev v letu 2020.
14027 Rimska nekropola in Jama Pekel
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega
območja v pristojnosti občin. Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture ter varovanje
nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena, sta dejavnosti, katere opravljanje na
ravni turističnega območja je v javnem interesu (15. člen). Planirana sredstva v višini 15.450 €
so v letu 2021 namenjena Turističnemu društvu Šempeter v Savinjski dolini, in sicer kot tekoči
transfer v višini 5.450 € za sofinanciranje upravljanja Rimske nekropole in Jame Pekel ter
investicijski transfer za nujna vzdrževalna dela v Rimski nekropoli v višini 10.000 €.
Cilj dejavnosti v okviru proračunske postavke je vzdrževanje in varovanje kulturnega
spomenika državnega pomena - Rimske nekropole in naravnega spomenika lokalnega pomena Jame Pekel. Kazalnik za merjenje doseganja ciljev: izvedene aktivnosti upravljanja, vzdrževanja
in varovanja kulturnega Rimske nekropole in Jame Pekel (letno poročilo Turističnega društva
Šempeter).
Planirana sredstva na proračunski postavki na podkontu 431000 investicijski transferi
nepridobitnim organizacijam in ustanovam, se zmanjšajo za 10.000 € in se prerazporedijo
na podkonto 412000 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v znesku
10.000 € in sicer za namen sofinanciranja stroškov rednega vzdrževanja Rimske nekropole
in Jame Pekel zaradi izpada prihodkov iz naslova obiska Rimske nekropole in Jame Pekel,
kot posledice epidemije Covid-19.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Delno (za tekoči transfer) obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih
sredstev za sofinanciranje upravljanja Rimske nekropole in Jame Pekel in je planiran v enaki
višini kot v letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0026 Rimska nekropola in Jama Pekel – delno (za investicijski transfer).
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14028 Vzdrževanje hmeljskih nasadov
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v
pristojnosti občin. Razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje
parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno), kamor se uvršča
vzdrževanje hmeljskih nasadov, se šteje kot dejavnost, katere opravljanje na ravni turističnega območja je
v javnem interesu (15. člen). Občina Žalec bo v letu 2021 namenila 800 € za vzdrževanje promocijskega
hmeljskega nasada pred Domom II slovenskega tabora. Za nasad bo skrbelo Društvo podeželske mladine
Spodnje Savinjske doline, s katerim bo sklenjena pogodba. Opravila se bodo naslednja dela: ročna rez z
odkopavanjem, postavljanje hmeljevk, odbira in napeljava poganjkov na hmeljevke, okopavanje in
osipanje, gnojenje, varstvo, podiranje hmeljevk in postavljanje kopice ter občasno ponovno privijanje
poganjkov.
Cilj dejavnosti v okviru proračunske postavke je vzdrževanje promocijskega hmeljskega nasada
pred Domom II slovenskega tabora. Kazalnik za merjenje doseganja cilja je vzdrževan hmeljski
nasad (Poročilo Društvo podeželske mladine Spodnje Savinjske doline).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih sredstev za izvedbo planiranih
aktivnosti in je planiran v enaki višini kot v letu 2020.
14033 Vrt aromatičnih rastlin pri Obrambnem stolpu
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega
območja v pristojnosti občin. Razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom
(vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in
podobno), kamor se uvršča vrt aromatičnih rastlin, se šteje kot dejavnost, katere opravljanje na
ravni turističnega območja je v javnem interesu (15. člen).
Vrt aromatičnih rastlin je javna površina in zato dostopen obiskovalcem 24 ur na dan. Urejen je
po principu renesančnih vrtov in zasajen s tradicionalnimi slovenskimi zdravilnimi rastlinami, ki
so značilna za naše agroekološko območje in je namenjen znanstveno-raziskovalnemu,
svetovalnemu in tudi izobraževalnemu namenu. Planirana sredstva v višini 920 € bodo
namenjena za sprotno urejanje vrta aromatičnih rastlin pri obrambnem stolpu v Žalcu. Potrebno
je opraviti naslednja dela: zasaditev zelišč, zelišča po potrebi opremiti s tablicami, ki vsebujejo
občinski grb ter slovensko in latinsko ime, potrebna je oskrba vrta (kontrola stanja in načrt dela,
okopavanje, pletje, obrezovanje in oblikovanje zelišč, gnojenje ter varstvo).
Cilj dejavnosti v okviru proračunske postavke je vzdrževanje vrta aromatičnih rastlin pri
Obrambnem stolpu. Kazalnik za merjenje doseganja cilja je vzdrževan vrt aromatičnih rastlin
(Poročilo Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih sredstev za izvedbo planiranih
aktivnosti in je planiran v enaki višini kot v letu 2020.
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14038 Ekoturizem krajinskega parka ribnik Vrbje
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega
območja v pristojnosti občin. Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture je dejavnost, katere
opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu (15. člen).
Planirana sredstva v višini 8.500 € bodo namenjena za:
 tekoče vzdrževanje: delovanje in program INFO centra/Ponirkove postojanke, 3.000 €;
 investicijsko vzdrževanje: prenova tabel tematskih poti in ostalih info tabel, večja popravila
igral, opazovalnice, popravila INFO centra, skulptur ter ureditev okolice INFO centra in ostalo,
5.500 €.
Cilj dejavnosti v okviru proračunske postavke je izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja
turistične infrastrukture INFO centra. Kazalnik za merjenje doseganja ciljev so izvedene aktivnosti
tekočega in investicijskega vzdrževanja turistične infrastrukture INFO centra (letno poročilo ZKŠT
Žalec).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Delno (za tekoči transfer) obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih
sredstev za izvajanje planiranih aktivnosti in je planiran v enaki višini kot v letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0027 Ekoturizem krajinskega parka ribnik Vrbje – delno (za investicijski transfer)
14039 Hopslandia
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega
območja v pristojnosti občin. Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture, kamor se uvrščajo
bazeni, je dejavnost katere opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu (15.
člen). Občina Žalec načrtuje v naslednjih letih, z iskanjem partnerja/partnerjev, s katerim bi v
okviru javno zasebnega partnerstva uspeli skupno urediti območje Hopslandie s kopališčem,
prenočitvenimi objekti, vstopnim večnamenskim objektom, sanitarijami, območjem za
avtodome, parkiriščem in zelenimi površinami. Območje bo imelo tako vzgojni (energetska
samooskrba, OVE in URE, okolica kopališča kot naravni biotop, lesena gradnja), zdravstveni,
rekreacijski kot tudi naravovarstveni pomen (navezuje se na Krajinski park ribnik Vrbje, kot
njegovo vstopno območje).
Območje je danes degradirano – del poslovne cone Vrbje, opuščena betonarna in služi kot
začasno skladišče. Ker leži na vstopu v krajinski park, ki ga letno obišče veliko obiskovalcev in
na robu športnega centra Vrbje je center zanimiv za ureditev in dopolnitev turistične ponudbe,
katere v Občini Žalec in širši Savinjski regiji primanjkuje. V letu 2021 bodo sredstva v višini
329.300 € v večini namenjena za dokončanje financiranja projektov za objekt »Kopališče Vrbje«
in »TP Vrbje Hopslandia in električni vodi«, ki sta v zaključni fazi, ter izgradnjo komunalne
infrastrukture, medtem ko bodo preostala sredstva namenjena za stroške investicijskega
programa, oglaševanja in izdelave promocijskega materiala ter nadzora.
Cilj dejavnosti v okviru proračunske postavke v letu 2021 je izgradnja komunalne infrastrukture.
Kazalnik za merjenje doseganja cilja je zgrajena komunalna infrastruktura.
Planirana sredstva se zmanjšajo, na naslednjih podkontih: podkontu 402003 Založniške in
tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja v višini 1.000 €, podkontu 402006 Stroški
oglaševalskih storitev in stroški objav v višini 1.500 €, podkontu 402008 Računovodske,
revizorske in svetovalne storitve v višini 10.800 €, podkontu 402099 Drugi splošni material
in storitve v višini 3.000 € in na podkontu 402939 Stroški strokovnih komisij v višini 2.000
€, medtem ko se sredstva povečajo na naslednjih podkontih:
- na podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v znesku 5.453 €, in sicer
za namen izdelave projektne dokumentacije PZI za »zunanjo ureditev območja
Hopslandia«, ki zajema ureditev asfaltnega dostopa do območja PZA (širitev), ureditev
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-

-

peščenih parkirišč na območju dovoza PZA, povezovalno pot Hopslandia – PZA I= 160
m ter ureditev površin (humusiranje in zatravljanje),
na podkontu novogradnje se povečajo sredstva za 79.900 €, in tako skupno znašajo
359.900 €, za namen izgradnje komunalne infrastrukture za območje Hopslandia, TP
Hopslandia in električni vodi ter zunanje ureditve območja Hopslandia, saj skladno s
projektantskim predračunom znaša vrednost investicije ca. 380.000 €,
na podkontu 420801 Investicijski nadzor se povečajo sredstva za 5.000 € in tako skupno
znašajo 10.000 €, za namen izvedbe storitve gradbenega nadzora pri izgradnji
komunalne infrastrukture za območje Hopslandia, TP Hopslandia in električni vodi ter
zunanje ureditve območja Hopslandia, del sredstev pa je namenjen za plačil stroškov
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-14-0039 Hopslandia
14042 Kolesarski turistični produkt
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega
območja v pristojnosti občin. Spodbujanje razvoja celovitih turističnih in trženje celovite
turistične ponudbe na ravni turističnega območja, sta dejavnosti, katerih opravljanje na ravni
turističnega območja je v javnem interesu (15. člen). Sredstva v višini 18.000 EUR bodo
namenjena nadgradnji razvoja kolesarskega turističnega produkta: vzdrževanje oz. nadzor nad
kolesarskimi potmi, letna participacija v GIZ kolesarjenje in pohodništvo Slovenije – Outdor
Slovenija, oglaševanje v slovenskih kolesarskih revijah, izvedbi aplikacije Komoot (landing
stran destinacije), izvedba kolesarskega dogodka, širjenje označevanja poti in produkta,
spodbujanje in iskanje inovativnih prenočišč za kolesarske turiste, utrjevanje kolesarske produkta
kot doživetja, urejanje počivališč na poti in ureditvi proge za spust s Šmohorja. Cilj dejavnosti v
okviru proračunske postavke je izvedba aktivnosti nadgradnje kolesarskega produkta. Kazalnik
za merjenje doseganja cilja so izvedene aktivnosti nadgradnje kolesarskega produkta (Letno
poročilo ZKŠT).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih sredstev za izvedbo planiranih
aktivnosti.
14049 Postajališče za avtodome Žalec
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega
območja v pristojnosti občin. Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture je dejavnost, katere
opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu (15. člen).
Sredstva v višini 800 € so namenjena za plačilo stroškov električne energije in stroškov vodarine
za postajališče za avtodome Žalec (pri Hotelu Žalec).
Cilj dejavnosti v okviru proračunske postavke je zagotavljanje storitev oskrbe z vodo in elektriko
za postajališča za avtodome Žalec. Kazalnik za merjenje doseganja cilja so zagotovljene storitev
oskrbe z vodo in elektriko za postajališča za avtodome Žalec.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih sredstev za kritje stroškov.
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14050 Upravljanje in vzdrževanje postajališča za avtodome Hopslandia
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, UL RS, št. 13/2018) v 13. členu določa, da je
načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega
območja v pristojnosti občin. Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture je dejavnost, katere
opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu (15. člen).
Projekt izgradnje 18 parkirnih mest za avtodome z vso opremo za oskrbo, pripadajočo
infrastrukturo, ograjo in zasaditvijo je bil zaključen v letu 2020, medtem ko bodo v letu 2021
sredstva v višini 5.000 € namenjena za sofinanciranje upravljanja in vzdrževanja postajališča za
avtodome Hopslandia. Cilj dejavnosti v okviru proračunske postavke je zagotovitev upravljanja
in vzdrževanja postajališča za avtodome Hopslandia. Kazalnik za merjenje doseganja cilja je
zagotovljeno upravljanje in vzdrževanje postajališča za avtodome Hopslandia (letno poročilo
upravljavca).
Sredstva so bila za namen upravljanja in vzdrževanja postajališča za avtodome Hopslandia
prerazporejena na ustrezne podkonte, in sicer:
- na podkonto 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v znesku 1.000 €
za plačilo stroškov oglaševanja v reviji Avtodom,
- na podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve v znesku 500 € za popravilo
zapornice,
- na podkonto 402203 Voda in komunalne storitve v znesku 520 € za stroške vodarine
- na podkonto 402511 tekoče vzdrževanje druge opreme v znesku 1.000 € za izdelavo
temeljev za trajno fiksiranje 2 kompletov miz in klopi
- na podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v znesku 2.500 € za
izdelavo načrtov PID za 1. in 2. fazo za namen pridobitve uporabnega dovoljenja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih sredstev za sofinanciranje
stroškov vzdrževanja in upravljanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-19-022 Postajališče za avtodome Hopslandia
14051 Kolektivna blagovna znamka
Vzpostaviti želimo sistem Kolektivne blagovne znamke na območju Občine Žalec, s katerim bi
lokalne ponudnike povezali v homogene verige in vzpostavili register ponudnikov, ki bi s svojo
kakovostjo produktov doprinesli k prepoznavnosti destinacije Žalec, kot destinacija za unikatna
in butična gastronomska doživetja. Za namen vzpostavitve kolektivne blagovne znamke je
načrtovanih 16.000 €.
Trenutno je projekt v mirovanju. Sredstva smo zmanjšali na vrednost že izvedenih in
plačanih aktivnosti v letu 2021 v višini 1.830 €.
Cilj je vzpostaviti Kolektivno blagovno znamko, ki bo vzpodbudila lokalne ponudnike, da
oblikujejo povezano, celovito, atraktivno in butično ponudbo po modelu Izvorno Slovensko.
Kazalnik za merjenje doseganja cilja je vzpostavitev Kolektivno blagovno znamko ter na trg
postavljena certificirana lokalna ponudba.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih sredstev za sofinanciranje
stroškov vzdrževanja in upravljanja.
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14052 Platforma Simpl
Predmetni projekt predstavlja investicijsko namero konzorcijskih partnerjev: Mestne
občine Celje, Občine Žalec, Občine Braslovče, Občine Prebold, Občine Štore, Občine
Kozje, Občina Dolenjske Toplice in Občine Rogatec, za izvedbo projekta »IoT platforma
za trajnostni razvoj turizma in pametnih mest (SIMPL)«. Investicija v IoT platformo
SIMPL obsega razvoj, vzpostavitev in demonstracijo novih rešitev, ki bodo omogočile
trajnostno upravljanje s turističnimi tokovi v realnem času, posledično zmanjšanje
obremenjenosti okolja z eksternalijami turizma (odpadki, promet), povečanje
konkurenčnosti turistične ponudbe v občinah in širš i regiji ter povečanje dostopnosti do
informacij in grajenega okolja za različne ranljive ciljne skupine.
Sredstva v višini 3.167 € so namenjena za sofinanciranje začetnih materialnih stroškov
skladno s predvideno časovnico za izvedbo projekta.
Cilj dejavnosti v okviru proračunske postavke je sofinanciranje vzpostavitve Platforme
»Simpl«. Kazalnik za merjenje doseganja cilja je vzpostavljena platforma »Simpl«.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocene potrebnih sredstev za sofinanciranje
stroškov vzdrževanja in upravljanja.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15048 Akronim projekta LIFE: Biothop
Namen projekta je biotransformacija hmeljevine v visokokakovostne bioplastične proizvode za
bolj trajnostno upravljanje. Iz organskih odpadkov hmeljevine in nove razgradljive vrvice se bo
izdelovalo visoko kakovostne bioplastične proizvode, ki bodo ponovno uporabljivi. K izvedbi
projekta nas zavezujejo določila sprejetega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Žalec (UL RS št.19/97). V projektu, katerega višina je 1,9 mio € sodeluje konzorcij 7 partnerjev,
prijavitelj je IHPS Slovenije. Projekt bo trajal 36 mesecev (predviden začetek julij 2019,
zaključek junij 2022).
Občina Žalec je ena izmed šestih občin finančnih podpornic projekta. S tem finančnim vložkom
je za okoljsko problematiko prikazan lokalni interes po trajnejši rešitvi, ki jo nudi projekt LIFE
in k čemur se z Zero Waste zavezo zavezuje tudi Občina Žalec.
Poleg deležnikov, lastnikov hmeljišč, društev, združenj, prebivalcev lokalne skupnosti bo projekt
omogočal prenosljivost rezultatov tudi na druga območja EU, kjer pridelujejo hmelj, prav tako
pa tudi na druge panoge (npr. sadjarstvo, vinogradništvo).
Predlog projekta je bil novembra 2018 potrjen na 1. stopnji. Do 3. januarja 2019 je bilo potrebno
pripraviti prijavo za nacionalno 10% sofinanciranje, do 30. januarja 2019 pa še za 2. stopnjo in
sočasno zagotoviti finančna sredstva v proračunih vključenih občin.
V letu 2021 bo občina za projekt namenila sredstva v višini 16.600 €.
Cilj projekta je, da se trajno nadomesti plastično vrvico v hmeljiščih.
Kazalnik: doseganje rezultatov projekta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0012 Akronim projekta Life: Biothop
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15143 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
Sredstva v višini 15.000 € bodo namenjena za sofinanciranje malih čistilnih naprav.
Občina Žalec bo v mesecu novembru 2020 objavila Poziv za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav (MKČN)- individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE za leti 2021 in
2022.
Zakon o varstvu okolja (ZVO) s podzakonskimi predpisi določa lokalnim skupnostim, da organizirajo
izvajanje javne službe odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter s tem skrbijo za učinkovito varovanje
okolja in opremljenost poselitvenih območij z urejeno infrastrukturo.
Prav tako posameznikom kot lastnikom objektov veljavna okoljska zakonodaja nalaga ureditev
odpadnih voda, ki se ne smejo več odvajati v podtalje, temveč v javno kanalizacijo ali malo komunalno
čistilno napravo (MKČN) oz. nepretočno greznico. Z vidika okoljske učinkovitosti in cenovne
vrednosti so sprejemljivejše MKČN.
Okoljska zakonodaja obravnava kot pomemben del čiščenja komunalnih odpadnih vod tudi gradnjo
MKČN. Ta način čiščenja komunalnih odpadnih vod je aktualen za območja, kjer občina ne bo gradila
javne kanalizacije oz. za območja, ki niso določena v državnem operativnem programu odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v RS.
Občina Žalec v določenih naseljih ne bo gradila oz. ni dolžna zgraditi javnega kanalizacijskega
omrežja, zato bo za pomoč pri reševanju problematike čiščenja odpadnih vod v teh naseljih namenila
določena sredstva za subvencioniranje nakupa MKČN.
Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi javnega poziva za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav (MKČN)- individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE za leti 2021 in
2022, po katerem bodo do nepovratnih sredstev upravičeni investitorji - fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Občini Žalec za obstoječe stanovanjske objekte na delu območja Občine Žalec, kjer z
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Žalec ni predvidena
izgradnja kanalizacijskega omrežja oz. za obstoječe stanovanjske objekte na območjih aglomeracij, ki
so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Žalec, kadar so
stroški izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na takšnem območju nesorazmerno visoki.
Podlaga za objavo javnega poziva je Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Žalec (UL RS št. 51/2014)
Višino potrebnih sredstev smo določili na podlagi porabe v letih 2019-2020.
Planirana sredstva se zmanjšajo na 5.000 €, saj smo v letošnjem letu prejeli le eno vlogo,
razpis za leto 2021 pa je odprt do 31. oktobra.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0028 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15056 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Sredstva v višini 1.000 € se nameni za sofinanciranje lovskih družin na osnovi prihodka iz
koncesnine lovskih družin. Sredstva bodo dodeljena na osnovi kriterijev javnega razpisa in
Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (UL RS, št. 55/10).
Sredstva se povečajo na 1.209 €, ker smo za leto 2020 od MKGP prejeli, iz naslova
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, 1.177,59 €. Iz leta 2020 pa se
prenesejo namenska sredstva v višini 31 €, ki so bila na javnem razpisu dodeljena eni od
lovskih družin, a do roka, 11. 12. 2020, ni oddala zahtevka za izplačilo sredstev.
