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3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
OBČINE POLZELA LETA 2019 

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi občine pripraviti zaključne 
račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu 
s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za 
katerega je bil sprejet proračun. Zaključni račun je akt občine, ki zajema predvidene in realizirane 
prihodke in prejemke ter odhodke in izdatke za leto 2019, kot tudi izvajanje načrta razvojnih programov. 
V zaključnem računu občinskega proračuna so tako prikazane vse spremembe sprejetega proračuna, 
uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ 
vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. Zaključni račun upošteva strukturo sprejetega proračuna in 
vsebuje: 

- splošni del zaključnega računa, 
- posebni del zaključnega računa, 
- načrt razvojnih programov, 
- obrazložitve vseh delov zaključnega računa in 
- priloge.   

Zakonske podlage za izdelavo zaključnega računa 

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna se uporabljajo naslednji predpisi: 

- Zakon o javnih financah, 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna,  

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava, 

- Zakon o računovodstvu, 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava, 
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona  o 

računovodstvu, 
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev, 
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja 

s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, 
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 

zakladniškega računa. 
- Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20) 
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Postopek priprave in sprejem zaključnega računa 

Je določen v 98. členu ZJF. Pripravljen je po sledečem postopku: 

- neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za 
preteklo leto in ga predložijo županu do 28. februarja tekočega leta, 

- župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži 
ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta, 

- župan predloži predlog zaključnega računa občinskemu svetu v sprejem, do 15. aprila tekočega 
leta, 

- župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za 
finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejetju. 

 

Ker pa je leto 2020 zaznamovala epidemija Covid-19, so se na podlagi Zakona o interventnih ukrepih 
na javnofinančnem področju (ZIUJP, Uradni list RS, št. 36/20) spremenili tudi roki za oddajo in sprejem 
zaključnega računa za preteklo leto. Tako v skladu s 3. odstavkom tega zakona župan pripravi predlog 
zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za 
finance, najpozneje do 31. maja 2020, občinskemu svetu v sprejem pa do 15. junija 2020. 
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3.1 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

3.1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen občinski 
proračun in spremembe teh izhodišč med letom 

Proračun za leto 2019 je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta 20. 3. 2019 in objavljen v Polzelanu, 
poročevalcu Občine Polzela številka 2/2019 z dne, 29. marca 2019. 17. decembra 2019 je bil sprejet 
rebalans na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Polzela in objavljen v Polzelanu, poročevalcu Občine 
Polzela številka 8/2019 z dne,  23. decembra 2019.  

Proračunski uporabniki so kot izhodišče oziroma podlago za načrtovanje proračunskih in celotnih javno 
finančnih odhodkov za leto 2019 upoštevali usmeritve in globalne kvantitativne smernice. 

Povprečnina za leto 2019 je bila v višini 573,50 evrov podlaga za planiranje in načrtovanje proračuna 
2019. Občina Polzela je v proračunu za leto 2019 tako upoštevala pripadajočo dohodnino v višini 
3.477.485 evrov. 

Primerjave v splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so pripravljene tako, kot je 
predpisano z zakonom: 

- Sprejeti proračun (rebalans) 
- Veljavni proračun (rebalans s prerazporeditvami) 
- Realizirani proračun 

3.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna 

Splošni del ZR je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema 
podatke o sprejetem, veljavnem in realiziranem proračunu za leto 2019 ter vse primerljive indekse. 
Podatki so v evrih. Sestavljen je iz treh bilanc: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IN 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

3.1.2.1 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je prikaz predvidenih in doseženih prihodkov ter predvidenih 
in doseženih odhodkov proračuna Občine Polzela za leto 2019.   

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi realizirani prihodki oziroma prejemki, ki so bili prejeti 
in vsi realizirani odhodki oziroma izdatki proračuna, ki so bili poravnani do 31. 12. 2019. 

V spodnji tabeli je prikaz primerjave realizacije prihodkov, odhodkov in proračunskega primanjkljaja z 
rebalansom in veljavnim planom proračuna 2019.  
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(v EUR) 

 
Rebalans 

proračuna 
2019 

Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

Indeks     
3/1 

Indeks     
3/2 

Strukt. 
2019 

 1 2 3 4 5 6 

  

I.  PRIHODKI 5.466.600 5.466.600 5.459.060 99,9 99,9 100% 

  

II.ODHODKI 5.924.229 5.924.229 5.764.866 97,3 97,3 100% 

A.Tek.odhod.in transferi 3.426.189 3.483.664 3.362.715 98,1 96,5 58% 

B. Invest.odh.in transferi 2.498.040 2.440.565 2.402.151 96,2 98,4 42% 

  

III.PRORAČUNSKI. 
PRES./PRIM. 

-457.629 -457.629 -305.806   

 

Občina Polzela je v letu 2019 realizirala 5.459.060 evrov prihodkov, kar je 0,1% manj kot je bilo 
predvideno v rebalansu 2019. Obrazložitve posameznih vrst prihodkov so navedene v nadaljevanju. 