Kazalniki: število lovskih družin, ki bodo sodelovala na razpisu ter monitoring izvedbe del.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen glede na prihodek iz koncesnine lovskih družin.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
16010 Sofinanciranje nevzdrževanih objektov:
Sredstva v višini 10.000 € na so namenjena sofinanciranju obnove objektov, ki so uvrščeni na
seznam nevzdrževanih objektov in s svojim videzom slabo vplivajo na videz naselij in krajine v
Občini Žalec. V tekočem proračunskem letu bo objavljen poziv za sofinanciranje obnove
objektov, na osnovi pravilnika, ki ga je sprejel OS Občine Žalec v letu 2016.
Ker v tem letu ni bil izveden poziv za sofinanciranje obnove nevzdrževanih objektov, se
planirana sredstva ne bodo porabila in se zmanjšajo za 10.000 €.
Cilj spodbujanja obnove stavb, ki so uvrščene na seznam nevzdrževanih objektov, je urejen
videz naselij in krajine v občini Žalec.
Kazalnik: število obnovljenih stavb na osnovi Občinskega programa spodbujanja obnove
nevzdrževanih objektov s seznama.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0029 Sofinanciranje nevzdrževanih objektov
16029003 Prostorsko načrtovanje
16020 Prostorski dokumenti
Sredstva v višini 131.000 € so namenjena prostorskemu razvoju občine Žalec. Prostorski razvoj
sloni na trajnostnem in pravočasnem prostorskem načrtovanju v skladu s strategijo prostorskega
razvoja občine. Ob sprejetem Občinskem prostorskem načrtu obsega spremembe in dopolnitve le
tega, predvsem pa pripravo občinskih izvedbenih prostorskih aktov in strokovnih podlag zanje,
pripravo idejnih študij, študij variant, idejnih projektov in drugih strokovnih podlag za
investicije, ki še niso uvrščene v proračun oziroma za katere še ni odprt načrt razvojnih
programov.
Sredstva so predvidena za nadaljevanje že pričetih projektov v letu 2020 ali prej in dokončanje
postopkov priprave OPPN za občinske investicije, ki bodo pričete v letu 2021). Sredstva so
namenjena tudi za začetek postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta –
druga sprememba (SD OPN-2) pripravo novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov in
strokovnih podlag za prostorske ureditve v javnem interesu (javni natečaji, študije lokacij,
urbanistične delavnice, arheološke raziskave, geološko-geomehanska, hidrološka poročila in
druge strokovne podlage za prostorsko načrtovanje).
Za potrebe priprave prostorskih aktov so sredstva na postavki namenjena tudi za uradne objave,
ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju ter druge stroške, ki nastanejo v procesu
priprave prostorske dokumentacije.
Sredstva so namenjena tudi za vodenje in nadgrajevanje prostorskih podatkov na spletu, ki so v
občinski pristojnosti poleg tega pa še:
- za izdelavo elaboratov ekonomike, različne projektne dokumentacije in strokovnih podlag, ki
jih bo financirala ali sofinancirala Občina Žalec,
- za nadgradnjo in posodabljanje prostorskega informacijskega sistema občine (Kaliopa),
- izvajanje nalog na področju vzpostavitve prostorsko informacijskega sistem na podlagi
ZUreP-2, ki so v občinski pristojnosti.
Planirana sredstva za prostorske dokumente se v spremembah proračuna Občine Žalec za
leto 2021 zmanjšajo za 57.000 €. Sredstva se zmanjšajo, delno ker je prišlo do zamika pri
razpisu in sklenitvi pogodbe za izdelavo II. Sprememb OPN, delno pa so manjše
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spremembe tudi zaradi zamika dinamike začetih postopkov priprave posameznih
prostorskih aktov in strokovnih podlag, ki ne bodo zaključeni v letošnjem letu.
Cilj na področju izvedbenega prostorskega načrtovanja je sprejem občinskih podrobnih
prostorskih načrtov, za katere poteka oziroma bo potekal postopek priprave ter ostalih potrebnih
strokovnih podlag. Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem.
Kazalnik: doseganja zastavljenih ciljev je število sprejetih odlokov v skladu s strategijo
prostorskega razvoja občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0030 Prostorski dokumenti
16022 Program opremljanja zemljišč za gradnjo v občini Žalec
Občina Žalec bo skladno s svojimi pristojnostmi na področju prostorskega načrtovanja v letu
2021 sledila naslednjim ciljem:
- določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
- določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor,
- načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena,
- in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žalec.
V letu 2021 bodo finančna sredstva namenjena za izdelavo novih programov opremljanja
stavbnih zemljišč za več OPPN, ki bodo sprejeti v letu 2021 ter prenovo obstoječih programov
opremljanja, ki jih je potrebno uskladiti z določili ZUreP-2.
Predvidena sredstva v višini 55.000 € bodo porabljena za izdelavo programov opremljanja za
območja OPPN-jev za katere menimo, da je za pozitiven prostorski in gospodarski razvoj
posameznih območij njihovo sprejetje nujno potrebno ter za tiste OPPN-je, za katere bodo
podane pobude v letu 2021, prav tako pa bo potrebno izvesti novelacijo obstoječih programov
opremljanja, skladno z določili ZUreP-2.
Planirana sredstva za izdelavo programov opremljanja se zmanjšajo iz prvotno planiranih
55.000 € na 40.000 €. Nekaj programov opremljanja je bilo v letu 2021 že narejenih, do
konca leta 2021 pa bosta predvidoma obravnavana še dva programa opremljanja, katerih
vrednost izdelave je nižja od prvotno predvidene vrednosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0031 Program opremljanja zemljišč za gradnjo
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5001 KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04100 Spletne strani KS Galicija
Sredstva v višini 115,00 € bodo porabljena za ureditev domene Galicija.si.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04060 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Galicija
Sredstva v višini 9.500,00 € so planirana kot transfer neprofitnim organizacijam ob izvedbi
posameznih prireditev.
Planirana finančna sredstva se zmanjšajo za 3.200,00 € zaradi manjšega obsega prireditev
zaradi korona krize.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-10-0004 Nabava opreme iz naslova pokroviteljstva
04070 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Galicija
Ob praznovanju krajevnega praznika bodo sredstva v višini 14.950,00 € porabljena za pokritje
stroškov ob izvedbi Galiških dnevov, srečanju starejših krajanov in stroškov izvedbe
praznovanja krajevnega praznika s podelitvijo priznanj.
Finančna sredstva se zmanjšajo za 3.500,00 € zaradi manjše oblike porabe planiranih
sredstev zaradi korona krize.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06030 Delovanje KS Galicija
Sredstva v višini 32.677,00 € bodo porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti. Del
sredstev bo porabljeno za legalizacijo objekta Trupi v Hramšah, kateri je v lasti KS Galicija.
Sredstva se povečajo za 7.233,00 € zaradi višjih predvidenih stroškov legalizacije objekta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-08-0025 Nakup pisarniške in druge opreme Galicija
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (letno)
Sredstva v višini 38.195,00 € se bodo namensko porabila za redno vzdrževanje nekategoriziranih
cest ter mulčenje zarasti..
Finančna sredstva se povečajo na 38.290,00 € zaradi večjega obsega vzdrževanja NK cest.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih poti (zimsko)
Sredstva v višini 9.450,00 € bodo porabljena za izvajanje zimske službe na javnih poteh in NK
poteh, dobavo peska za posipavanje ter strojno posipavanje NK poti.
Finančna sredstva se povečajo na 14.300,00 € zaradi večjega obsega izvajanja zimske
službe na NK cestah in parkiriščih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13480 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Finančna sredstva v višini 2.000,00 € so planirana za zamenjavo dotrajane prometne
signalizacije.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-08-0045 Prometna signalizacija, neprometni znaki
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15032 Protipoplavni ukrepi v KS Galicija
Sredstva v višini 4.000,00 € so namenjena za dokončanje protipoplavne varnosti ob potoku.
Planirana finančna sredstva se zmanjšajo za 2.000,00 € in se namenijo za zimsko
vzdrževanje NK poti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16060 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 1.000,00 € bodo porabljena za obnovo oz. zamenjavo svetlobnih okraskov na
javni razsvetljavi Trje, domu krajanov in šoli z montažo in demontažo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18118 Zunanje igrišče pri POŠ Trje
Sredstva v višini 1.000,00 € so planirana za redno vzdrževanje igrišč na Trju ter postavitev
varnostne ograje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
18119Upravljanje in vzdrževanje Telovadnice POŠ Trje
Finančna sredstva v višini 1.000,00 € so planirana za vzdrževanje telovadnice Trje
(sanacije poškodb zidov in oplesk, sanacija poškodb parketa).
Planirana finančna sredstva se povečajo za 3.800,00 € in se namenijo za čiščenje in zaščiti
stopnišča pred telovadnico Trje ter zamenjavo ploščic stopnišča k prostorom na Trju.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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5002 KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04101 Spletne strani KS Gotovlje
Sredstva v višini 150 € bodo porabljena za podaljšanje domene Gotovlje.si
Sredstva za podaljšanje domene ne bodo potrebna.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04061 Pokroviteljstva KS Gotovlje
Finančna sredstva v višini 1.500 € so planirana kot transfer posameznim društvom ob izvedbi
prireditev.
Planirana finančna sredstva se povečajo za 1.980,00 € zaradi večjega obsega prireditev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
04071 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Gotovlje
Ob praznovanju krajevnega praznika bodo sredstva v višini 4.590 € porabljena za pokritje
stroškov reprezentance, nakupa pokalov za tekmovalne prireditve, nakupa plaket z listinami,
pokritje stroškov tiskanja vabil in poštnine, najema odra za izvedbo prireditve ter pogodbenih
del.
Planirana finančna sredstva se zmanjšajo na 4.210,00 € zaradi manjših stroškov
praznovanja krajevnega praznika.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06031 Delovanje KS Gotovlje
Planirana sredstva za delovanje krajevne skupnosti v višini 25.526 € bodo porabljena za redno
delovanje. Večjo porabo predstavlja strošek pogostitev starejših krajanov, članov sveta in
društev.
Planirana finančna sredstva se povečajo na 31.082,00 € in se namenijo za pokritje stroškov
opleska skupnih prostorov ter ureditev prostora skladišča za skupne namene.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-08-0057 Nabava pisarniške in druge opreme KS Gotovlje
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih poti (letno)
Sredstva v višini 13.000 € se bodo porabila za redno vzdrževanje nekategoriziranih poti.
Za redno vzdrževanje NK cest se povečajo sredstva na 16.249,00 € zaradi večjih
vzdrževalnih del; sanacije poškodb na pločnikih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih poti(zimsko)
Namenjena finančna sredstva v višini 700 € bodo porabljena za izvajanje zimske službe (oranje
snega, posipavanja) nekategoriziranih poti ter dobava peska za posipavanje.
Sredstva se povečajo na 1.000,00 € zaradi večjega obsega izvajanja zimske službe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13481 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Finančna sredstva v višini 1.000 € so namenjena za obnovo oz. zamenjavo dotrajane prometne
signalizacije ter nakup treh informativnih tabel.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15038 Protipoplavni ukrepi v KS Gotovlje
Sredstva v višini 2.000 € so namenjena za dokončanje protipoplavne varnosti ob potoku.
Za ureditev jarkov oz. čiščenje le teh se povečajo sredstva na 3.600,00 € zaradi dodatnega
čiščenja brežine jarka Zalog.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16061 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 600 € so namenjena za praznično okrasitev naselij z montažo in demontažo
okraskov.
Planirana finančna sredstva se povečajo na 2.100 00 € in se namenijo za sanacijo obstoječe
novoletne okrasitve.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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5003 KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04102 Spletne strani KS Griže
Sredstva v višini 660 € bodo namenjena tekočemu vzdrževanju programske opreme ter najemu
programske računalniške opreme ter tekočemu vzdrževanju spletne strani.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04062 Pokroviteljstva KS Griže
Sredstva v višini 400 € bodo namenjena društvom, šoli, vrtcu in župniji Griže ki bodo prispevala
svoj delež k promociji in ustvarjalnemu delovanju Krajevne skupnosti Griže.
Zaradi višjih donacij društvom, se sredstva povečajo na 1.000 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe
04072 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Griže
Ob praznovanju krajevnega praznika Griže bodo sredstva v višini 14.850 € porabljena za pokritje
stroškov izvedbe slavnostne seje, pokritje oglaševalskih storitev ter sofinanciranje vseh
prireditev, ki jih bodo organizirala posamezna društva, protokolarna darila, plakete, priznanja ter
založniške in tiskarske storitve.
Sredstva se zaradi prenosa na proračunsko postavko Pokroviteljstva KS Griže zmanjšajo
na 14.020 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06032 Delovanje KS Griže
Sredstva iz tega naslova v višini 15.540 € bodo porabljena za redno in tekoče delovanje krajevne
skupnosti Griže. Zajemajo fiksne stroške za delovanje KS Griže, izdatke za reprezentanco, nakup
drobnega inventarja, protokolarna darila, električno energijo, vodo, telefon in internet, sejnine,
druge operativne odhodke, ki zajemajo nagrado predsedniku.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (letno)
Sredstva v višini 59.807 € se bodo porabila za redno vzdrževanje nekategoriziranih cest, za
ureditev in nasutje bankin ter čiščenje jarkov in propustov.
Sredstva za letno vzdrževanje nekategoriziranih cest se povečujejo na 59.811 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (zimsko)
Sredstva v višini 26.000 € bodo porabljena za izvajanje zimske službe na nekategoriziranih
cestah, na katerih krajevna skupnost zagotavljamo pluženje snega. Del sredstev bo porabljen za
nakup opreme za pluge v lasti občine Žalec.
Zaradi nižjih stroškov pri izvajanju zimske službe, se sredstva zmanjšajo na 25.310 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13482 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
V to postavko je v višini 500 € zajeta signalizacija in postavitev ustreznih opozorilnih znakov, s
katerimi bomo označili tiste predele cest, kjer je potrebna večja pozornost udeležencev v
prometu, zlasti v zimskih razmerah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-09-0009 Prometna signalizacija, neprometni znaki
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16062 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 2.500 € bodo porabljena za obnovo dotrajane oz. zamenjavo novoletne
svetlobne okrasitve, ki so standardno zajeti v praznično okrasitev KS Griže ter za namestitev in
odstranitev svetlobnega okrasja.
Zaradi povišanih cen stroškov preizkusa, obešanja in snemanja novoletne okrasitve, se
sredstva povišajo na 2.620 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-08-0029 Nakup opreme za novoletno okrasitev KS Griže - delno
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5004 KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04103 Spletne strani KS Levec
Sredstva v višini 250 € bodo namenjena za gostovanje na strežniku in urejanje spletne strani KS
Levec.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04073 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Levec
Sredstva v višini 1.800 € bodo namenjena pokritju stroškov ob izvedbi praznika KS Levec v
mesecu avgustu v sodelovanju z društvi, izvedbi slavnostne seje in pogostitev starejših krajanov
nad 70 let.
Sredstva se povečajo za 250 € za nabavo protokolarnih daril PGD Levec za nabavo majic
ob prazniku gasilskega društva.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06033 Delovanje Krajevne skupnosti Levec
Sredstva za delovanje KS Levec v višini 8.232 € bodo namenjena pokritju fiksnih stroškov
(elektrika, telefon, stroški ogrevanja, najemnina, poštnina, založniške in tiskarske storitve za
glasilo, vzdrževanje strojne in računalniške opreme …) izdatki za reprezentanco, sejnine in
drugih operativnih odhodkov za nemoteno delovanje KS.
Sredstva se povečajo za 1.357 € za dodatno ogrevanje prostorov, za kurilno olje in elektriko
ter nabavo drugih splošnih materialov - senčnikov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ne kategoriziranih poti (letno)
V okviru letnega vzdrževanja ne kategoriziranih poti bodo sredstva v višini 1.190 € namenjena
za ureditev makadamskih poti in bankin.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ne kategoriziranih poti (zimsko)
Sredstva v višini 400 € bodo namenjena za pluženje ne kategoriziranih cest v zimskih razmerah.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13019003 Urejanje cestnega prometa
13483 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva v višini 200 € so predvidena za nakup prometne signalizacije.
Sredstva se povečajo za 120 € zaradi podražitve varnostnih lokov pri varovanju pešcev v
prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-08-0046 Prometna signalizacija, neprometni znaki
13019004 Cestna razsvetljava
13523 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva v višini 610 € so predvidena za pripravo projekta za razširitev javne razsvetljave ob JP
991328 v smeri Vrtec - Beltram.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-06-0149 Cestna razsvetljava v KS Levec
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
13019004 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15033 Protipoplavni ukrepi
Sredstva v višini 800 € so namenjena za vzdrževanje protipoplavnih ukrepov v KS Levec,
predvsem za ureditev brežin Ložnice.
Sredstva se povečajo za 400 € zaradi povečanega obsega del pri zagotavljanju
protipoplavne varnosti z ureditvijo brežin Ložnice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Praznično urejanje naselij
16063 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 800 € so namenjena za vzdrževanje in namestitev svetlobnih okraskov v KS
Levec.
Sredstva se povečajo za 80 € zaradi povečanega obsega vzdrževalnih del na svetlobnih
okraskih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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5005 KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04104 Spletne strani KS Liboje
Sredstva v višini 48 € bodo namenjena najemu programske računalniške opreme.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04064 Pokroviteljstva KS Liboje
Sredstva v višini 600 € bodo namenjena društvom, ki bodo prispevala svoj delež k promociji in
ustvarjalnemu delovanju Krajevne skupnosti Liboje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
04074 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Liboje
Ob praznovanju krajevnega praznika Liboje bodo sredstva v višini 7.000 € porabljena za pokritje
stroškov izvedbe raznih športnih, kulturnih in turističnih prireditev, pokritje oglaševalskih
storitev ter sofinanciranje vseh prireditev, ki bodo potekale pod okriljem KS Liboje.
Novi korona virus je vplival tudi na obseg prireditev ob prazniku KS Liboje, katerih obseg
je bil bistveno manjši, zato se sredstva zmanjšajo na 3.800 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06034 Delovanje KS Liboje
Sredstva iz tega naslova v višini 12.185 € bodo porabljena za redno in tekoče delovanje Krajevne
skupnosti Liboje v kar se šteje pisarniški in čistilni material, založniške in tiskarske storitve,
izdatki za reprezentanco, odvoz smeti, sejnine, nagrade predsedniku,..
Sredstva za delovanje KS Liboje se zaradi nabave protokolarnih daril zvišajo na 12.380 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih poti (letno)
Sredstva v višini 39.704 € bodo namenjena rednemu vzdrževanju NK poti, za ureditev in nasutje
bankin v pomladnem času, čiščenje jarkov ter za urejanje rastja ob vseh javnih poteh.
Zaradi manjšega obsega vzdrževanja nekategoriziranih cest, se sredstva zmanjšajo na
39.511 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih poti (zimsko)
Sredstva v višini 5.000 € bodo porabljena za izvajanje zimske službe na NK poteh, na katerih
zagotavljamo pluženje snega. Del sredstev bo porabljen za napolnitev posod s peskom in solno
mešanico ter za stroške posipanja v kritičnih obdobjih poledice.
Stroški zimske službe so nepredvidljivi in odvisni od zimskih razmer. Ker je bilo v zimi
2020/2021 opraviti bistveno več hodov (pluženj in predvsem posipanj), se sredstva povečajo
na 16.500 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13489 Prometna signalizacija, neprometni znaki in storitve
Sredstva v višini 1.000 € bodo namenjena obnovitvi talnih oznak, nabavi in menjavi prometnih
znakov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16064 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 4.000 € bodo porabljena za obnovo oz. zamenjavo svetlobne okrasitve na javni
razsvetljavi in na objektih, ki so standardno zajeti v praznično okrasitev KS Liboje ter za
namestitev in odstranitev svetlobnega okrasja.
Zaradi povišanja stroškov storitve preizkusa, obešanja in snemanja novoletne okrasitve, se
sredstva povečajo na 5.140 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-13-0033 Nakup opreme za novoletno okrasitev KS Liboje - delno
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039001 knjižničarstvo in založništvo
18026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje knjižnice
Sredstva v višini 4.915 € bodo porabljena za plačilo tekočih stroškov električne energije in
ogrevanja krajevne knjižnice.
Obseg sredstev za ogrevanje prostorov, ki jih koristijo tudi društva, ki so v letu, ki ga je
zaznamoval novi korona virus, zmanjšala svoje aktivnosti, se zmanjša na 3.900 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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5006 KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04105 Spletne strani KS Petrovče
Sredstva v višini 1.160 € bodo namenjena za ažuriranje spletne strani KS Petrovče.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04065 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Petrovče
Sredstva v višini 6.500 € so namenjena za sofinanciranje prireditev namenjenih krajanom
(postavitve mlajev, nogometni turnir, srečanje starejših krajanov, martinovanje, dan žena,
prireditve v krajevni knjižnici Petrovče ..), ki jih prirejajo društva v KS Petrovče.
Planirana sredstva se povečajo na 14.200,00 € in se namenijo za sofinanciranje obnove
objektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-21-0008 Nabava opreme iz naslova pokroviteljstva
04075 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Petrovče
Sredstva v višini 15.916 € bodo namenjena prireditvam, ki se odvijajo v počastitev krajevnega
praznika (kulturne, športne, gasilske,… prireditve).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06035 Delovanje Krajevne skupnosti Petrovče
Poraba sredstev za delovanje KS v višini 28.125 € bodo namenjena čiščenju prostorov, izdaji
glasila Petrovške novice, upravljanju objekta Petrovče 33, plačilu električne energije, ogrevanja,
vode, telefona in interneta, odvozu smeti, izplačilu sejnin in delu preko študentskega servisa,
nagradi predsedniku sveta, nabavi pisarniškega materiala …
Za redno delovanje krajevne skupnosti se sredstva povečajo na 29.795 € zaradi večjega
obsega založniških storitev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-08-0032 Nakup pisarniške in druge opreme KS Petrovče
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13015 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (letno)
Sredstva v višini 18.159 € bodo porabljena za gramoziranje bankin in makadamskih odsekov in
krpanju udarnih jam.
Planirana finančna sredstva se zmanjšajo na 13.469,00 € zaradi manjšega obsega
vzdrževanja nekategoriziranih cest.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13025 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (zimsko)
Sredstva v višini 4.300 € za izvajanje zimske službe bodo namenjena za pluženje in posipanje
nekategoriziranih cest v pristojnosti KS Petrovče.
Sredstva se zmanjšajo na 3.300,00 € zaradi manjšega obsega izvajanja zimske službe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13384 Pločnik Dobriša vas – Novo Celje
Finančna sredstva v višini 4.690,00 € so namenjena za plačilo izdelave PGD projekta
Pločnika in javne razsvetljave od kapele v Dobriši vasi do vhoda v Novo Celje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB 190-21-0001 Pločnik Dobriša vas- Novo Celje
13029003 Urejanje cestnega prometa
13485 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva v višini 1.000 € bodo namenjena zamenjavi dotrajane prometne signalizacije in
postavitvi nove.
Finančna sredstva se povečajo na 1.700,00 € in se namenijo za nakup krajevnih tabel in
znakov omejitve hitrosti v Drešinji vasi.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-08-0047 Prometna signalizacija, neprometni znaki
13029004 Cestna razsvetljava
13525 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Finančna sredstva v višini 1.900,00 € so namenjena za izdelavo projekta javne razsvetljave
v Petrovčah- sejmišče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB 190-21-0009 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16065 Praznična okrasitev naselij
V okviru novoletne ureditve KS Petrovče se okrasijo vsi zaselki z obstoječo opremo za kar bodo
namenjena sredstva v višini 5.440 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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5007 KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04106 Spletne strani KS Ponikva
Planirana sredstva v višini 350 € so namenjena za podaljšanje domene Ponikva.si.
Sredstva se zmanjšajo na 0,00 €, saj je najem programske opreme bil plačan že v letu 2020.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04066 Pokroviteljstva KS Ponikva
Finančna sredstva v višini 3.300 € so namenjena kot transferi društvom ob izvedbi posameznih
prireditev.
Finančna sredstva se povečajo na 8.000,00 € in se namenijo za sofinanciranje nakupa in
montaže toplotne črpalke za ogrevanje prostorov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-21-0010 Nabava opreme iz naslova pokroviteljstva
04076 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Ponikva
Ob praznovanju krajevnega praznika bodo finančna sredstva v višini 2.700 € porabljena za
pokritje stroškov izdelave listin in plaket za prejemnike priznanj ter pokritje stroškov
reprezentance ob izvedbi posameznih praznovanj.
Sredstva se povečajo na 4.665,00 € zaradi večjega obsega stroškov izvedbe praznovanja
krajevnega praznika.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06036 Delovanje KS Ponikva
Sredstva v višini 23.360 € se bodo porabila za redno delovanja krajevne skupnosti. Večjo porabo
predstavlja najemnina za dvorano (KZ Gotovlje), nakup kurilnega olja za ogrevanje objektov.
Del sredstev je namenjeno za nakup miz za potrebe izvedbe pogostitev ob izvedbi prireditev.
Za redno delovanje krajevne skupnosti se sredstva povečajo na 24.981,00 € zaradi
predvidene podražitve električne energije.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-09-0028 Nakup pisarniške in druge opreme KS Ponikva
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih poti (letno)
Sredstva v višini 34.500 € se bodo namensko porabila za redno vzdrževanje nekategoriziranih
poti.
Za redno vzdrževanje NK cest se sredstva povečajo na 42.218,00 € zaradi večjega obsega
priprave cest za asfaltiranje in vzdrževanje nekategoriziranih cest.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih poti (zimsko)
Namenjena finančna sredstva v višini 8.000 € bodo porabljena za izvajanje zimske službe
(oranje snega, dobavo peska za posipavanje in izvajanje strojnega posipavanja).
Planirana sredstva se zmanjšajo na 5.500,00 € zaradi manjšega obsega izvajanja zimske
službe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13486 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Finančna sredstva v višini 1.000 € so namenjena za nakup dotrajane prometne signalizacije ter
popravilo usmerjevalnih tabel.
Finančna sredstva se povečajo na 1.800,00 € zaradi večjega števila obnove tabel od
planiranega.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16066 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 500 € bodo porabljena za praznično okrasitev naselij (nakup okraskov) z
montažo in demontažo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJA
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18115 Športno igrišče Ponikva
Finančna sredstva v višini 1.000 €so namenjena za redno vzdrževanje ograje ob igrišču Ponikva.
Sredstva se povečajo na 2.500,00 € zaradi večjega obsega vzdrževanja ograje igrišča.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-16-0024 Športno igrišče Ponikva
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5008 KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04107 Spletne strani Krajevne skupnosti Šempeter
Sredstva v višini 500 € so namenjena za delovanje strani KS na spletnem omrežju
»Domovanje.si«, gostovanje na strežniku in posodobitvi spletne strani ter najemu programske
opreme.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04067 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Šempeter
Sredstva v višini 400 € bodo namenjena društvom in družbeno aktivnim posameznikom, ki bodo
prispevali svoj delež k promociji in ustvarjalnemu delovanju Krajevne skupnosti Šempeter.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-14-0017 Nabava opreme iz naslova pokroviteljstva
04077 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Šempeter
Sredstva v višini 26.650 € so namenjena organizaciji 20. tradicionalnega Srečanja Šempetrov,
kjer pričakujemo cca 700 udeležencev iz osmih Šempetrov iz Slovenije in Italije. Srečanje
Šempetrov poteka 1. soboto v juniju v KS Šempeter. V ta namen pripravimo prireditveni prostor
z najemom prostora in šotora ter opremimo z komunalno infrastrukturo. Prav tako KS Šempeter
v sodelovanju z društvi, krajani in OŽ pripravi športni in kulturni program s pogostitvijo ob
prihodu pri cerkvi Sv. Petra in pogostitvijo ob zaključku druženja ob glasbi v prireditvenem
prostoru. KS Šempeter poskrbi tudi za logistiko udeležencev po različnih prireditvenih lokacijah
glede na dejavnost in oglede (predvidoma štiri). Kot organizator prireditve poskrbimo za varnost
in simbolično darilo za predstavnike Šempetrov.
Prav tako so sredstva namenjena tudi prireditvam ob prazniku KS Šempeter, ki ga praznujemo
29. junija. Sredstva bomo namenili za osrednjo proslavo v sodelovanju s pogostitvijo
udeležencev in nagrajencev ob podelitvi priznanj. Prav tako drugo nedeljo v mesecu juniju
tradicionalno pripravimo v sodelovanju z društvi pohod od Petra do Pekla. Rdečemu križu
Šempeter vsakoletno pomagamo pri izvedbi srečanja krajanov nad 70 let v Gostišču Rimljan s
plačilom za pogostitev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-20-0015 Prireditveni prostor KS Šempeter - delno
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06037 Delovanje Krajevne skupnosti Šempeter
Sredstva v višini 39.336 € so namenjena rednemu delovanju Krajevne skupnosti Šempeter, in
sicer za pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, stroške
oglaševalskih storitev, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobni
inventar, protokolarna darila, električna energija, vodarina, odvoz smeti, telefon, poštnina,
prevozni stroški, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje strojne
računalniške opreme, plačila po podjemnih pogodbah za administrativno pomoč in študentski
servis, plačilo sejnin in davka, plačilo bančnih storitev, drugi operativni odhodki, nakup
pisarniške opreme in strojne računalniške opreme ter investicijsko vzdrževanje stavbe KS
Šempeter s parkirnim prostorom na dvorišču.
Sredstva se zmanjšajo za 407 € na izdatkih za reprezentanco, zaradi okrnjenih dogodkov v
času epidemije.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
delno OB190-08-0034 Nakup pisarniške in druge opreme KS Šempeter
delno OB190-15-0029 Objekt KS Šempeter
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13017 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ne kategoriziranih cest (letno)
S sredstvi v višini 21.600 €, ki so predvidena za tekoče vzdrževanje ne kategoriziranih cest in
cestne infrastrukture – LETNO, redno, v zmožnosti finančnih sredstev, oskrbujemo bankine z
nasipnim materialom in vozišča makadamskih cest (predvsem višinskih v Zalogu, Kalah, Grčah).
Sredstva se povečajo v višini 5.000 € zaradi povečanega obsega del pri letnem vzdrževanju
nekategoriziranih, makadamskih, višinskih cest, zaradi vremenskih razmer – neurja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13027 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ne kategoriziranih cest (zimsko)
Sredstva v višini 11.000 € se namenjajo za izvajanje zimske službe na NKTG cestah, na katerih
zagotavljamo pluženje snega in posip na asfaltnih površinah.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.

357

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13337 Gradnja in investicijo vzdrževanje nekategoriziranih cest
Predvidena sredstva v višini 16.000 € so namenjena za dela na cestah, za zagotovitev prevoznosti
in varnosti ne kategoriziranih cest v KS Šempeter predvsem v višinskem delu (Zalog, Grče,
Kale) in za investicijsko vzdrževanje NKTG ceste v Sp. Grušovljah ob obnovi JP 992092 in
izvedbo odvajanja meteorne vode.
Sredstva se povečajo v višini 10.500 € zaradi soudeležbe pri izgradnji pločnika v Šolski ulici
(oporni zid pri Miklavžin) in povečanja cen pri vrednosti del pri obnovi NKTG ceste v Sp.
Grušovljah, ki se navezuje na JP992092.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-06-0112 Vzdrževanje nekategoriziranih cest v KS Šempeter
13029003 Urejanje cestnega prometa
13487 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva v višini 500 € so namenjena za tekoče vzdrževanje prometnih znakov in za nakup
novih.
Sredstva se povečajo za 500 € zaradi dotrajane talne cestne označbe na parkiriščih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
13029004 Cestna razsvetljava
13527 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva v višini 1.000 € se povečajo zaradi priprave načrta razširitve javne razsvetljave v
Zgornjih Rojah ob obnovi vodovoda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-21-0013 Cestna razsvetljava v KS Šempeter
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15037 Protipoplavni ukrepi
Sredstva v višini 3.500 € so namenjena za čiščenje vodotokov in izvajanje protipoplavnih
ukrepov v Podlogu, Sp. Grušovljah in Zg. Grušovljah.
Sredstva se povečajo za 4.500 € za izvedbo protipoplavnih ukrepov v Podlogu pri čiščenju
mulja in zarastja Ložnice in odvoza le tega na deponijo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16067 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 5.100 € bodo porabljena za obnovo dotrajanih svetlobnih okraskov in izvedbo
montaže ter nabavo novih svetlobnih okraskov v KS Šempetru.
Sredstva se povečajo v višini 3.400 € zaradi povečane nabave in montaže svetlobnih
okraskov v Zg. Grušovljah.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
delno OB190-08-0058 Nakup opreme za novoletno okrasitve KS Šempeter
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5009 KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04078 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Vrbje
Sredstva iz tega naslova v višini 1.630 € bodo porabljena ob praznovanju krajevnega praznika
Vrbje v mesecu novembru. Sredstva so namenjena za pokritje stroškov izvedbe raznih športnih,
kulturnih in turističnih prireditev, slavnostne seje, pogostitve starejših krajanov, pokritja stroškov
oglaševalskih storitev ter pomoč pri sofinanciranju vseh prireditev društev, ki bodo potekale pod
okriljem praznika KS Vrbje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06038 Delovanje KS Vrbje
Sredstva iz tega naslova v višini 11.833 € bodo pretežno porabljena za redno in tekoče delovanje
Krajevne skupnosti Vrbje, za plačilo elektrike, vode, plina, telekomunikacij in odvoza smeti.
Sredstva se bodo namenila za tudi za reprezentanco, poštnino, založniške in tiskarske storitve,
druge splošne materiale, vzdrževanje računalniške opreme ter sejnine in druge operativne
odhodke. Prav tako bodo sredstva porabljena za redno vzdrževanje Doma krajanov.
Sredstva se povečajo za 446 € zaradi investicijskega vzdrževanja DK Vrbje pri ureditvi
vhoda z namestitvijo spominske plošče NOB, EŠD 10468.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-06-0115 Dom krajanov v Vrbju - delno
OB190-16-0072 Nakup pisarniške in druge opreme KS Vrbje - delno
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13018 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ne kategoriziranih cest (letno)
Sredstva v višini 300 € se bodo porabila za redno vzdrževanje ne kategoriziranih cest, za
ureditev bankin v pomladnem času in ureditve, ki jih bodo kazale potrebe na cestah.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
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13028 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ne kategoriziranih cest (zimsko)
Sredstva v višini 400 € bodo porabljena za izvajanje zimske službe na ne kategoriziranih cestah
in parkirnih prostorih, na katerih zagotavljamo pluženje snega.
Sredstva se povečajo za 500 € zaradi večjega obsega izvajanja zimske službe –pluženja in
posipanja na parkirišču PC Vrbje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16068 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 400 € bodo porabljena za namestitev in odstranitev prazničnega okrasja.
Sredstva se povečajo za 1.520 € zaradi nabave novih prazničnih okraskov, ker so bili stari
okraski dotrajani.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-08-0035 Nakup opreme za novoletno okrasitev KS Vrbje - delno
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5010 MESTNA SKUPNOST ŽALEC
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04069 Pokroviteljstva Mestne skupnosti Žalec
Sredstva v višini 2.000 € so vsako leto namenjena za sofinanciranje prireditev, ki so namenjena
krajanom MS Žalec in jih v pretežni meri organizirajo društva.
Zaradi povečanja donacij aktivnim društvom (Tekaško društvo Savinjčan, …), se sredstva
povečajo na 2.500 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe
04079 Prireditve ob praznikih Mestne skupnosti Žalec
Prireditve ob prazniku MS Žalec potekajo preko celega meseca septembra tudi s pomočjo
društev. Sredstva v višini 10.500 € bodo porabljena za tiskanje vabil, objavo oglasov,
pogostitvam, sofinanciranju prireditev, ki jih bodo prirejala v okviru praznovanja MS Žalec
društva, najemu dvorane, dekoraciji, ….
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06039 Delovanje Mestne skupnosti Žalec
Sredstev za delovanje Mestne skupnosti Žalec v višini 27.060 € pokrijejo vse stroške delovanja
in sicer pisarniški material, telefon in internet, poštne storitve, zavarovalne premije, sejnine,
bančne storitve, nagrade predsednika, nakup potrebne pisarniške opreme in napeljav,
nepredvidene manjše storitve,…
Novi korona virus je vplival tudi na stroške delovanja MS Žalec, ki so se zaradi tega
zmanjšali zato se sredstva zmanjšajo na 23.845 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-08-0036 Nakup pisarniške in druge opreme MS Žalec
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13019 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (letno)
Sredstva v višini 50.581 € bodo namenjena za zagotavljanje zadovoljivega standarda
vzdrževanja nekategoriziranih cest (krpanje udarnih jam, gramoziranje bankin in makadamskih
odsekov, čiščenje meteorne kanalizacije in propustov).
Zaradi povečanega vzdrževanja nekategoriziranih cest, pločnikov in parkirišč, se sredstva
povečajo na 78.668 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe
13029 Upravljanje in tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest (zimsko)
Sredstva v višini 7.000 € bodo namenjena izvajanju zimske službe (pluženje in posipanje cest).
Višina porabljenih sredstev je odvisna od vremenskih razmer.
Stroške zimske službe ni mogoče predvideti saj so le ti odvisni od zimskih razmer vsakega
leta. Zaradi zmanjšanja pluženj se sredstva zmanjšajo na 4.750 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe
13029003 Urejanje cestnega prometa
13489 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva v višini 11.768 € bodo namenjena za menjavo dotrajane prometne signalizacije in
postavitev nove ter cestnim talnim oznakam.
Zaradi nabave in montaže uličnih oznak na Ložnici in povečanemu obsegu obnove talnih
označb parkirišč, se sredstva povečajo na 20.000 €.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-08-0048 Prometna signalizacija, neprometni znaki- delno
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16069 Praznična okrasitev naselij
S sredstvi v višini 35.000 € se bo nadomestilo del dotrajane svetlobne opreme montaža,
demontaža, vklop in izklop pa so fiksen strošek vsakega leta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene porabe
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB190-08-0037 Nakup opreme za novoletno krasitev MS Žalec - delno
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Račun financiranja
4002 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA JAVNE FINANCE
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
22001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala
Za odplačilo glavnic od dolgoročno najetih kreditov je potrebno zagotoviti 1.195.557 € od tega
za odplačilo glavnic poslovnim bankam 1.086.667 €, javnim skladom 48.610 € in državnemu
proračunu 60.280 € .
Cilj je zagotoviti zadostna sredstva za pravočasno odplačilo glavnic od dolgoročno najetih
kreditov v skladu s kreditnimi pogodbami.
Kazalnik: pravočasno plačane glavnice
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi amortizacijskih načrtov pogodb o najetju dolgoročnih
kreditov.
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021-2024
Načrt razvojnih programov predstavlja projekte, ukrepe ter državne pomoči v občini v
štiriletnem obdobju od leta 2021 do leta 2024 oziroma do zaključka projekta. Projekt je
ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko)
funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt
izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z
datumom začetka in konca, je torej nekaj, kar je enkratnega in se ne ponavlja. Med ukrepe sodijo
odhodki, ki predstavljajo redne aktivnosti.
V načrtu razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov in ukrepov z vsemi viri
financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in
državne pomoči ter druge razvojne projekte in ukrepe v prihodnjih štirih letih, ko so razdelani
po:
- posameznih projektih ali ukrepih,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali ukrepe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali ukrepov.
V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega
proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in
ekonomski klasifikaciji.
Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih
proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti in ukrepi.
Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna
vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:
- 42 – Investicijski odhodki,
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč) in
- 40 – Tekoči odhodki (za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije).
Kot investicije je potrebno obravnavati vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki
vodijo v okviru skupine kontov 42 – Investicijski odhodki in 43 – Investicijski transferi.
Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter
vključujejo izdatke za gradnjo in nakup poslovnih prostorov in zgradb, nakup opreme, prevoznih
sredstev ter drugih osnovnih sredstev, sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in adaptacije ter
sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in drugih osnovnih sredstev. Investicijski
transferi so sredstva, ki se iz občinskega proračuna namenijo kot namenska sredstva za določene
investicije prejemnikom sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki (sredstva za
investicije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom, javnim skladom, javnim
zavodom in drugim izvajalcem javnih služb).
Projekti in ukrepi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje njihovega
trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki
spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, spremembi proračuna ali rebalansa proračuna).
V načrt razvojnih programov se uvrstijo tisti projekti in ukrepi, ki so izvedljivi po pričakovani
dinamiki in v celoti pokriti s predvidenimi viri financiranja. Prednost pri zagotavljanju virov
financiranja morajo imeti projekti in ukrepi, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov in so že
v izvajanju, preostanek sredstev pa se nameni za nove projekte in ukrepe.

365

V procesu priprave načrta razvojnih programov se torej izhaja iz projektov, ki so že vključeni v
NRP, kjer se najprej preveri, v kolikšni meri podatki iz veljavnega načrta financiranja ustrezajo
dejanskemu stanju ter novim proračunskim okvirom. V nadaljnjih korakih je potrebno podatke
uskladiti in jih prilagoditi razpoložljivim možnostim črpanja virov financiranja. Zatem se v NRP
lahko uvrstijo tudi novi projekti in ukrepi, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet
upoštevati razpoložljive vire sredstev.
Vrednost projekta, ki je ocena celotne vrednosti projekta, zajema vse pričakovane stroške
oziroma izdatke za vso dobo trajanja izvedbe, izražene v tekočih cenah ob upoštevanju dinamike,
kot izhaja iz terminskega plana izvedbe projekta.
V načrt razvojnih programov so vključene tudi državne pomoči. Po določbah 15. točke prvega
odstavka 3. člena ZJF so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine,
ki pomenijo korist za prejemnike pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so
namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo
s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Konkretna oblika teh pomoči v naši občini so subvencije v
kmetijstvu, subvencioniranje cen omrežnine Komunalnemu podjetju Velenje na področju oskrbe
s pitno vodo in spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Načrt razvojnih programov občinskega proračuna za leto 2021 znaša 14.837.028 € od tega je
10.647.494 € proračunskih virov in 4.189.534 € ostalih virov ter vključuje:
- investicijske odhodke posebnega dela proračuna v znesku 9.282.458 €,
- investicijske transfere posebnega dela proračuna v znesku 766.897 €,
- nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj v znesku 300.000 €,
- državne pomoči na področju kmetijstva v znesku 96.000 €,
- državne pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva 80.000 €,
- državne pomoči na področju oskrbe s pitno vodo (subvencioniranje cen omrežnine) 400 €,
- stroške svetovalnih storitev pri projektu »Vrtec Žalec zahod« v vrednosti 15.500 €,
- druge storitve v zvezi s pripravo strokovnih vsebin pri projektu »Drevoredi EU za državljane«
v vrednosti 10.000 €,
- stroške oglaševalskih, tiskarskih in drugih storitev pri projektu »Hopslandia« v vrednosti 19.300
€,
- stroške oglaševalskih storitev pri projektu » Poslovna cona Žalec južno od železnice 2. faza«
v vrednosti 3.254 €,
- stroške oglaševalskih in geodetskih storitev pri projektu » Poslovna cona Arnovski gozd širitev« v vrednosti 3.725 €,
- stroške oglaševalskih storitev pri projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Savinje« v vrednosti 1.200 €,
- stroške oglaševalskih storitev pri projektu »Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop «
v vrednosti 2.160 €,
- sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč iz rezervnega sklada za sanacijo temeljev mostu
čez Savinjo v Kasazah v vrednosti 50.000 €
- tekoče transfere v javne zavode pri projektu »Akronim projekta Life: Biothop v vrednosti«
16.600 €,
- ostale vire financiranja drugih občin pri skupnih projektih: Odvajanje in čiščenje odpadne
vode v porečju Savinje, Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop, Akronim podjetja
Life: Biothop v vrednosti 2.678.059 €;
- ostale vire financiranja domačega partnerja v okviru javno zasebnega partnerstva pri projektu
»Hopslandia« v vrednosti 1.511.475 €.
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Načrt razvojnih programov v rebalansu občinskega proračuna za leto 2021 znaša
11.974.663 € od tega 10.768.318 € proračunskih virov in 1.206.345 € ostalih virov ter
vključuje:
- investicijske odhodke posebnega dela proračuna v znesku 8.998.030 €,
- investicijske transfere posebnega dela proračuna v znesku 873.062 €,
- nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj v znesku 300.000 €,
- državne pomoči na področju kmetijstva v znesku 96.000 €,
- državne pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva 80.000 €,
- državne pomoči na področju oskrbe s pitno vodo (subvencioniranje cen omrežnine) 300 €,
- državne pomoči na področju urejanja pokopališč 6.928 €,
- stroški prevozov učencev 360.000 €,
- stroške oglaševalskih in svetovalnih storitev pri projektu »Vrtec Žalec zahod« v
vrednosti 21.500 €,
- stroške odškodnin pri projektu »Transportni vodovod Vrbje – Žalec« v vrednosti 610 €,
- stroške oglaševalskih storitev pri projektu »Hopslandia« v vrednosti 1.000 €,
- stroške oglaševalskih storitev pri projektu » Poslovna cona Žalec južno od železnice 2.
faza« v vrednosti 3.254 €,
- stroške oglaševalskih in geodetskih storitev pri projektu » Poslovna cona Arnovski gozd
- širitev« v vrednosti 3.725 €,
- stroške oglaševalskih storitev pri projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju Savinje« v vrednosti 330 €,
- stroške oglaševalskih storitev pri projektu »Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1.
sklop « v vrednosti 779 €,
- sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč iz rezervnega sklada za sanacijo temeljev
mostu čez Savinjo v Kasazah v vrednosti 6.200 €,
- tekoče transfere v javne zavode pri projektu »Akronim projekta Life: Biothop v
vrednosti« 16.600 €,
- ostale vire financiranja drugih občin pri skupnih projektih: Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Savinje, Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop,
Akronim podjetja Life: Biothop v vrednosti 1.206.345 €;
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1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
OB190-15-0001 Nakup opreme za delovanje svetniške skupine SD
Namen in cilj projekta: nakup opreme za nemoteno delovanje svetniške skupine SD.
Stanje projekta: v izvajanju
OB 190-15-002 Nakup opreme za delovanje svetniške skupine SDS
Namen in cilj projekta: nakup opreme za nemoteno delovanje svetniške skupine SDS.
Stanje projekta: v izvajanju
OB190-15-0003 Nakup opreme za delovanje svetniške skupine DeSUS
Namen in cilj projekta: nakup opreme za nemoteno delovanje svetniške skupine DeSUS.
Stanje projekta: v mirovanju
OB190-15-0004 Nakup opreme za delovanje svetniške skupine SMC
Namen in cilj projekta: nakup opreme za nemoteno delovanje svetniške skupine SMC.
Stanje projekta: v izvajanju
OB190-15-0005 Nakup opreme za delovanje svetniške skupine SLS
Namen in cilj projekta: nakup opreme za nemoteno delovanje svetniške skupine SLS.
Stanje projekta: v izvajanju
OB190-19-0027 Nakup opreme za svet. skupino Stranke Alenke Bratušek
Namen in cilj projekta: nakup opreme za nemoteno delovanje svetniške skupine Stranke Alenke
Bratušek.
Stanje projekta: v izvajanju
OB190-19-0028 Nakup opreme za svetniško skupino SNS
Namen in cilj projekta: nakup opreme za nemoteno delovanje svetniške skupine SNS.
Stanje projekta: v izvajanju
OB190-21-0002 Nakup opreme za svetniško skupino samostojnih svetnikov
Namen in cilj projekta: nakup opreme za nemoteno delovanje svetniške skupine SNS.
Stanje projekta: v izvajanju
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4001 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA PREMOŽENJSKE PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
OB190-20-0018 Informacijski sistem
Namen in cilj projekta: Z uporabo sodobnih informacijskih orodij želimo zagotavljati učinkovito
delo občinske uprave, s čimer lahko nudimo ustrezen servis našim uporabnikom.
Stanje projekta: Trajna naloga. Uporabljamo sodobna orodja za pisarniško poslovanje, obdelavo
finančno-računovodskih ter prostorskih podatkov. Za zagotavljanje informacijske varnosti
moramo še urediti ustreznejše varovanje podatkov (rezervno lokacijo).
0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB190-20-0001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Namen in cilj projekta: Namen je obnova poslovnih prostorov, ki jih uporabljajo društva s ciljem
zmanjšanja vzdrževalnih stroškov (popravila, ogrevanje).
Stanje projekta: v izvajanju
OB190-20-0019 Nakup opreme
Namen in cilj projekta: Nakup opreme v poslovnih prostorih in SMJ.
Stanje projekta: v izvajanju
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
OB190-06-0006 Upravna stavba Ulica Savinjske čete 5
Namen in cilj projekta: sredstva se zagotovijo za menjavo dotrajanega stavbnega pohištva
upravne zgradbe. Z menjavo bomo dosegli prihranek pri ogrevanju.
Stanje projekta: v izvajanju
OB190-14-0018 Počitniški apartma v Barbarigi
Namen in cilj projekta: nakup opreme za počitniški apartma v Barbarigi.
Stanje projekta: v izvajanju
OB190-20-0020 Nakup opreme za OU
Namen in cilj projekta: sredstva so predvidena za nemoteno delovanje občinske uprave ter
posodobitev opreme potrebne za delo občinske uprave.
Stanje projekta: v izvajanju
OB190-21-0012 Energetska sanacija upravne stavbe Ul. Savinjske čete 5
Namen in cilj projekta: sredstva se zagotovijo za menjavo strešne kritine ter izdelavo
fasade na upravni stavbi, menjavo radiatorjev ter notranjih luči. Cilj je, da bomo z
menjavo znižali stroške vzdrževanja ter dosegli prihranek pri ogrevanju ter elektriki.
Stanje projekta: v pripravi
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča
16069002 Nakup zemljišč
OB190-20-0021 Nakup in menjava zemljišč
Namen in cilj projekta: v okviru tega projekta so sredstva namenjena za nakupe ali menjave
zemljišč na podlagi katerih občina pridobi lastninsko pravico na gospodarski javni infrastrukturi
skladno s prostorskimi akti in veljavno zakonodajo.
Stanje projekta: aktiven projekt – v izvajanju.
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4003 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
OB190-20-0032 Nabava opreme iz naslova pokroviteljstva občine
Namen in cilj projekta: Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje praznovanj, pokroviteljstva in
promocij, za kulturne, športne, strokovne, družabne prireditve, investicije in mednarodne
projekte, ki služijo v javne namene. Sredstva se dodeljujejo društvom, javnim zavodom in
drugim neprofitnim organizacijam, na osnovi javnega razpisa Pokroviteljstva Občine Žalec.
Stanje projekta: Sredstva predvidena po posameznih letih se dodelijo na podlagi vsakoletnega
javnega razpisa. Razpis bo objavljen po sprejetem proračunu.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 Oskrba s toplotno energijo
OB190-20-0033 Obnova toplovodnega sistema mesta Žalec
Namen in cilj projekta: Namen projekta je sofinanciranje vzdrževanja toplovodnega sistema v
deležu za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Občina Žalec, in sicer na območju ulic
Tomšičeva ulica (VVZ Žalec), Aškerčeva ulica (MSK Žalec, ZKŠT Žalec, Glasbena šola, VVZ
Žalec), Šilihova ulica (I. in II. OŠ Žalec) in Prežihova ulica (VVZ Žalec). Izvedba vzdrževanja je
nujna za nemoteno delovanje javnih zavodov. Vse navedene aktivnosti in tudi bodoče so
opredeljene v srednjeročnem programu SIPRO za zagotavljanje preskrbe občine s toplotno
oskrbo, na podlagi katerega je bila opredeljena višina potrebnih sredstev.
Stanje projekta: Projekt se izvaja izven ogrevalne sezone in na podlagi vsakoletnih pogodb o
zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna s Siprom.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
OB190-20-0034 Investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Žalec
Namen in cilj projekta: Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo
javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli Občina
Žalec. Občina Žalec je, kot soustanoviteljica, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na
primarni ravni ustanovila javni zavod ZD dr. Jožeta Potrate Žalec. Za izvajanje lekarniške
dejavnosti, pa je ustanovila javni zavod Žalske lekarne. Skladno z veljavno zakonodajo, Občina
Žalec, kot ustanoviteljica javnih zdravstvenih zavodov, zagotavlja tudi sredstva za investicije.
Cilj je zagotoviti finančna sredstva za izvedbo potrebnih investicij za kvalitetno izvajanje
dejavnosti v okviru javnega zavoda ZD dr. Jožeta potrate (npr. obnova opreme in prostorov, …).
Stanje projekta: ZD Žalec ima pripravljen seznam nujnih investicijskih vlaganj v opremo in
obnovo prostorov. Nabava opreme in izvedba del sledi po sprejetem proračunu in izboru
izvajalcev del.
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
OB190-07-0036 Ureditev arheološkega parka v Šempetru
Namen in cilji projekta: Zagotovitev sredstev za novelacijo projektno tehnične dokumentacije,
ki bo osnova za prijavo na javne razpise (v okviru EU, Norveškega sklada, Ministrstva za
kulturo), ki bodo sofinancirali izvedbo projektov kulturne dediščine državnega pomena. Zaščita
in celovita ureditev arheološkega parka v Šempetru, je na osnovi obstoječe projektne
dokumentacije ocenjena na 1.970.000 €. Občina Žalec bi bila v projektu partner, skupaj z
ostalimi deležniki tako na državnem kot v lokalnem okolju, ob ustrezni podpori strokovnih služb
– ZVKD OE Celje, PM Celje, saj je Arheološki park Rimska nekropola v lasti države in SAZU
ter spomenik državnega pomena.
Stanje projekta: Izdelana projektno tehnična dokumentacijo za zaščito in celovito ureditev
arheološkega parka v Šempetru, ki jo je potrebno novelirati v skladu z novo gradbeno
zakonodajo v kolikor bo pripravljenost lastnikov za izvedbo projekta.
OB190-20-0035 Investicije in investicijsko vzdrževanje Dvorca Novo Celje
Namen in cilji projekta: Zagotovitev finančnih sredstev za nujne investicije (stavno pohištvo,
streha, žlebovi), ki bodo preprečevale propadanje dvorca Novo Celje.
Stanje projekta: Realizirana obnova kamnitih kipov Samsona in Herkula pri vhodu v dvorec
Novo Celje v letu 2020, le te je potrebno ustrezno zaščititi. Prav tako pa je potrebno izvesti nujna
dela, ki bodo preprečila propadanje dvorca (zamenjava stekel, strešnikov, žlebov), … v kolikor
bodo poškodbe na objektu od zime ali vandalizma.
OB190-20-0036 Investicije in investicijsko vzdrževanje Savinove hiše
Namen in cilji projekta: Zagotovitev sredstev za obnovo Savinove hiše glede na starost objekta
obnova ventilov, galerijskih stekel, monitorja.
Stanje projekta: Izvedba na podlagi vsakoletne pogodbe o zagotovitvi sredstev iz občinskega
proračuna z javnim zavodom Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, ki kot upravljalec objekta
tudi pridobi ponudbe in realizira investicijo.
OB190-20-0037 Sofinanciranje obnove kulturne dediščine
Namen in cilj projekta: Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje projektov na področju kulture za
obnovo nepremične kulturne dediščine (vključno s sofinanciranjem obnove fasad v zaščitenih
območjih vaških in mestnih jeder). Sredstva se zagotovijo na podlagi javnega razpisa za
sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec.
Stanje projekta: Sredstva predvidena po posameznih letih se dodelijo na podlagi vsakoletnega
javnega razpisa. Razpis bo objavljen po sprejetem proračunu.
OB190-20-0038 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec
Namen in cilji projekta: Zagotovitev ohranjanja tradicije hmeljarstva skozi atraktivno ponudbo
Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Žalec za vse obiskovalce, kar se predvideva z dopolnitvijo
in obogatitvijo obstoječe ponudbe in izvedbo nujnih investicijskih del za delovanje muzeja.
Stanje projekta: Izvedba na podlagi vsakoletne pogodbe o zagotovitvi sredstev iz občinskega
proračuna z upravljalcem objekta ZKST Žalec - pripravljena zasnova preureditve in dopolnitve
muzejske zbirke in nujnih investicijskih del za delovanje muzeja.
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1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
OB190-20-0039 Nakup opreme za Medobčinsko splošno knjižnico
Namen in cilji projekta: Zagotovitev finančnih sredstev za zagotavljanje pogojev in opreme za
delovanje javnega zavoda Medobčinske splošne knjižnice Žalec.
Stanje projekta: Izvedba na podlagi vsakoletne pogodbe o zagotovitvi sredstev iz občinskega
proračuna z javnim zavodom Medobčinska splošna knjižnica Žalec, ki pridobi ponudbe in
realizira investicijo.
OB190-20-0040 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico
Namen in cilji projekta: Zagotovitev sredstev za sofinanciranje nabave novih knjig in strokovnih
gradiv - knjižničnega gradiva v Medobčinski splošni knjižnici Žalec.
Stanje projekta: Izvedba na podlagi vsakoletne pogodbe o zagotovitvi sredstev iz občinskega
proračuna z javnim zavodom Medobčinska splošna knjižnica Žalec, ki pridobi ponudbe in
realizira nabavo novega knjižničnega gradiva
18039003 Ljubiteljska kultura
OB190-20-0041 Nabava opreme za kulturna društva
Namen in cilj projekta: Zagotovitev sredstev za sofinanciranje nabave opreme za kulturna
društva. Razdelitev sredstev za investicijske transfere med društva se opravi na osnovi planov ter
pravilnika za financiranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec v odvisnosti od števila
vlog na javni razpis za posamezno leto in realiziranih investicijskih vlaganj.
Stanje projekta: Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec bo
objavljen spletni strani Občine Žalec.
18039005 Drugi programi v kulturi
OB190-20-0042 Dom II. slovenskega tabora Žalec
Namen in cilji projekta: Zagotovitev finančnih sredstev za zagotavljanje pogojev in opreme za
delovanje javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.
Stanje projekta: Izvedba na podlagi vsakoletne pogodbe o zagotovitvi sredstev iz občinskega
proračuna z javnim zavodom Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, ki kot upravljalec objekta
tudi pridobi ponudbe in realizira investicijo.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
OB190-20-0003 Nogometno igrišče z umetno travo v ŠC Žalec
Namen in cilji projekta: Športni center Žalec se že vrsto let srečuje s prostorsko stisko za vadbo
celotnega ustroja nogometašev. Z namenom, da se centralno igrišče ohranja v čim boljših pogojih za
tekmovalni del, se v okviru ŠC Žalec za izvajanje aktivnosti zagotovijo dodatne površine z umetno
travo. Predmetno igrišče je potrebno prostorsko umestiti v OPPN Frenga in pridobiti ustrezno
projektno tehnično dokumentacijo za gradbeno dovoljenje za nogometno igrišče z umetno travo z
razsvetljavo. Izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo v velikosti 60 x 40m s spremljajočo
razsvetljavo je predvidena v letih 2021 in 2022. V istem časovnem obdobju je predvideno pridobivanje
sredstev preko javnega razpisa Nogometne zveze Slovenije in donatorjev.
Izgradnja igrišča z umetno travo se zamika v leto 2022 in 2023, saj OPPN Žalec Frenga še
ni sprejet, kar pa je pogoj za projektiranje investicije in pridobitev gradbenega dovoljenja
za izgradnjo.
Stanje projekta: projekt je v teku.
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OB190-20-0043Investicijsko vzdrževanje Športnega centra Žalec
Namen in cilji projekta: Zagotovitev pogojev za izvajanje športno rekreativnih aktivnosti z
izvedbo najnujnejših del na atletski stezi ter ostalih športnih površinah v ŠC Žalec
Stanje projekta: Izvedba na podlagi vsakoletne pogodbe o zagotovitvi sredstev iz občinskega
proračuna z javnim zavodom Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, ki kot upravljalec
Športnega centra Žalec tudi pridobi ponudbe in realizira investicijo.