Odhodki so bili realizirani v višini 5.764.866 evrov, kar je za 2,7% manj, kot je bilo predvideno 
rebalansu proračuna 2019. Za tekoče odhodke in tekoče transfere je bilo porabljenih 3.362.715 evrov, 
kar je za 3,5% manj od planiranih. Za investicijske odhodke in investicijske transfere je bilo porabljenih 
2.402.151 evrov, kar predstavlja 98,4% porabo glede na veljavni proračun. V strukturi odhodkov 
predstavljajo tekoči odhodki in transferi 58%, investicijski odhodki in transferi pa 42%, kar kaže, da je 
več kot polovica proračunskih sredstev porabljenih za tekoče odhodke. 

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki proračuna. V 
letu 2019 je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, in sicer v višini 
305.806 evrov, zato govorimo o proračunskem primanjkljaju. Podrobnejše obrazložitve sledijo v 
nadaljevanju. 

Namen obrazložitev vseh delov proračuna je predvsem utemeljitev odstopanj realizacije 2019 od 
veljavnega proračuna in zakaj niso oziroma so bili doseženi cilji in rezultati po proračunskih področjih. 
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3.1.2.1.1 PRIHODKI PRORAČUNA 

V letu 2019 je bilo realiziranih 4.959.683 evrov prihodkov, kar je za 91.217 evrov manj, kot je bilo 
predvideno v veljavnem oziroma sprejetem proračunu. Vsi realizirani prihodki tekočega leta v 
primerjavi z veljavnim planom so prikazani v naslednji tabeli: 

(v EUR) 

Konto Naziv konta 
Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
2/1 

 1 2 3 

SKUPAJ PRIHODKI 5.466.600 5.459.060 100 

70 DAVČNI PRIHODKI 3.951.500 3.937.442 100 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.477.500 3.477.485 100 

  7000 Dohodnina 3.477.500 3.477.485 100 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 408.800 393.284 96 

  7030 Davki na nepremičnine 306.600 278.492 91 

  7031 Davki na premičnine 900 730,43 81 

  7032 Davki na dediščine in darila 1.200 3.333 278 

  7033 
Davki na promet nepremičnin in na finančno 
premoženje 

100.100 110.728 111 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 65.200 64.223 99 

  7044 Davki na posebne storitve 2.500 2.140 86 

  7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 62.700 62.082 99 

706 DRUGI DAVKI 0 2449,93 / 

  7060 Drugi davki 0 2449,93 / 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 900.800 914.239 101 

710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽ. 

669.600 668.625 100 

  7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežka prihodkov nad odhodki 

3.300 3.316 100 

  7102 Prihodki od obresti 100 82,15 82 

  7103 Prihodki od premoženja 666.200 665.227 100 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.000 4.897 98 

  7111 Upravne takse in pristojbine 5.000 4.897 98 

712 DENARNE KAZNI 8.000 5.761 72 

  7120 Denarne kazni 8.000 5.761 72 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 14.800 15.065 102 

  7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 14.800 15.065 102 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 203.400 219.892 108 

  7141 Drugi nedavčni prihodki 203.400 219.892 108 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 159.000 161.559 102 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 20.000 19.990 100 

  7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 
            

20.000  
                

19.990  
100 
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722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMET.DOLG.SRE. 

       139.000  141.569  102 

  7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč        139.000       141.569  102 

73 PREJETE DONACIJE       600               570  95 
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV           600               570  95 
  7300 Prej. donacije in darila od domačih pravnih o.                    -           -   / 
  7301 Prej. donacije in darila od domačih fizičnih o.               600        570  95 

74 TRANSFERNI PRIHODKI        454.700        445.250  98 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 

       167.700  166.894  100 

  7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna        160.300        162.334  101 

  7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov       6.000            3.251  54 

  7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov          1.400            1.310  94 

741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA ZA 
PREJ.SREDSTVA IZ EU 

      287.000        278.356  97 

  7412 
Prejeta sredstva iz drž.proačuna iz sredstev 
proračuna EU 

                   -   15.745  / 

  7413 
Prejeta sred. iz drž. prorač. iz sred.pror.EU za 
kohezijsko 

287.000      262.611  92 

 

VRSTA PRIHODKA REALIZACIJA DELEŽ 

DAVČNI PRIHODKI 3.937.442 72 
NEDAVČNI PRIHODKI 914.239 17 

KAPITALSKI PRIHODKI 161.559 3 

PREJETE DONACIJE 570 0 

TRANSFERNI PRIHODKI 445.250 8 

SKUPAJ PRIHODKI 5.459.060 100 
 

72%

17%

3% 8%

Realizacija prihodkov 2019

DAVČNI PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI

KAPITALSKI PRIHODKI TRANSFERNI PRIHODKI
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3.1.2.1.1.1 Davčni prihodki – 70 

Zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. 
Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Prihodki, ki jih občina izkazuje v 
poslovnih knjigah 2019 so realizirani po planu. Vsi davčni prihodki se polnijo v občinski proračun iz 
državnega proračuna preko Uprave za javna plačila v deležih, določenih v zakonih in drugih predpisih. 

Največji delež davčnih in s tem tudi vseh prihodkov predstavlja dohodnina, saj predstavlja kar 72,1%  
vseh realiziranih prihodkov ter 88,3% davčnih prihodkov v letu 2019. 