OB190-20-0044 Investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov
Namen in cilj projekta: Zagotavljanje pogojev za izvajanje športno rekreativnih aktivnosti na
zunanjih površinah po krajevnih skupnosti in mestni skupnosti. Razdelitev sredstev za
investicijske transfere med društva se opravi na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje
investicijskega vzdrževanja drugih športnih objektov. V letu 2021 bo izveden strokovni pregled
ustreznosti opreme in ev. odstranitev neprimerne/nevarne opreme na igriščih ter legalizacija
športnih igrišč na prostem na območju Občine Žalec.
Stanje projekta: Javni razpis za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja drugih športnih
objektov bo objavljen na spletni strani Občine Žalec. Na osnovi seznama objektov, ki jih je
potrebno strokovno pregledati se bodo po sprejetju proračuna naročili pregledi ustreznosti
opreme na igriščih in ev. odstranitev le te, ter pridobila potrebna dokumentacija za legalizacijo
predmetnih igrišč.
OB 190-20-109 Obnova parketa v športni dvorani Šempeter
Namen in cilj: Občina Žalec bo na JR Fundacije za šport prijavila obnovo parketa v športni
dvorani pri Osnovni šoli Šempeter. Obstoječi športni parket je potreben obnove. Športna dvorana
je zasedena od 7.00 ure do 22.30 ure z športnimi aktivnostmi v okviru vzgoje in izobraževanja in
aktivnostmi športnih društev.
Stanje projekta: Pripravljen DIIP investicijskega projekta in pripravljena prijava na JR Fundacije
za šport. Realizacija projekta je predvidena po sprejetju sklepa o sofinanciranju s strani
Fundacije za šport. Izvedba je predvidena v času poletnih počitnic 2021.
OB 190-20-110 Ureditev športnega igrišča v Libojah
Namen in cilj: Predvidena je ureditev in legalizacija športnega igrišča v Libojah, da bo varno za
uporabo in izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa športne vzgoje učencev in učenk POŠ
Liboje ter za rekreativno dejavnost občank in občanov Liboj. POŠ Liboje, bo nosilka ureditve
igrišča. Strokovne službe Občine Žalec bodo aktivno sodelovale pri legalizaciji igrišča.
Stanje projekta: V teku je inventarizacija stanja igrišča in pridobivanja Pripravljen DIIP
investicijskega projekta in pripravljena prijava na JR Fundacije za šport. Realizacija projekta je
predvidena po sprejetju sklepa o sofinanciranju s strani Fundacije za šport. Izvedba je predvidena
v času poletnih počitnic 2021.
18059002 Programi za mladino
OB190-19-0034 Mladinski center Žalec
Namen in cilji projekta: Zagotovitev finančnih sredstev za zagotavljanje pogojev za delovanje
društev ki pokrivajo delovanje mladih v Občini Žalec. V letu 2020 je bil ustanovljen Javni
zavoda Mladinski center Žalec.
Stanje projekta: Sprejet Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Žalec v letu 2020. Začetek
delovanja javnega zavoda proti koncu leta 2020. Za leto 2021 je pripravljena IDZ
dokumentacije za ureditev prostorov na naslovu Aškerčeva ulica 13. V sprejemanju je OPPN
Frenga, ki umešča objekt na navedeno lokacijo. Po sprejetju OPPN Frenga, se izdela projektno
tehnična dokumentacija za MC Žalec. Ob tem se spremljajo možnosti pridobitve sredstva za
izvedbo investicije dodatnih prostorov na javnih razpisih EU v letih 2021-2022.

374

19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
OB190-20-0004 Vrtec Žalec Zahod
Namen in cilj projekta: Občina Žalec mora v skladu z zakonodajo zagotavljati ustrezne
prostorske pogoje za izvajanje predšolske vzgoje tj. 3,5m2 igralne površine na otroka do leta
2023. Z namenom zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev smo v letu 2019 skupaj z
vodstvom vrtca pričeli z aktivnostmi umeščanja novega vrtca na območju Žalec Zahod. V letu
2021 je predvidena izdelava ustreznih strokovnih podlag, investicijske dokumentacije,
idejno/tehnične dokumentacije ter izbor izvajalca za izgradnjo vrtca Žalec Zahod po modelu
javno-zasebnega partnerstva. V letih 2021 in 2022 je tako že predvidena gradnja vrtca. Cilj
projekta je izgradnja nove enote Vrtcev Občine Žalec, in sicer enote Žalec Zahod.
Stanje projekta: V skladu zakonodajo je v pripravi OPPN Žalec Zahod in izdelava ustrezne
strokovne podlage, investicijske dokumentacije (DIIP, PREDIVESTICIJSKA ZASNOVA,
INVP), idejno/tehnične dokumentacije (IDZ in projektna naloga) ter izvedba presoje javno
zasebnega partnerstva, javni razpis in izbor koncedenta ki bo realiziral izgradnjo vrtca Žalec
Zahod.
OB190-20-0045 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev Žalec
Namen in cilj projekta: Namen projekta je na podlagi petega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih
(UL RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in
investicije v nepremičnine in opremo vrtcev. Cilj projekta je zagotavljanje prostorskih pogojev in
opreme za delovanje. V letih 2021 in 2022 bo cilj zasledovan z naslednjimi investicijami
oziroma investicijskim vzdrževanjem: vgradnja zasilne razsvetljave v enoti Žalec I in Petrovče,
prenova razdelilne kuhinje v enoti Liboje in Levec, menjava stropov v igralnicah, garderobi in
sanitarijah v enoti Levec, menjava kombiniranega igrala v enoti Petrovče, ureditev gumiranih
talnih oblog pod igrali ter delna ureditev igralnih con v enotah Žalec I, Petrovče, Trje, Šempeter,
Griže in Novo Celje, menjava dotrajane opreme (mize in stoli) v enoti Šempeter, Zabukovica in
Levec, menjava plinske prekucne ponve na enoti Trje in IKT projekt v enoti Petrovče.
Stanje projekta: Projekt se bo izvajal na podlagi vsakoletnih pogodb o zagotovitvi sredstev iz
občinskega proračuna.
OB190-20-0046 Vrtec Žalec zahod - uporabnina
Namen in cilj projekta: Namen projekta zagotovitev ustreznih prostorov za nemoteno izvajanje
predšolske vzgoje na območju Občine Žalec ter zagotavljanje normativnega standarda kakovosti
bivanja za končne uporabnike vrtca - zagotavljanje ne manj kot 3 m2 notranje igralne površine na
otroka, ki bosta dosežena z izgradnjo vrtca Žalec Zahod v okviru javno-zasebnega partnerstva.
Koncesionarju bo podeljena pravica, da ekonomsko koristi in upravlja s celotnim objektom in
pripadajočim zemljiščem skozi celotno koncesijsko obdobje. Koncedent (Občina Žalec) se
zavezuje, da bo koncesionarju ves čas trajanja pogodbe plačeval nadomestilo za uporabo in
upravljanje objektov iz 4. člena Koncesijskega akta za izvedbo projekta javno-zasebnega
partnerstva – Vrtec Žalec Zahod. Način in dinamiko obračuna se natančneje opredeli s pogodbo
o javno-zasebnem partnerstvu.
Stanje projekta: projekt se bo začel izvajati po sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
Predviden začetek plačevanja uporabnine za vrtec je v letu 2022 do konca obdobja trajanja
koncesije zasebnega partnerja.
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
OB190-20-0047 Investicije in investic. vzdrževanje I. Osnovna šola Žalec
Namen in cilj projekta: Namen projekta je na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za nujne
investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in s tem zagotavljati in vzdrževati
prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v I. OŠ Žalec.
Stanje projekta: Projekt se bo izvajal na podlagi vsakoletnih pogodb o zagotovitvi sredstev iz
občinskega proračuna.
OB190-20-0048 Investicije in investic. vzdrževanje II. Osnovna šola Žalec
Namen in cilj projekta: Namen projekta je, da Občina Žalec kot soustanoviteljica II. OŠ Žalec
zagotavlja 53 % delež sredstev na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja za nujne investicije in investicijsko
vzdrževanje nepremičnin in opreme ter za sofinanciranje nakupa IKT opreme in izgradnje
brezžičnega sistema, saj se je II. osnovna šola Žalec prijavila na javni razpis (UL RS 54/2017) za
sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in »Nakup IKT opreme« - Program
nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ, skladno s kohezijsko politiko. Navedeni
program je potrdilo MIZŠ in ga tudi sofinancira. Cilj projekta je menjava dotrajane opreme in
nujno investicijsko vzdrževanje ter vzpostavitev IKT infrastrukture na II. osnovni šoli Žalec, s
čimer se zagotavljajo in vzdržujejo prostorski pogoji za kvalitetno izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v II. OŠ Žalec.
Stanje projekta: Projekt se bo izvajal na podlagi vsakoletnih pogodb o zagotovitvi sredstev iz
občinskega proračuna.
OB190-20-0049 Investicije in investic. vzdrževanje OŠ Griže
Namen in cilj projekta: Namen projekta je na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za nujne
investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in s tem zagotavljati in vzdrževati
prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na Osnovni šoli Griže.
Stanje projekta: Projekt se bo izvajal na podlagi vsakoletnih pogodb o zagotovitvi sredstev iz
občinskega proračuna.
OB190-20-0050 Investicije in investic. vzdrževanje OŠ Petrovče
Namen in cilj projekta: Namen projekta je na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za nujne investicije
in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in s tem zagotavljati in vzdrževati prostorske
pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na Osnovni šoli Petrovče. Namen
projekta je menjava opreme za učilnice, razrez stare cisterne, menjava luči, menjava opreme za
učilnice, ureditev dveh kabinetov ter menjava luči in tuš armatur v garderobah telovadnice.
Stanje projekta: Projekt se bo izvajal na podlagi vsakoletnih pogodb o zagotovitvi sredstev iz
občinskega proračuna.
OB190-20-0051 Investicije in investic. vzdrževanje OŠ Šempeter
Namen in cilj projekta: Namen projekta je na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82.
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za
nujne investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in s tem zagotavljati in
vzdrževati prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na
Osnovni šoli Šempeter. Namen projekta je nakup opreme za učilnice, menjava svetil ter menjava
parketa v določenih učilnicah.
Stanje projekta: Projekt se bo izvajal na podlagi vsakoletnih pogodb o zagotovitvi sredstev iz
občinskega proračuna.
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OB190-20-0052 Investicije in investic. vzdrževanje POŠ Gotovlje
Namen in cilj projekta: Namen projekta je na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82.
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za
nujne investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in s tem zagotavljati in
vzdrževati prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na
Podružnični osnovni šoli Gotovlje.
Stanje projekta: Projekt se bo izvajal na podlagi vsakoletnih pogodb o zagotovitvi sredstev iz
občinskega proračuna.
OB190-20-0053 Investicije in investic. vzdrževanje POŠ Liboje
Namen in cilj projekta: Namen projekta je na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82.
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za
nujne investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in s tem zagotavljati in
vzdrževati prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na
Podružnični osnovni šoli Gotovlje. Namen projekta je obnova fasade na objektu šole.
Stanje projekta: Projekt se bo izvajal na podlagi vsakoletnih pogodb o zagotovitvi sredstev iz
občinskega proračuna.
OB190-20-0054 Investicije in investic. vzdrževanje POŠ Ponikva
Namen in cilj projekta: Namen projekta je na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82.
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za
nujne investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in s tem zagotavljati in
vzdrževati prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na
Podružnični osnovni šoli Gotovlje.
Stanje projekta: Projekt se bo izvajal na podlagi vsakoletnih pogodb o zagotovitvi sredstev iz
občinskega proračuna.
OB190-20-0055 Nadzidava I. Osnovne šole Žalec
Namen in cilj projekta: Projekt zajema izvedbo medetaže v prostorih predavalnice, s čimer se
pridobijo prostori v pritličju in nadstropju. Poleg že obstoječe učilnice v pritličju, se pridobi
dodatna nova učilnica v pritličju, obe dimenzije po 75m2. V nadstropju se uredita dve učilnici
velikosti 75m2. Zaradi medetaže je potrebna tudi preureditev nekaterih prostorov v nadstropju za
ureditev dostopov, garderob ipd.
Stanje projekta: V letu 2021 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba
rekonstrukcije predavalnice v nove učilnice.
OB190-20-0056 Prizidek k I. Osnovni šoli Žalec
Namen in cilj projekta: Na jugovzhodni strani sedanjega objekta I. in II. osnovne šole Žalec se
predvidi izgradnja prizidka v velikosti cca. 49x24m. Za izgradnjo prizidka je potrebno izdelati
projekte za gradbeno dovoljenje in pridobiti le tega.
Stanje projekta: Projekt se začne izvajati v letu 2022 – izdela se idejno zasnovo (IDZ),
investicijsko dokumentacijo(IP) in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD).
19039002 Glasbeno šolstvo
OB190-20-0057 Investicije in investic. vzdr. Glasbene šole Žalec
Namen in cilj projekta: Namen projekta je na podlagi četrte in šeste alineje prvega odstavka 82.
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za
nujne investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in s tem zagotavljati in
vzdrževati prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na
Glasbeni šoli Risto Savin Žalec.
Stanje projekta: Projekt se bo izvajal na podlagi vsakoletnih pogodb o zagotovitvi sredstev iz
občinskega proračuna.
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1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
OB190-21-0007 Investicijsko vzdrž. UPI Ljudska Univerza Žalec
Namen in cilj projekta: Namen projekta je na podlagi druge alineje 59. člena Zakona o
izobraževanju odraslih (UL RS, št.: 6/18 in 189/20 – ZFRO) zagotoviti sredstva za nujne
investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, in sicer za predelavo
kotlovnice na olje v kotlovnico na plin. Cilj projekta je zagotoviti kvalitetno izvajanje
programov izobraževanja odraslih v prostorih UPI ljudske univerze Žalec.
Stanje projekta: Projekt je v izvajanju in se bo zaključil do konca leta 2021.
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
OB190-21-0011 Prevozi učencev
Namen projekta je na podlagi tretje alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09,
64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 –
popr. in 25/17 – ZVaj) zagotavljati sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56.
členom Zakona o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06 - UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF,
63/13 in 46/16 – ZOFVI-L). Cilj projekta je zagotavljati pravico učencev do brezplačnega
prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole
oziroma ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v
ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je
ogrožena varnost učenca na poti v šolo.
Stanje projekta: Projekt je v izvajanju na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci šolskih
prevozov ter izdanih odločb o upravičenosti do povračila stroškov prevoza v šolo.
20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
OB190-20-0058 Oprema za izboljšanje enakih možnosti invalidov
Namen in cilj projekta: Izboljšanje enakih možnosti invalidov z nabavo potrebne opreme in
ureditvijo javnih površin (dostopnost do objektov, dostopnost do kulturnih vsebin – s
prilagoditvijo za slepe in slabovidne, naglušne, gibalno ovirane osebe).
Stanje projekta: Izvedba se bo izvajala v skladu z akcijskim načrtom »Občina po meri invalidov«
do leta 2022+.
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4004 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
OB190-20-0059 Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Namen in cilj projekta: Gre za investicijsko vzdrževanje in izboljšave opreme - nakup
programske opreme in računalnikov, nakup radarja za nadzor hitrosti, nakup avtomobila … za
uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti skupne občinske uprave.
Kazalniki: uspešno izvršene naloge po posameznih organizacijskih enotah skupne službe Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Povzetek aktivnosti, število opravljenih zadev in višina
zbranih glob je podan v letnem poročilu MIIR.
Stanje projekta: trajnostna naloga. Podrobnejši cilji in naloge so opredeljene v letnem načrtu
skupne službe, ki ga potrdi OS občine.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB190-20-0060 Opremljanje enot in služb civilne zaščite
Namen in cilji projekta: Zagotavljanje opremljenosti ekipe prve pomoči (obvezilni material za
nahrbtnike ekipe prve pomoči) ter dopolnitev opreme za reševanje ob različnih nesrečah, kot so
neurja, toča, močan veter ipd.
Stanje projekta: v izvajanju.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB190-20-0061 Požarni sklad
Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne
opreme in gasilskih vozil. Nabava gasilskih vozil v skladu z Načrtom razvoja in opremljanja
PGD v Občini Žalec v obdobju od 2019 – 2024 ter Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-20-0062 Obnova gasilskih domov
Namen: Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove gasilskih domov. Potek sofinanciranja
obnove gasilskih domov se izvaja na podlagi vloge društva ter sprejetega sklepa župana.
Cilji: Vzdrževani - obnovljeni objekti in prostori, ki so potrebni za delovanje gasilstva.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-20-0063 Nabava gasilske zaščitne opreme
Namen: Sredstva so namenjena za nabavo gasilske zaščitne opreme za vseh 15 prostovoljnih
gasilskih društev na podlagi letnega programa dejavnosti javne gasilske službe ter načrta razvoja
in opremljanja PGD v Občini Žalec.
Cilji: Opremljanje prostovoljnih gasilskih društev v skladu z Zakonom o gasilstvu (UL RS, št.
113/05-UPB1 in 23/19).
Stanje projekta: v pripravi.
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OB190-20-0064 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil
Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave gasilskih vozil v skladu
z Načrtom razvoja in opremljanja PGD v Občini Žalec v obdobju od 2019 – 2024 ter Uredbe o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Občina Žalec
financira lahka vozila v višini 50%, težja vozila pa v višini 70%.
Stanje projekta: v izvajanju.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB190-20-0095 Nabava opreme za čiščenje in pluženje cest
Nakup strojne opreme za zimsko in letno vzdrževanje javnih občinskih cest in površin za pešce
in kolesarja.
Stanje projekta: V izvajanju. Vsakoletno dodatno opremljanje pogodbenih izvajalec zimske
službe in Enote za urejanje javnih površin na JKP Žalec z novo opremo in nadomestnimi deli za
obstoječo opremo.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB190-06-0048 Sanacija plazov na lokalnih cestah
Odprava posledic splazitve cestnega telesa javne občinske ceste in zagotavljanje varnih javnih
cest.
Stanje projekta: V izvajanju.
OB190-06-0054 LC 490081 Zabukovica - Matke
Sanacija poškodovanih odsekov občinske ceste z razširitvijo in ureditvijo odvodnjavanja
meteornih vod.
Stanje projekta: Že izvedena sanacija najslabših odsekov. V prihodnje nadaljevanje za sanacija
celotne ceste.
OB190-06-0056 LC 490421 Gotovlje - Eles
Sanacija poškodovanih odsekov občinske ceste z razširitvijo in ureditvijo odvodnjavanja
meteornih vod.
Stanje projekta: V izvajanju.
OB190-06-0061 Obnove javnih cest po izgradnji plina
Sanacija vzdolžnih in prečnih prekopov zaradi vgradnje plinovoda v občinske javne ceste.
Stanje projekta: V izvajanju.
OB190-06-0131 LC 490392 Spodnja Ponikva - Ponikva
Sanacija poškodovanih odsekov občinske ceste z razširitvijo in ureditvijo odvodnjavanja
meteornih vod.
Stanje projekta: V izvajanju.
OB190-09-0012 Pločnik Griže - Zabukovica
Gradnja površin za pešce ob občinski cesti št. 490022 Migojnice-Zabukovica
Stanje projekta: V izvajanju. Manjka še odsek od vrtca do Sipex.
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OB190-10-0034 Ekon. posl. infrast. v poslovni coni Arnovski gozd
Dograditev manjkajoče komunalne opreme na območju OPPN PCAG 1 za namen širitve
poslovne cone.
Stanje projekta: Izvedeno delno. Nadaljevanje gradnje po pogodbi o opremljanju.
OB190-10-0035 LC 490091 Liboje - Zagreben
Sanacija poškodovanih odsekov občinske ceste z razširitvijo in ureditvijo odvodnjavanja
meteornih vod.
Stanje projekta: V izvajanju.
OB190-11-0011 Povezovalna cesta ob ŽP Celje – Velenje (Vrbje)
Izvedba povezovalne ceste z namenom ukinitve nezavarovanega prehoda ceste preko železniške
proge pri nadvozu državne ceste R2-447 preko železniške proge Celje-Velenje na zahodnem
robu mesta Žalec.
Stanje projekta: Projektna dokumentacija je izdelana. Projekt se financira tudi s strani DRSI.
Čaka se zagotovitev sredstev na strani sofinancerja.
OB190-16-0008 JP 990771 Griže - Oblak
Rekonstrukcija preozkega in poškodovanega odseka javne občinske ceste z ureditvijo
odvodnjavanja.
Stanje projekta: Izvedena sanacija najbolj poškodovanega odseka.
OB190-16-0010 LC 490351 Šempeter - Zg. Grušovlje
Razširitev preozkega vozišča občinske ceste in ureditev odvodnjavanja meteornih vod v območju
naselja.
Stanje projekta: Pridobivanje zemljišč.
OB190-16-0037 LC 490631 Arja vas
Sanacija poškodovanih odsekov občinske ceste na odseku od plinske postaje v centru vasi do
krožišča pri avtocesti.
Stanje projekta: V izvajanju.
OB190-16-0042 JP 991231 Brnica - Falenč
Sanacija poškodovanih odsekov občinske ceste z razširitvijo in ureditvijo odvodnjavanja
meteornih vod.
Stanje projekta: V izvajanju.
OB190-16-0043 JP 992971 Trubarjeva ulica - povezava na obvoznico
Izgradnja novega priključka mesta Žalec na severno žalsko obvoznico.
Stanje projekta: DGD/PZI dokumentacija naročena in v pridobivanju.
OB190-16-0044 LC 490401 Velika Pirešica – Studence - Ponikva
Rekonstrukcija poškodovanih odsekov občinske ceste z razširitvijo in ureditvijo odvodnjavanja
meteornih vod.
Stanje projekta: V izvajanju.
OB190-16-0045 LC 032054 Ruše – Zaloška Gorica
Sanacija dotrajanega in poškodovanega odseka občinske ceste z razširitvijo in ureditvijo
odvodnjavanja.
Stanje projekta: Izbrani so odseki na katerih je bila zaznana potreba po sanacijah.
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OB190-16-0049 JP 993041 Juhartova ulica
Izvedba asfaltne prevleke na makadamskem vozišču občinske ceste z ureditvijo odvodnjavanja.
Stanje projekta: Izdelani popisu za ponudbe.
OB190-17-0011 OPPN Hramše - GJI
Opremljanje območja OPPN s komunalno infrastrukturo.
Stanje projekta: DGD in PZI dokumentacija v izdelavi.
OB190-18-0002 Povezov. ceste zaradi ukinitve nivojskih prehodov
Izgradnja novih povezovalnih cest zaradi ukinitve nezavarovanih prehodov preko železniške
proge v Dobriši vasi in Levcu.
Stanje projekta: Naročeni DGD in PZI projekti. Čaka se na soglasje mnenjedajalcev.
OB190-18-0009 GJI OPPN Liboje - sever
Opremljanje območja OPPN s komunalno infrastrukturo.
Stanje projekta: Gradbeno dovoljenje pridobljeno, v izvajanju nadaljevanje gradnje.
OB190-18-0020 Poslovna cona Vrbje - GJI
Gradnja komunalne infrastrukture v turistično poslovni coni.
Stanje projekta: Gradbena dela so v zaključni fazi. Potrebno urediti še lastništvo zemljišč
OB190-19-0002 LC 490451 Gorca - Hramše
Rekonstrukcija poškodovanih odsekov občinske ceste z razširitvijo in ureditvijo odvodnjavanja
meteornih vod.
Stanje projekta: Izbrani so odseki na katerih je bila zaznana potreba po sanacijah. Čaka se na
izgradnjo vodovoda Gorca – Hramše.
OB190-19-0003 Poslovna cona južno od železnice II. faza
Gradnja komunalne infrastrukture za širitev poslovne cone. Izgradnja cest B in delno D,
podaljšanje ceste A ter rekonstrukcija LC 490162 na odseku od Cesta na Lavo do Zagožen.
Stanje projekta: V izvajanju.
OB190-19-0005 Pločnik Vrbje (Brglez -Žolnir)
Izgradnja površin za pešce ob občinski cesti skozi naselje Vrbje.
Stanje projekta: PZI projekti, pridobivanje zemljišč, nadaljevanje gradnje.
OB190-19-0007 LC 032041 Lopata - Podgora
Rekonstrukcija poškodovanih odsekov občinske ceste z razširitvijo in ureditvijo odvodnjavanja
meteornih vod.
Stanje projekta: Izbrani so odseki na katerih je bila zaznana potreba po sanacijah.
OB190-19-0008 Cesta OPPN Ponikva 3/2 - GJI
Opremljanje območja OPPN s komunalno infrastrukturo.
Stanje projekta: DGD/PZI v izdelavi.
OB190-19-0031 JP 992092 Spodnje Grušovlje
Rekonstrukcija preozkega vozišča občinske ceste v naselju Sp. Grušovlje z ureditvijo
odvodnjavanja meteornih vod z vozišča občinske ceste.
Stanje projekta: V izvajanju. Nadaljevanje gradnje.
OB190-19-0032 Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC Arnovski gozd - širitev
Izgradnja komunalne infrastrukture za opremljanje zemljišč za širitev poslovne cone v smeri
proti Ložnici.
Stanje projekta: DGD in PZI naročeni, javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del izvedeno.
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OB190-19-0033 Cesta skozi vaško jedro Petrovče
Načrtovanje in izvedba ukrepov za zmanjševanje vplivov fekalnega kolektorja in motornega
prometa na prebivalce Petrovč in ureditev površin za pešce in kolesarje.
Stanje projekta: PZI projekti pridobljeni.
OB190-20-0006 Rekonstrukcija mostu na Savinji v Kasazah
Načrtovanje ter izvedba razširitve vozišča na mostu in izvedbe površin za pešce za varno
odvijanje peš prometa preko premostitvenega objekta.
Stanje projekta: PZI projekti pridobljeni. Dogovor z lastnikom kamnoloma Liboje v
usklajevanju.
OB190-20-0007 Novogradnja mostu na LC 490021 Žalec - Migojnice
Izgradnja nadomestnega mostu na lokaciji dotrajanega mostu preko reke Savinje na LC 490021.
Stanje projekta: Pridobivanje ponudb za naročilo PZI projektne dokumentacije.
OB190-20-0008 Pločnik ob LC 490521 Hmeljarska ulica
Izgradnja površin za pešce ob Hmeljarski ulici v Žalcu na odseku od križišča z Ul. Savinjske čete
do križišča z Vrečerjevo ulico.
Stanje projekta:
izdelan IDP, delno že zgrajen pločnik mimo nekdanje banke Celje.
OB190-20-0010 PC Zaloška Gorica - GJI
Opremljanje območja OPPN s komunalno infrastrukturo.
Stanje projekta: DGD/PZI v izdelavi.
OB190-20-0011 OPPN Šempeter – sever - GJI
Opremljanje območja OPPN s komunalno infrastrukturo.
Stanje projekta: DGD/PZI v izdelavi.
OB190-20-0075 Petrovče vrt - GJI
Obnova komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste,..), ki je zgrajena v območju
obstoječih občinskih cest 991261, 991262, 991263, 991264, 991265, 991266, 991267, 991268.
Stanje projekta: PZI za obnovo cest. Dodatno naročiti še projekt za obnovo druge komunalne
infrastrukture.
OB190-20-0096 LC 490361 Šolska ulica v Šempetru
Dograditev pločnika ob občinski cesti kjer ta še ni zgrajen
Stanje projekta: Izdelana idejna zasnova umestitve pločnika, dogovori z lastniki so v teku.
OB190-20-0097 Plačilo DDV zaradi prenosa komunalne opreme
Poplačilo DDV ob prenosu zgrajene komunalne opreme po pogodbi o opremljanju znotraj
posameznih OPPN.
Stanje projekta: Podpisana pogodba o opremljanju z LIDL v PCAG 1 in NTI v PCAG 2. Projekti
so izdelani.
OB190-20-0098 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture - mostovi
Obnova mostnih konstrukcij na javnih občinskih cestah.
Stanje projekta: V izvajanju.
OB190-20-0099 Obnove cest ob gradnji kanalizacije
Urejanje občinskih cest z namenom ureditve odvodnjavanja in sanacije cest v celotni širini
vozišča po končani gradnji kanalizacije.
Stanje projekta: Izvajanje del v obsegu investicij izgradnje kanalizacije.
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OB190-20-0100 Projektna dokumentacija za LC in JP
Naročilo geodetskih meritev in posnetkov, idejnih zasnov, izvedbene projektne dokumentacije,
projektov meteorne kanalizacije ob obnovah javnih cest, ki so potrebni za izvedbo posameznih
nujnih ureditev na občinskih cestah pa v proračunu niso bili predvideni.
Stanje projekta: V izvajanju.
OB190-20-0101 Priključna cesta v naselju Dobrtešnica
Izvedba ukrepov na meteorni kanalizaciji za zagotovitev ponikanja.
Stanje projekta: Izdelan izvedbeni načrt za ponikalna polja.
OB190-20-0102 JP 990831 Sp. Griže - Zakonjšek
Sanacija dotrajanega vozišča občinske ceste z ureditvijo odvodnjavanja.
Stanje projekta: Pridobljena ponudba za izvedbo sanacije.
OB190-20-0103 JP 991051 do Zabukovica 85c
Sanacija dotrajanega vozišča občinske ceste z ureditvijo odvodnjavanja.
Stanje projekta: Izbran način sanacije. Nujno urediti odvajanje zalednih vod.
OB190-20-0111 Cesta OPPN Ložnica LO-7
Izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture, ki bo skladna z OPPN
Stanje projekta: Sprejet OPPN
OB190-20-0112 LC 490462 Galicija - Hramše
Sanacija dotrajanega vozišča občinske ceste z ureditvijo odvodnjavanja.
Stanje projekta: Izbran odsek, ki je nujen za sanacijo.
OB190-20-0113 JP 991181 Kasaze - Porence
Izvedba trajne obrabne plasti z asfaltom na obstoječem makadamskem vozišču.
Stanje projekta: Ocena stroška izvedbe investicije.
OB190-20-0114 Poslovna cona Arnovski gozd II, 1. faza - GJI
Izvedba GJI skladno z OPPN z namenom zagotavljanja širitve poslovne cone.
Stanje projekta: Pridobljena DGD in PZI projektna dokumentacija, v ključno z GD
OB190-20-0120 LC 490010 Petrovče - Liboje
Sanacija dotrajanega vozišča občinske ceste.
Stanje projekta: V postopku podpisa dogovora s koncesionarjem kamnoloma VOC Ekologija
d.o.o. o izvedbi sanacije zaradi prekomernega obremenjevanja cest.
OB190-21-0005 LC 490463 Hramše - Pristova (sanacija udora)
Sanacija posedka občinskega vozišča zaradi plazenja zemljine.
Stanje projekta: Pridobljena je PZI projektna dokumentacija, z lastniki zemljišč sklenjeni
dogovori za posega na zemljišča.
OB190-21-0006 LC 490641 Zg. Ložnica – Juteks
Sanacija dotrajanega vozišča občinske ceste z izvedbo trajne končne ureditve, ki zajema
tudi površine za pešce in kolesarje.
Stanje projekta: Pridobljena je PZI projektna dokumentacija. Od lastnikov se pridobivajo
soglasja za posege na zemljišča.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
OB190-14-0032 Parkirišče znotraj OPPN J od železnice
Izgradnja parkirišča v OPPN SD ZN Žalec južno od železnice za potrebe parkiranja zaposlenih v
mestu Žalec.
Stanje projekta: Izdelan in sprejet je OPPN.
OB190-16-0076 Izvedbeni projekti na osnovi CPS občine Žalec
Izvajanje ukrepov po letnem načrtu Celostne prometne strategije.
Stanje projekta: V izvajanju po načrtu CPS.
OB190-20-0016 Prometna študija mesta Žalec
Novelacija prometne študije mesta Žalec iz leta 2007.
Stanje projekta: Dogovori za izvedbo štetja prometa na celotnem območju mesta Žalec.
OB190-20-0104 Izposoja javnih koles
Vzpostavitev in širitev sistema za izposojo javnih koles.
Stanje projekta: Sistem izposoje javnih koles vzpostavljen, predvidena je širitev.
OB190-20-0105 Javne električne polnilnice
Postavitev polnilnih postaj za električna vozila na javnih parkiriščih.
Stanje projekta: V izvajanju.
OB190-20-0106 Investicije in invest. vzdrževanje prometne signalizacije
Nakup in postavitev prometne signalizacije za urejanje prometa.
Stanje projekta: V izvajanju.
OB190-20-0108 Avtobusna postajališča
Postavitev avtobusnih nadstrešnic na postajah primestnega in medkrajevnega avtobusa.
Stanje projekta: V izvajanju.
13029004 Cestna razsvetljava
OB190-19-0010 JR pločnik Vrbje (Brglez - Žolnir)
Izgradnja javne razsvetljave ob predvidenem novem pločniku skozi naselje Vrbje.
Stanje projekta: PZI, soglasja lastnikov pridobljena.
OB190-20-0107 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Izgradnja javne razsvetljave na odsekih pločnikov kjer ta v času gradnje pločnika ni bila
postavljena, gradbena dela pa so bila izvedena.
Stanje projekta: V izvajanju.
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB190-06-0073 R2/447/367 Cesta skozi Šempeter - GJI
Sofinanciranje rekonstrukcije ceste skozi Šempeter na odseku Mercator - krožišče.
Stanje projekta: V izvajanju je odsek od Petrol do krožišča.
OB190-10-0012 Sanacija nadhoda JP nad cesto R2-477 (Mavrica)
Sanacija nadhoda nad severno žalsko obvoznico.
Stanje projekta: Projektna naloga za izvedbo sovprežnega mostu iz jeklenega paličja in betona v
potrjevanju na DRSI.
OB190-18-0021 Kolesarska povezava G8 Šmartno ob Paki - Žalec
Pridobivanje zemljišč, dokumentacije in sofinanciranje gradnje državne kolesarske povezave.
Stanje projekta: Naročena je DGD in PZI dokumentacija s strani DRSI.
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB190-20-0065 Investicije in investicijsko vzdrževanje RCERO
Namen in cilj projekta: Investicije in investicijsko vzdrževanje regijskega centra za ravnanje z
odpadki Celje (RCERO) za nadgradnjo - posodobitev obstoječih objektov RCERO glede na
poostrene zahteve zakonodaje in napredovanje tehnike - po pogodbi z upravljalcem SIMBIO
d.o.o. Celje. Obseg investicij je določen v letnem planu investicij, ki ga potrdijo vse občine
vključene v RCERO. Investicije se glede na opredeljen delež občine Žalec krijejo iz prejetih
najemnin infrastrukture RCERO, ki je prihodek občine.
Kazalniki: urejenost RCERO v skladu z zakonodajo in predpisi, pridobljena vsa ustrezna
dovoljenja za delovanje
Stanje projekta: trajnostna naloga. Podrobnejši cilji in naloge so opredeljene v letnem planu
investicij SIMBIO d.o.o., ki ga potrdijo vse občine vključene v RCERO.
OB190-20-0066 Ekološki otoki
Namen in cilj projekta: Širitev ločenega zbiranja odpadkov z ureditvijo novih ali posodobitvijo
obstoječih ekoloških otokov - utrditev podlag, ureditev ograj. Postopno urejanje podzemnih
zbiralnikov za odpadke v večjih naseljih (trgi, parki) v sodelovanju z izvajalcem GJS-SIMBIO
d.o.o.
Kazalniki: urejenost naselij, večanje deleža ločeno zbranih odpadkov, izpolnjevanje ciljev Zero
waste zaveze občine Žalec
Stanje projekta: trajnostna naloga. Podrobnejši cilji in naloge so opredeljene v letnem planu
investicij. Projekt se v letu 2021 ne realizira. Začetek realizacije investicije se prestavi v leto
2022.
OB190-20-0067 Odlagališča komunal.odpadkov - stara infrastruktura
Namen in cilj projekta: Gre za investicijsko vzdrževanje stare deponije Bukovžlak v skladu z
zahtevami zakonodaje in predpisov po pogodbi z upravljalcem SIMBIO d.o.o. Celje. Letni plan
investicij pripravi SIMBIO d.o.o. in ga potrdijo vse občine, ki so vključene v deponijo
Bukovžlak. Stroški se krijejo iz prejetih najemnin infrastrukture deponije Bukovžlak, ki je
prihodek občine.
Kazalniki: urejenost in inv. vzdrževanje stare infrastrukture v skladu z zakonodajo in predpisi.
Stanje projekta: Investicijsko vzdrževanje objekta - deponija Bukovžlak je v zaključni fazi in je
vsako leto manjše. Stroški se krijejo iz prejetih najemnin, ki je prihodek občine Žalec.
Investicijsko vzdrževanje objekta - deponija Bukovžlak se v letu 2021 izvede v nekoliko
manjšem obsegu kot planirano.
OB190-20-0068 Zero waste občina
Namen in cilj projekta: Izvajanje ukrepov v okviru sprejete Zero waste zaveze občine Žalec in
načrta ukrepov in sicer aktivnosti in vzpodbude za promocijo ločenega zbiranja odpadkov –
nakup kompostnikov in posod Organko za zbiranje bioloških odpadkov, nakup posod za zbiranje
odpadnega olja iz gospodinjstev, ureditev platoja za zbiranje in predelavo bioloških odpadkov –
zelenega reza z javnih površin Občine Žalec ob Zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov v
Žalcu.
Kazalniki: letno poročilo o izvajanju ZW zaveze in ukrepov občine Žalec, doseganje zastavljenih
ciljev- količine zbranih odpadkov na prebivalca, delež ločenega zbiranja bioloških odpadkov in
odpadnega olja, preostanek odpadkov za odlaganje, količina zelenega reza in predelava
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Stanje projekta: Za investicijo - ureditev platoja za zbiranje in predelavo bioloških
odpadkov oz. zelenega reza z javnih površin Občine Žalec ob Zbirnem centru za ločeno
zbiranje odpadkov v Žalcu se v letu 2021 predvidi nekoliko več sredstev kot planirano
zaradi izdelave ustrezne dokumentacije.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB190-08-0052 Povodje Savinje - kanalizacija
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za plačila stroškov izdelave poročila o
spremljanju operacije za obdobje petih let po zaključku operacije – naziv operacije: Celostno
urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju
Savinje. Cilj je varovanje vodnih virov na povodju Savinje.
Stanje projekta: v zaključevanju.
OB190-09-0038 Kanalizacija Griže
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za plačilo vseh stroškov potrebnih za gradnjo
novega javnega kanalizacijskega omrežja predvidenega v naselju Griže (aglomeraciji Griže). Cilj
je zavarovati okolje pred škodljivimi učinki izpustov komunalne odpadne in industrijske
odpadne vode.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-16-0056 Kanalizacija Žalec (Hmeljarska ulica)
Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena za plačilo stroška nujne obnove
kanalizacije v Hmeljarski ulici v Žalcu, med obstoječim objektom Hmezad in
novozgrajenim objektom Exim. Cilj je zavarovati okolje pred škodljivimi učinki izpustov
komunalne in industrijske odpadne vode.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-18-0022 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za plačilo vseh stroškov potrebnih za gradnjo
novega javnega kanalizacijskega omrežja v Šempetru in sicer: izgradnja dela kanalizacije pri
bencinskem servisu Petrol Šempeter (kanal prečka glavno cesto) – naziv Šempeter SIP in za
gradnjo novega kanalizacijskega sistema za območje ob trgovini Špar Šempeter (Šempeter –
vzhod). Cilj je zavarovati okolje pred škodljivimi učinki izpustov komunalne odpadne in
industrijske odpadne vode.
Stanje projekta: v zaključevanju
OB190-19-0013 Kanalizacija Podvin
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za obnovo javnega kanalizacijskega omrežja na
območju »Škafarjevega hriba«, na delu naselja Podvin pri Žalcu, kjer je zgrajen ločen sistem
kanalizacije. Cilj je zagotovitev nemotenega delovanja javne kanalizacije s čimer je zagotovljeno
zavarovanje okolja pred škodljivimi učinki izpustov odpadnih voda.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-19-0014 Kanalizacijski priključki v Občini Žalec
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za gradnjo kanalizacijskih priključkov v občini
Žalec, ki jih zaradi različnih razlogov do sedaj še ni bilo možno izvesti. Cilj je zavarovati okolje
pred škodljivimi učinki izpustov komunalne odpadne in industrijske odpadne vode.
Stanje projekta: v izvajanju.
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OB190-20-0069 Kanalizacija Migojnice
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za plačilo vseh stroškov potrebnih za gradnjo
novega javnega kanalizacijskega omrežja v naselju Migojnice (aglomeracija Griže). Cilj je
zavarovati okolje pred škodljivimi učinki izpustov komunalne odpadne in industrijske odpadne
vode.
Stanje projekta: v pripravi za izvajanje.
OB190-20-0070 Posodobitev in rekonstrukcija čistilne naprave Kasaze
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za postopno nadomestitev obstoječe
(amortizirane) opreme na Centralni čistilni napravi v Kasazah. Cilj je zmanjšanje negativnih
vplivov na okolje, zagotovitev pogojev na postopen prehod na obnovljive vire energije.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-20-0071 Obnova dušilk (na kanalu 2 in 3)
Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena za plačilo vseh ustreznih ukrepov (izdelava
dokumentacije in gradnja) potrebnih za zagotovitev poplavne varnosti objektov na obrobju mesta
Žalec. Cilj je ureditev kvalitetnega odvajanja padavinskih in ostalih odpadnih voda z namenom
preprečitve nastanka škode zaradi vdora odpadne vode v objekte.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-20-0072 Kanalizacija Žalec (Triglavska in Gregorčičeva)
Namen in cilj projekta: Predvidena je obnova dotrajane kanalizacije za odvajanje odpadnih voda.
Cilj je zavarovati okolje pred škodljivimi učinki izpustov komunalne odpadne vode.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-20-0073 Kanalizacija Žalec (Ul. Janka Kača)
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za plačilo stroškov povezanih z obnovo
dotrajanega javnega kanalizacijskega omrežja v ulici Janka Kača v Žalcu. Cilj je zavarovati
okolje pred škodljivimi učinki izpustov komunalne odpadne vode.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-20-0074 Meteorna kanalizacija
Namen in cilj projekta: Predvidena je ureditev odvajanja zalednih in drugih meteornih voda, kjer
se pojavljajo problemi zaradi zastajanja. Cilj je ureditev kvalitetnega odvajanja padavinskih voda
z namenom preprečitve nastanka škode zaradi vdora voda v objekte.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-20-0115 Kanalizacija Žalec (Hausenbichlerjeva ulica)
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za plačilo vseh stroškov potrebnih za obnovo
dotrajanega javnega kanalizacijskega odseka v Hausenbichlerjevi ulici v Žalcu. Cilj je zavarovati
okolje pred škodljivimi učinki izpustov komunalne odpadne in industrijske odpadne vode.
Stanje projekta: v pripravi za izvajanje, dinamika in izvedba projekta se je zamaknila, zaradi
zapletov pri pridobitvi pravice gradnje oz. pridobitvi služnostnih pogodb.
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB190-20-0076 Protipoplavni ukrepi
Dolgoročno zagotavljanje protipoplavne varnosti v občini Žalec
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1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
OB190-20-0077 Upravlj. in vzdrževanje zavarovanih območij narave
Namen in cilj projekta: Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih zavarovanih območji
narave - urejanje učnih poti in ostale ureditve za obisk javnosti in prezentacijo narave, ureditve
za izboljšanje stanja habitatov, ureditve za rekreacijo, načrti in ureditve za celovito upravljanje
območja, nakup opreme, vključitev v turistično ponudbo občine.
Kazalniki: ohranjanje obstoječe rabe zemljišč, število monitoringov, izboljšanje stanja habitatov
(se spremlja z monitoringi), povečano število opazovanih rastlinskih in živalskih vrst, večja
urejenost učnih poti za različne starostne skupine, večje število obiskovalcev, ankete o
zadovoljstvu obiskovalcev –predlogi in pobude, število organiziranih delavnic in
naravovarstvenih dogodkov, izdelan program upravljanja.
Stanje projekta: trajnostna naloga. Podrobnejši cilji in naloge so opredeljene v letnem planu
investicij in aktivnosti. Spremljanje razpisov in vključevanje v EU projekte z možnostjo
sofinanciranja (LAS SSD, LIFE, Norveški mehanizem, Interreg… )
OB190-20-0094 Krajinski park Ribnik Vrbje
Namen in cilj projekta: Investicije in investicijsko vzdrževanje krajinskega parka ribnik Vrbje z
zaledjem - ureditev učne poti in ostale ureditve za obisk javnosti in prezentacijo narave, ureditve
za izboljšanje stanja habitatov, ureditve za rekreacijo, ureditve za celovito upravljanje območja –
INFO center, sanitarije, daljinsko upravljanje, nakup opreme …
Kazalniki: ohranjanje obstoječe rabe zemljišč, izboljšanje stanja habitatov (se spremlja z
monitoringi), povečano število opazovanih ptic, večje število obiskovalcev, ankete o
zadovoljstvu obiskovalcev –predlogi in pobude, število organiziranih delavnic in
naravovarstvenih dogodkov, izdelan program upravljanja
Stanje projekta: trajnostna naloga. Podrobnejši cilji in naloge so opredeljene v letnem planu
investicij in aktivnosti. Spremljanje razpisov in vključevanje v EU projekte z možnostjo
sofinanciranja (LAS SSD, LIFE, Norveški mehanizem, Interreg…)
1506 Splošne okoljevarstvene storitve
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
OB190-18-0018 Merilnik prašnih delcev
Namen in cilj projekta:
Gre za nakup opreme za spremljanje stanja okolja (merilci za meritve onesnaženosti zraka in
meritve hrupa) s ciljem ureditve in vzdrževanja celovitega Informacijskega sistema varstva
okolja - onesnaženosti okolja glede na potrebe oz. aktualne probleme iz okolja z izdelavo
katastra onesnaževalcev. Planirana sredstva v letih 2021, 2022 in po letu 2023 se namenijo za
nakup in montažo dodatne opreme (merilnikov onesnaženosti zraka in hrupa) za izvajanje
meritev onesnaženosti zraka in hrupa v Žalcu ter spremljanje podatkov na spletni strani OŽ.
Kazalci: realizacija predvidenih nalog in poraba sredstev, število meritev, vzpostavitev spletne
strani občine s podatki o vplivih na okolje, letna poročila, trajnostna mreža –povezovanje vseh
podatkov o onesnaževalcih
Stanje projekta: trajnostna naloga, nadaljevanje aktivnosti začetih v okviru projekta LAS SSD
»Okoljsko osveščeni« (2018/2019). Podrobnejši cilji in naloge so opredeljene v letnem planu
investicij in aktivnosti. Spremljanje razpisov in vključevanje v EU projekte z možnostjo
sofinanciranja (LAS SSD, LIFE, Norveški mehanizem, Interreg… ) Nakup dodatne opreme
(merilnika onesnaženosti zraka in hrupa) se v letu 2021 ne realizira. Začetek aktivnosti se
prestavi v leto 2022.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
OB190-08-0013 Vodovod Griže
Namen in cilj projekta: Sredstva so predvidena za obnovo dotrajanega vodovoda, katerega
izvedba bo potekala sočasno z gradnjo kanalizacije na območju naselja Griže. Cilj je zagotoviti
varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo. Obnova dela vodovodnega odseka v
Grižah je bila predvidena istočasno z gradnjo kanalizacije. Glede na to, da se gradnja
kanalizacije v letu 2021 ne bo izvajala, je projekt v mirovanju.
Stanje projekta: v mirovanju
OB190-14-0012 Dodatna vrtina Vrbje
Namen in cilj projekta: Sredstva so planirana za dokončanje vseh del, ki so potrebna za
aktiviranje dodatne vrtine v Vrbju. Vrtina v Vrbju bo zagotavljala dodatne kapacitete pitne vode,
ki bodo omogočale nemoteno oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih obdobjih. Cilj je zagotovitev
nemotene oskrbe s pitno vodo.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-15-0025 Vodovod Gotovlje
Namen in cilj projekta: Planirana sredstva so predvidena za nadaljevanje, v letu 2018 pričete
gradnje novega vodovodnega odseka na območju KS Gotovlje. Cilj je zagotovitev oskrbe s pitno
vodo preko javnega vodovodnega sistema za dva stanovanjska objekta in predvidene
novogradnje na delu območja v KS Gotovlje (Gotovlje 172, Korošec).
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-16-0025 Subvencioniranje cen omrežnine GJS - KP Velenje
Namen in cilj projekta: Planirana sredstva so predvidena za plačilo (subvencioniranje) omrežnine
pri ceni pitne vode, ki jo za gospodinjstva, locirana na območju obrobja Občine Žalec (Studence,
KS Ponikva) zagotavlja Komunalno podjetje Velenje. Cilj je zagotovitev enakih pogojev
plačevanja stroškov v zvezi s porabo pitne vode, kot jih imajo ostali uporabniki, ki jim pitno
vodo zagotavlja Komunalno podjetje Velenje.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-16-0026 Transportni vodovod Vrbje - Žalec
Namen in cilj projekta: Planirana sredstva so predvidena za obnovo dela javnega vodovoda od
črpališča Vrbje do naselja Vrbje, kjer se zelo pogosto pojavljajo okvare. Cilj je zagotovitev
nemotene in varne oskrbe z neoporečno pitno vodo.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-16-0062 Vodovod Bezovnik
Namen in cilj projekta: Sredstva so predvidena za nadaljevanje, v letu 2018 pričete obnove
dotrajanega vodovoda, ki poteka skozi naselje Bezovnik, KS Griže. Cilj je zagotovitev nemotene
in varne oskrbe z neoporečno pitno vodo.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-16-0071 Vodovod Šempeter (kanal SIP)
Namen in cilj projekta: Planirana sredstva so predvidena za izvedbo novega dela vodovoda, ki se
bo izvajala sočasno z gradnjo novega dela kanalizacije v Šempetru (ob bencinskem servisu
Petrol Šempeter). Cilj je zagotovitev nemotene in varne oskrbe z neoporečno pitno vodo.
Stanje projekta: v pripravi.
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OB190-18-0014 Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop
Namen in cilj projekta: Planirana sredstva so predvidena za izvedbo ukrepov v zvezi z
zagotovitvijo oskrbe s pitno vodo za naselja na območju KS Galicija (Pernovo, Hramše, Zavrh),
katerih gospodinjstva se s pitno vodo oskrbujejo preko zasebnih vodovodov. Cilj je zagotoviti
nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema za stanovalce
obrobnih zaselkov Občine Žalec. V kolikor bo s strani UE in MGRT vloga za sofinanciranje
pozitivno rešena, je začetek izvedbe del predviden v letu 2021.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-19-0029 Transportni vodovod Liboje
Namen in cilj projekta: Planirana sredstva so predvidena za obnovo dotrajanega transportnega
vodovoda na relaciji Zagreben do reke Savinje (KS Petrovče). Cilj je uporabnikom zagotoviti
nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-19-0030 Ohranitev doseženega standarda oskrbe s pitno vodo
Namen in cilj projekta: Za ohranitev doseženega standarda na področju oskrbe s pitno vodo je
nujno potrebno dokončati obnovo cevovodov na relaciji Vrbje - Roje in dokončati vsa potrebna
dela za aktiviranje dodatne vrtine v Spodnjih Rojah. Cilj je ohranitev doseženega standarda na
področju oskrbe prebivalcev občine Žalec z zdravo in neoporečno pitno vodo.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-20-0078 Vzdrževanje hidrantnega omrežja
Namen in cilj projekta: Planirana sredstva so namenjena za obnovo nedelujočih oz. dotrajanih
hidrantov na javnem vodovodnem omrežju na območju Občine Žalec. Cilj je zagotoviti čim
hitrejši dostop do zalog vode v primeru potrebnega gašenja.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-20-0079 Vodovod Roje
Namen in cilj projekta: Planirana sredstva so namenjena za obnovo salonitnega vodovoda na
območju naselja Roje, kjer se zaradi starosti obstoječega vodovoda pogosto pojavljajo okvare.
Cilj je uporabnikom zagotoviti nemoteno in varno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-20-0080 Oprema objektov javnega vodovoda
Namen in cilj projekta: Planirana sredstva so namenjena za nabavo nove strojne opreme na
objektih javnega vodovodnega sistema. Cilj je zagotovitev nemotene in varne oskrbe z
neoporečno pitno vodo.
Stanje projekta: v izvajanju.
OB190-20-0081 Vodovod Zabukovica – prevzem lokalnega vodovoda
Namen in cilj projekta: Planirana sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in
izvedbo potrebnih aktivnosti za zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo za zaselke v
Zabukovici (vzhodni del Zabukovice do Liboj) v povezavi s predajo zasebnih vodovodov v
upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Žalec, d.o.o.. Novogradnja, ki bi povezovala
lokalni vodovod z javnim vodovodnim sistemom se v letu 2021 ne bo izvedla, zaradi
zapletov pri pridobitvi soglasij lastnikov zemljišč v zvezi s pridobitvijo vodnega dovoljenja
vodovoda Zabukovica – vas.
Cilj je prebivalcem Zabukovice in sosednjih zaselkov zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z
neoporečno pitno vodo.
Stanje projekta: v pripravi.
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OB190-20-0082 Vodovod Žalec (ul. Janka Kača)
Namen in cilj projekta: Planirana sredstva so namenjena za obnovo dela vodovodnega omrežja v
ulici Janka Kača v Žalcu, kjer se pogosto pojavljajo okvare. Cilj je zagotoviti nemoteno oskrbo s
pitno vodo.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-20-0083 Vodovod Migojnice (Lurd + ob kanalu)
Namen in cilj projekta: Sredstva so predvidena za obnovitvena dela javnega vodovodnega
sistema, ki se bodo izvajala ob istočasni gradnji kanalizacije v naselju Migojnice in obnovo dela
vodovodnega odseka proti »Lurdu«, kjer se zelo pogosto pojavljajo okvare. Cilj je uporabnikom
zagotoviti nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-20-0084 Vodovod Farma Zalog - avtocesta
Namen in cilj projekta: Planirana sredstva so predvidena za obnovo dotrajanega dela
vodovodnega odseka na relaciji »Farma Zalog - avtocesta«. Cilj je zagotovitev nemotene in
varne oskrbe z neoporečno pitno vodo.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-20-0085 Vodovod Matke - Likovič
Namen in cilj projekta: Sredstva so predvidena za potrebe obnove dotrajanega odseka javnega
vodovoda na relaciji Matke – Likovič, preko katerega se s pitno vodo oskrbuje tudi naselje
Šempeter. Obnova se bo izvajala kot skupen projekt z občinama Prebold in Polzela.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-20-0086 Vodovod Gorca 1-2-3 (Železno do Hramše vod 5,6)
Namen in cilj projekta: Sredstva so predvidena za potrebe izgradnje vodovoda Hramše, kjer je
predhodno potrebno obnoviti obstoječ vodovod od Črpališča Gorca 1 do Vodohrana s črpališčem
Gorca 3. Cilj je prebivalcem Hramš in Zavrha zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z
neoporečno pitno vodo.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-20-0087 Vodovod Žalec (Gregorčičeva ulica)
Namen in cilj projekta: Planirana sredstva so namenjena za obnovo dela dotrajanega javnega
vodovoda v Gregorčičevi ulici v Žalcu, kjer se zelo pogosto pojavljajo okvare. Cilj je
uporabnikom zagotoviti nemoteno dobavo kvalitetne pitne vode.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-20-0116 Vodovod Vrbje (Šepec)
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za obnovo dotrajanega skupinskega priključka v
Vrbju (odsek Šepec). Zaradi težav pri izvedbi parcelacije in v zvezi s tem povezanega
neurejenega geodetskega stanja, planirana obnova skupinskega priključka v Vrbju v letu
2021 ni možna. Cilj je uporabnikom zagotoviti nemoteno oskrbo s kvalitetno pitno vodo.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-20-0117 Vodovod Žalec (Fišer)
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za obnovo dela javnega vodovodnega odseka v
Žalcu (Fišer). Cilj je uporabnikom zagotoviti nemoteno oskrbo s kvalitetno pitno vodo.
Stanje projekta: v pripravi.
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OB190-20-0118 Prestavitev vodovoda Ložnica
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za obnovo vodovoda, ki se bo izvajala ob gradnji
novega pločnika na Ložnici. Cilj je uporabnikom zagotoviti nemoteno oskrbo s kvalitetno pitno
vodo.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-20-0119 Vodovod Žalec (Hausenbichlerjeva ulica)
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za obnovo dela dotrajanega vodovodnega odseka
v Hausenbichlerjevi ulici v Žalcu. Dinamika in izvedba projekta se je zamaknila, zaradi
zapletov pri pridobitvi pravice gradnje oz. pridobitvi služnostnih pogodb.
Cilj je uporabnikom zagotoviti nemoteno oskrbo s kvalitetno pitno vodo.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-21-0003 Vodovod Žalec (Prešernova ulica)
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za obnovo dela vodovoda v Prešernovi ulici
v Žalcu, ki bo izvedena ob obnovi parkirišča pred večstanovanjskem objektu v Prešernovi
ulici v Žalcu. Cilj je zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Stanje projekta: v pripravi.
OB190-21-0004 Vodovod Šešče
Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nujno potrebna obnovitvena dela
vodovoda v Šeščah, ki je v solastništvu z Občino Prebold in Občino Polzela. Cilj je
zagotoviti varno in nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.
Stanje projekta: v pripravi.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB190-14-0042 Subv. izgub JKP zaradi prenizkih cen grobnin
Namen in cilj projekta: zagotovitev sredstev za subvencioniranje izgube javnega podjetja
zaradi prenizkih cen grobnin.
Stanje projekta: Cena, ki se obračunava najemnikom grobov kot grobnina ne pokriva vseh
stroškov, zato je JKP v letu 2020 ustvaril izgubo na pokopališki dejavnosti. Del izgube se je
pokril z dobičkom pogrebne dejavnosti, del izgube pa se pokrije s subvencijo iz proračuna
OB190-20-0092 Urejanje pokopališč
Nakup opreme za mrliške vežice in pokopališča, nakup strojev in orodja za vzdrževanje
pokopališč, obnova pokopališč in mrliških vežic, ureditev dokumentacije za mrliške vežice,
izdelava dokumentacije za širitev pokopališč.
16039003 Objekti za rekreacijo
OB190-19-0021 Drevoredi EU za državljane
Namen in cilj projekta: Osveščanje in izobraževanje na področju samooskrbe - urbanih vrtov,
sadovnjakov in drevoredov (izmenjava dobrih praks znotraj EU, delavnice, promocijski material,
EU politika na tem področju) ter konkretne ureditve. Trajanje projekta 2021-2022: v letu 2021 je
predvidena ureditev javnih drevoredov s sadnim drevjem, v letu 2022 pa ureditev javnih urbanih
vrtov in sadovnjakov v naseljih v občini Žalec.
Kazalniki: obnovljen drevored jablan ob cesti Žalec-Šempeter in novi drevoredi, število
posajenih sadnih dreves na javnih površinah v občini (tudi šole in vrtci), urejen javni sadovnjak v
Žalcu, novi urbani vrtovi v občini
Stanje projekta: projekt je v pripravi (RAS) s partnerji iz EU in Srbije. Prijava se je že izvedla v
letu 2020 a je bila zavrnjena. Ponovna prijava pomladi 2021 ali sept.21, realizacija konec leta
2021 in 2022. Sofinanciranje EU v višini 100%. Projekt se v letu 2021 ne realizira, ker se prijava
na razpis ni izvedla. Realizacija projekta z aktivnostmi se prestavi v leti 2022 in 2023.
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OB190-20-0088 Investicije in invest. vzdrževanje zelenic, parkov
Namen in cilj projekta: Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin (zelenic, parkov), ki ga
izvaja JKP d.o.o. Žalec - DE UJP (kosilnice, puhalniki, ostalo orodje,…), nakup urbane opreme
(klopi, koši, oglasni panoji,...), nove ureditve javnih parkov (gradbena dela, infrastruktura, poti,
zasaditev, ograja –park v Zabukovici), ureditev parka za pse v večjih naseljih (Žalec, Šempeter,
Petrovče), priprava ustrezne dokumentacije za urejanje parkov (celovita ureditev parka v
Zabukovici –bivši bazeni –za parkirišče, otroško igrišče in rudarski muzej na prostem,
infrastrukturo, park Žalec zahod), dopolnjevanje katastra zelenic –Modula javnih in zelenih
površin (JZP) v okviru spletnega GIS sistema IObcina z moduli vzdrževanja... Kazalci: urejene
in pestre zelene površine, parki, zelenice z ustrezno urbano opremo, priznanja za urejenost,
vključitev v turistično ponudbo občine, urejenost katastra javnih površin –modula JZP, urejeni
standardi in normativi…
Stanje projekta: trajnostna naloga. Podrobnejši cilji in naloge so opredeljene v letnem planu
investicij in aktivnosti, ki se prilagajajo potrebam in pobudam EUJP in posameznim KS-om.
Spremljanje razpisov in vključevanje v EU projekte z možnostjo sofinanciranja (LAS SSD,
LIFE)
OB190-20-0089 Nakup vozila za vzdrževanje zelenic, parkov…
Namen in cilj projekta: nakup manjšega tovornega vozila za prevoz oseb in stvari za potrebe DE
UJP v okviru urejanja zelenic in drugih javnih površin s ciljem večje mobilnosti oseb, materiala
in opreme, racionalizacija dela in večje urejenosti javnih površin, postopna nadomestitev
dotrajanih vozil. Kazalci: manjša poraba ur za prevoz oseb in materiala, manjša poraba sredstev
za vzdrževanje dotrajanega voznega parka
Stanje projekta: izvedba – nakup tovornega vozila v letu 2021
OB190-20-0090 Otroška igrala
Namen in cilj projekta: Investicijsko vzdrževanje in posodobitev obstoječih otroških igrišč v skladu s
standardi in predpisi o varnosti - z nakupom novih zunanjih igral in nadomestitvijo dotrajanih igral
ter ureditvijo varovalne podlage v skladu s standardi, zagotovitev motoričnih in didaktičnih vsebin za
različne starostne in ranljive skupine, vključitev v turistično ponudbo občine.
Kazalniki: urejena in sodobna otroška igrišča v okolici šol in športnih objektov, v večjih naseljih,
na turističnih točkah in v zaledju, igrišča za motorične vsebine, za vse starostne skupine in
ranljive skupine, izdelan program vzdrževanja in posodobitev, dogovori o upravljanju, izdelani
letni pregledi in poročila …
Stanje projekta: trajnostna naloga. Podrobnejši cilji in naloge so opredeljene v letnem planu
investicij in aktivnosti. Prijava na razpis LAS SSD s projektom »FIT JE HIT« (posodobitev
javnih površin z motoričnimi vsebinami in napravami za fitnes za različne starostne in
ranljive skupine) je bila uspešna, izvedba projekta pa se prestavi v leto 2022
(sofinanciranje ESRR pa 80% upravičenih sredstev).
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
OB190-20-0093 Nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj
Namen in cilj projekta: zagotoviti nakup stanovanj na prostem trgu, ki po kvaliteti in kvadraturi
ustreza prosilcem za najem stanovanja ter energetska obnova enega večstanovanjske objekta, ki
je v 100% lasti občine
Stanje projekta: v izvajanju iskanje stanovanja na prostem trgu, v pripravi projekt energetske
obnove večstanovanjskega objekta
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
OB190-20-0091 Naravne in druge nesreče
Namen in cilj projekta: V tem projektu so planirana sredstva za pomoč pri odpravi posledic
naravnih in drugih nesreč, ki se dodelijo na osnovi vloge, predložene ustrezne dokumentacije in
potrditve zapisnika komisije.
Stanje projekta: aktiven projekt – v izvajanju

395

4005 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB190-20-0022 Naložbe v kmet. gospod. za primarno proizvodnjo
Namen in cilj projekta: Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem,
prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč,
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo. Izboljšanje splošne
učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev.
Stanje projekta: Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na
podlagi potrjene sheme državne pomoči »Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020«, ki je bil potrjen s strani
Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano št. K-BE017-5881544-2015. Za obdobje 2021
do 2023 je veljavnost obstoječe sheme podaljšana.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB190-20-0014 Vrtovi na območju Ribnika Tajht
Namen in cilj projekta: Urbani vrtovi med drugim predstavljajo lokalnemu prebivalstvu
ekonomske, ekološke, kulturne in socialne izzive, saj poleg prostora za druženje in interakcijo,
nudijo tudi samooskrbo, učenje ter socialni in kulturni kolektiv.
Stanje projekta: V letu 2021 bo občina namenila sredstva za pridobitev potrebne dokumentacije
in začetek izvedbe del. V naslednjih letih, do konca leta 2024, je predvideno dokončanje izvedbe
del urbanih vrtov na predvideni lokaciji ob Ribniku Tajht.
Trenutno je načrtovanje vrtov na novi lokaciji v mirovanju.
OB190-20-0023 Naložbe za opravlj. dopol. dejavnosti na kmetiji
Namen in cilj projekta: Diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih. Izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.
Stanje projekta: Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na
podlagi potrjene sheme državne pomoči »Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020«, ki je bil potrjen s strani
Ministrstva za finance št. M001-5881544-2015. Za obdobje 2021 do 2023 bo podaljšana
veljavnost obstoječe sheme (Uredba Komisije (EU) 2020/972 o spremembi Uredbe (EU) št.
1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v
zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami, z dne 2. julija 2020).
OB190-20-0024 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva
Namen in cilj projekta: Cilj pomoči je povezovanje na podeželju ter ohranjanje in spodbujanje
razvoja na področju kmetijstva v občini. Namen je spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti
kvaliteto življenja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom,
čebelarstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.
Stanje projekta: Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na
podlagi potrjene sheme državne pomoči »Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020«, ki je bil potrjen s strani
Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano št. K-BE017-5881544-2015. Za obdobje 2021
do 2023 bo podaljšana veljavnost obstoječe sheme.
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14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB190-20-0025 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Namen in cilji: Namen dejavnosti je spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občin Žalec.
Cilji dejavnosti so:
- odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje mlajših od 40 let, ki še niso bili zaposleni ali so ostali
brez zaposlitve in imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Žalec, vsaj leto dni;
- spodbujanje naložb v gospodarstvo in inovacije ter s tem vzpostavitev boljših možnosti za
gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev: sofinanciranje začetnih
investicij, sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj;
- spodbujanje udeležbe na sejmih ali drugih poslovnih dogodkih ter spodbujanje trženja izdelkov in
storitev;
- spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje v turistične namene;
- pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe za namen povečanja števila turistov v
občini Žalec (incoming).
Stanje projekta: Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na
podlagi potrjene sheme »de minimis« pomoči, št. M002-5881544-2015 z dne, 12. 2. 2016 in 22.
2. 2018. Sredstva pomoči se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov
in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna na osnovi javnega razpisa za posamezno leto.
Sredstva bodo dodeljena na osnovi kriterijev javnega razpisa in Pravilnika o spodbujanju razvoja
malega gospodarstva v Občini Žalec.
Za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 je bila podaljšana veljavnost obstoječe sheme.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB190-14-0039 Hopslandia
Namen in cilji: Namen je izgradnja komunalne infrastrukture in turistične infrastrukture - bazena
s pripadajočimi objekti in zunanjo ureditvijo. Cilji so:
- izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo
komunalne infrastrukture in za izgradnjo bazena s pripadajočimi objekti ter zunanjo
ureditvijo, izgradnja komunalne infrastrukture,
- izgradnja bazena s pripadajočimi objekti in zunanjo ureditvijo,
- pokritje otroškega bazena.
Stanje projekta:
2020: dokončanje projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture in turistične
infrastrukture - bazena s pripadajočimi objekti in zunanjo ureditvijo,
2021: Izgradnja komunalne infrastrukture.
2022: Pričetek izgradnje bazena s pripadajočimi objekti in zunanjo ureditvijo.
OB190-19-022 Postajališče za avtodome Hopslania
Namen in cilji: projekt je zaključen, v letošnjem letu so sredstva namenjena za izdelavo načrtov
PID za 1. in 2. fazo za namen pridobitve uporabnega dovoljenja.
Stanje projekta: v zaključevanju
OB190-20-0026 Rimska nekropola in Jama Pekel
Namen in cilji: Namen dejavnosti je razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture ter varovanje
nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena. Cilj dejavnosti v okviru proračunske
postavke je vzdrževanje in varovanje kulturnega spomenika državnega pomena - Rimske
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nekropole in naravnega spomenika lokalnega pomena - Jame Pekel.
Stanje projekta: Na podlagi vsakoletne pogodbe o zagotovitvi sredstva iz občinskega proračuna
se Turističnemu društvu Šempeter zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nujnih vzdrževalnih
del za varovanje kulturnega spomenika državnega pomena - Rimske nekropole in naravnega
spomenika lokalnega pomena - Jame Pekel.
Zaradi izpada prihodkov iz naslova obiska Rimske nekropole in Jame Pekel, kot posledice
epidemije Covid-19, se sredstva namenijo za sofinanciranje stroškov rednega vzdrževanja
in upravljanja Rimske nekropole in Jame Pekel.
OB190-20-0027 Ekoturizem krajinskega parka ribnik Vrbje
Namen in cilji: Namen dejavnosti je razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture, cilj
dejavnosti je izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja turistične infrastrukture INFO
centra.
Stanje projekta: Projekt se izvaja vsakoletno kot investicijsko vzdrževanje dotrajane opreme oz.
nakup nove opreme, večja popravila igral ter ureditev okolice INFO centra.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB190-20-0012 Akronim projekta Life: Biothop
Namen projekta je biotransformacija hmeljevine v visokokakovostne bioplastične proizvode za
bolj trajnostno upravljanje. Iz organskih odpadkov hmeljevine in nove razgradljive vrvice se bo
izdelovalo visoko kakovostne bioplastične proizvode, ki bodo ponovno uporabljivi.
Cilj projekta je, da se trajnostno nadomestiti plastično vrvico v hmeljiščih ter spremeniti
hmeljevino v primarno surovino za izdelavo komposta na kmetijah ter vrsto biorazgradljivih
izdelkov.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB190-20-0028 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
Namen in cilji: Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so:
izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med
mestom in ostalim območjem v Občini Žalec, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe,
zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov
na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.
Stanje projekta: Občina Žalec bo na podlagi objavljenega javnega poziva za sofinanciranje
izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, ki bo objavljen oktobra 2020 za leti 2021 in 2022
ter bo sofinancirala izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v obsegu in na način, kot je to
izvajala v letih 2015-2020.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
OB190-20-0029 Sofinanciranje nevzdrževanih objektov
Namen in cilji: Cilj spodbujanja obnove stavb, ki so uvrščene na seznam nevzdrževanih
objektov, je urejen videz naselij in krajine v občini Žalec.
Stanje projekta: Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na
podlagi razpisa, poziva občanom za sofinanciranje nevzdrževanih objektov.
16029003 Prostorsko načrtovanje
OB190-20-0030 Prostorski dokumenti
Namen in cilji: Cilj programa je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem
gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in
z njimi povezanih prostorskih ureditev izhaja iz uravnoteženosti razvojnih potreb. Program
zastavljenih nalog je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu občine. Ob ovrednotenju
programov se izhaja iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog s področja
urejanja prostora in razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta. Nadaljevalo se bo
izvajanje nalog za pripravo osnov za pomembne projekte in prilagajanje novim razvojnim
potrebam razvoja Občine Žalec, tako v samem občinskem središču kot tudi na območju vseh
krajevnih skupnostih. Dolgoročni cilj je zagotavljanje trajnostnega in enakomernega razvoja v
prostoru.
Stanje projekta: Postopek prostorskega načrtovanja je permanenten, prostorski dokumenti se
pripravljajo skladno s cilji razvoja in potreb za uravnotežen in vzdržen prostorski razvoj celotne
občine.
OB190-20-0031 Program opremljanja zemljišč za gradnjo
Namen in cilji: Dolgoročni cilj je določanje izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe
prostora in pogojev za umeščanje v prostor, načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena
in izgradnje gospodarske javne infrastrukture ter določitev vrednosti le te.
Stanje projekta: Občina Žalec vsakoletno, skladno s izdelanimi in načrtovanimi občinskimi
prostorskimi akti, izdelala tudi programe opremljanja stavbnih zemljišč, v katerih bo opredelila
vrednosti izgradnje načrtovane gospodarske javne infrastrukture.
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5001 KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
OB190-10-0004 Nabava opreme iz naslova pokroviteljstva
Namen in cilji: Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje prireditev ter sofinanciranje
nakupa opreme za potrebe društev.
Stanje projekta: v izvajanju
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
OB190-08-0025 Nakup pisarniške in druge opreme Galicija
Namen in cilji: Planirana sredstva bodo porabljena za nakup pisarniškega pohištva.
Stanje projekta: v izvajanju
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029003 Urejanje cestnega prometa
OB190-08-0045 Prometna signalizacija, neprometni znaki
Namen in cilji: Finančna sredstva so planirana za zamenjavo dotrajane prometne signalizacije ter
popravilo tabel s hišnimi številkami.
Stanje projekta: v izvajanju
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5002 KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
OB190-08-0057 Nakup pisarniške in druge opreme KS Gotovlje
Namen in cilji: Planirana sredstva bodo porabljena za nakup pisarniškega pohištva.
Stanje projekta: v izvajanju
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5003 KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB190-09-0009 Prometna signalizacija, neprometni znaki
Namen in cilji: Zamenjava dotrajanih prometnih znakov in postavitev novih, obnova talnih
označb.
Stanje projekta: v izvajanju
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
OB190-08-0029 Nakup opreme za novoletno okrasitev KS Griže
Namen in cilji: Zamenjava dotrajane novoletne svetlobne okrasitve in nadgradnja le te.
Stanje projekta: v izvajanju
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5004 KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029003 Urejanje cestnega prometa
OB190-08-046 Prometna signalizacija, neprometni znaki
Namen in cilj projekta: Zamenjava dotrajanih prometnih znakov in postavitev novih.
Stanje projekta: v izvajanju
13019004 Cestna razsvetljava
OB190-06-0149 Cestna razsvetljava v KS Levec
Namen in cilj projekta: razširitev območja osvetlitve ob JP 991328.
Stanje projekta: v izvajanju
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5005 KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
OB190-13-0033 Nakup opreme za novoletno okrasitev KS Liboje
Namen in cilji: Zamenjava dotrajane novoletne svetlobne okrasitve in nadgradnja le te.
Stanje projekta: v izvajanju
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5006 KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
OB190-21-0008 Nabava opreme iz naslova pokroviteljstva
Namen in cilji: Planirana finančna sredstva bodo porabljena kot sofinanciranje obnove
objektov.
Stanje projekta: v izvajanju
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
OB190-08-0032 Nakup pisarniške in druge opreme KS Petrovče
Namen in cilji: Planirana sredstva bodo porabljena za nakup pisarniškega pohištva.
Stanje projekta: v izvajanju
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradna občinskih cest
OB 190-21-0001 Pločnik Dobriša vas- Novo Celje
Namen in cilji: Finančna sredstva so planirana za plačilo projektne dokumentacije
izgradnje pločnika na relaciji Dobriša vas- Novo Celje
Stanje projekta: v izvajanju.
13029003 Urejanje cestnega prometa
OB190-08-0047 Prometna signalizacija, neprometni znaki
Namen in cilji: Planirana finančna sredstva bodo porabljena za zamenjavo dotrajane prometne
signalizacije.
Stanje projekta: v izvajanju
13029004 Cestna razsvetljava
OB 190-21-0009 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Namen in cilji: Finančna sredstva so planirana za izdelavo projektne dokumentacije javne
razsvetljave v Petrovčah- sejmišče.
Stanje projekta: v izvajanju.
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5007 KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
OB 190-21-0010 Nabava opreme iz naslova pokroviteljstva
Namen in cilji: Finančna sredstva so planirana za sofinanciranje nakupa in montaže
toplotne črpalke za ogrevanje prostorov.
Stanje projekta: v izvajanju.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
OB190-08-0028 Nakup pisarniške in druge opreme KS Ponikva
Namen in cilji: Planirana sredstva bodo porabljena za nakup pisarniškega pohištva.
Stanje projekta: v izvajanju
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
OB190-16-0024 Športno igrišče Ponikva
Namen in cilji: Planirana finančna sredstva bodo porabljena za vzdrževalna dela na igriščuvarnostna ograja
Stanje projekta: v izvajanju
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5008 KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
OB190-14-0017 Nabava opreme iz naslova pokroviteljstva
Namen in cilji: Sredstva bodo namenjena kot pomoč pri nemotenem delovanju društev, ki bodo
pripomogli k promociji KS in ustvarjalnem delovanju v KS Šempeter.
Stanje projekta: v izvajanju
OB190-20-0015 Prireditveni prostor KS Šempeter
Namen in cilji: Sredstva bodo namenjena za pripravo dokumentacije za izvedbo prireditvenega
prostora ob 20. Srečanju Šempetrov
Stanje projekta: v izvajanju
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
OB190-08-0034 Nakup pisarniške in druge opreme KS Šempeter
Namen in cilji: Sredstva bodo namenjena za nakup pisarniške in druge opreme
Stanje projekta: v izvajanju
OB190-15-0029 Objekt KS Šempeter
Namen in cilji: Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje stavbe in pomožnih objektov ter
dvorišča KS Šempeter.
Stanje projekta: v izvajanju
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB190-06-0112 Vzdrževanje nekategoriziranih cest v KS Šempeter
Namen in cilji: Sredstva bodo namenjena za zagotovitev prevoznosti in varnosti ne
kategoriziranih cest, predvsem v višinskem delu (Zalog, Grče, Kale) KS Šempeter.
Stanje projekta: v izvajanju
13029004 Cestna razsvetljava
OB190-21-0013 Cestna razsvetljava v KS Šempeter
Namen in cilji: Sredstva bodo namenjena za pripravo projektne dokumentacije, načrta
razširitve javne razsvetljave v Zgornjih Rojah ob obnovi vodovoda.
Stanje projekta: v izvajanju
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
OB190-08-0058 Nakup opreme za novoletno okrasitev KS Šempeter
Namen in cilji: Sredstva bodo namenjena za obnovo in nabavo novih svetlobnih okraskov.
Stanje projekta: v izvajanju
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5009 KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
OB190-06-0115 Dom krajanov v Vrbju
Namen in cilji: Sredstva so namenjena za zamenjavo oken in vodnih zbiralnikov v sanitarijah ter
delno sanacijo strehe.
Stanje projekta: v izvajanju
OB190-16-0072 Nakup pisarniške in druge opreme KS Vrbje
Namen in cilji: Iz tega naslova je predviden nakup pisarniške opreme, ki je bila uničena po izlitju
vode v Domu krajanov v primeru zagotovitve finančnih sredstev.
Stanje projekta: v izvajanju
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
OB190-08-0035 Nakup opreme za novoletno okrasitev KS Vrbje
Namen in cilji: Sredstva bodo namenjena za nakup novih svetlobnih okraskov.
Stanje projekta: v izvajanju
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5010 MESTNA SKUPNOST ŽALEC
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
OB190-08-0036 Nakup pisarniške in druge opreme MS Žalec
Namen in cilji: Sredstva bodo namenjena za nakup pisarniške in druge opreme
Stanje projekta: v izvajanju
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029003 Urejanje cestnega prometa
OB190-08-0048 Prometna signalizacija, neprometni znaki
Namen in cilji: Zamenjava dotrajanih prometnih znakov in postavitev novih, obnova talnih
označb.
Stanje projekta: v izvajanju
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
OB190-08-0037 Nakup opreme za novoletno okrasitev MS Žalec
Namen in cilji: Zamenjava dotrajane novoletne svetlobne okrasitve in nadgradnja le te.
Stanje projekta: v izvajanju
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