 

DAVČNI PRIHODKI Realizacija 
2019 

Strukturni 
delež 

7000 Dohodnina 3.477.485 88,3% 
7030 Davki na nepremičnine 278.492 7% 
7031 Davki na premičnine 730 0% 
7032 Davki na dediščine in darila 3.333 0% 

7033 
Davki na promet nepremičnin in na finančno 
premoženje 

110.728 3% 

7044 Davki na posebne storitve 2.140 0% 
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 62.082 2% 
7060 Drugi davki           2.450  0% 

  SKUPAJ DAVČNI PRIHODKI 3.937.442 100% 
 

 

Dohodnina; 88%

Davki na 
nepremičnine; 7%

Davki na 
premičnine; 0%

Davki na dediščine 
in darila; 0%

Davki na promet 
nepremičnin in na 

finančno 
premoženje; 3%

Davki na posebne 
storitve; 0%

Drugi davki na 
uporabo blaga in 

storitev; 2%

Drugi davki; 0%

Realizacija davčnih prihodkov 2019
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Med davčne prihodke spadajo:  

700-Davki na dohodek in dobiček  

Iz realizacije prihodkov je razvidno, da je bila dohodnina realizirana v višini 100,0%. Dohodnina znaša 
3.477.485 evrov.          

703-Davki na premoženje 

 7030 - kamor spadajo davki na nepremičnine, kateri zajemajo davek od premoženja od stavb 
fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za rekreacijo ter zamudne obresti od davkov 
na nepremičnine, ki so bili realizirani v višini 25.538 evrov. Nadomestil za uporabo stavbnega 
zemljišča je bilo skupaj z zamudnimi obrestmi v višini 252.955 evrov. 

 7031 - davki na premičnine, zajemajo davek od premoženja na posest plovil in so bili realizirani 
v višini 730 evrov, skupaj z zamudnimi obrestmi. 

 7032 - davki na dediščine in darila so bili realizirani v višini 3.333 evrov. 
 7033 - davki na promet nepremičnin pravnih in fizičnih oseb so bili realizirani v višini 110.728 

evrov skupaj z zamudnimi obrestmi.  

Realizacija davkov te skupine je 96,2%. 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Domači davki na blago in storitve ne vključujejo vrednostno veliko skupino davkov glede na celoten 
prihodek proračuna. V proračunu za leto 2019 je bilo iz tega naslova predvidenih 65.200 evrov, 
realiziranih pa je bilo 64.223 evra oziroma 98,5%. V to skupino sodijo: davek na dobitke od iger na 
srečo, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest. 

706 - Drugi davki 

Na tej skupini prihodkov so nerazporejena plačila. Sredstva se prerazporedijo naslednji oziroma kasnejši 
dan na podračune proračunskega uporabnika. Konec leta  2019 je bilo na tem podkontu stanje v višini 
2.450 evrov. 

 

3.1.2.1.1.2 Nedavčni prihodki - 71 

Nedavčni prihodki so bili z rebalansom za leto 2019 planirani v višini 900.800 evrov, realiziranih je bilo 
914.238 evrov, kar je  101,5% plana.  

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 668.625 EUR in se od plana 
razlikujejo le za 0,1%. Razdeljeni so po naslednjih kontih. 

 7100 - prihodki od udeležbe na dobičku in dividend so bili realizirani v višini 3.316 evrov. 
Sredstva so bila nakazana s strani Sipro Žalec iz naslova izplačila dobička za leto 2018. 

 7102 -  prihodki od obresti so bili realizirani v višini 82 evrov zaradi plačila zamudnih obresti 
realiziranih izvršb. 



44 

 

 7103 - prihodki od premoženja zajemajo najemnine za poslovne prostore za stanovanja poslovne 
prostore, opremo,  koncesije in druge prihodke od premoženja. Realizacija teh sredstev za leto 
2019 je 665.227 evrov.     

Najvišji delež prihodkov od premoženja predstavljajo prihodki od najemnin za komunalno 
infrastrukturo, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo in javno kanalizacijo. Sledijo ji prihodki od 
podeljenih koncesij za rudarsko pravic, nato pa najemnine od stanovanj, poslovnih prostorov in 
grobnih prostorov. Drugi prihodki od premoženja predstavljajo odškodnino podjetja Storkom 
Štore d.o.o..  

711 - Takse in pristojbine 

Med vrste nedavčnih prihodkov sodijo prihodki iz naslova upravnih taks v višini  4.897 evrov z 97,9% 
realizacijo glede na veljavni proračun. Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih 
taksah, taksni zavezanec pa je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek predviden v taksni tarifi. V letu 
2019 smo izdali 42 lokacijskih informacij, 28 komunalnih odločb za novogradnje in 121 potrdil o 
namenski rabi zemljišč. 

712 - Globe in druge denarne kazni 

V proračun občine se stekajo tudi globe za razne prekrške, prestopke in kazniva dejanja, ki jih vplačujejo 
bodisi udeleženci v prometu, v upravni izvršbi, v gospodarskih prekrških, prekrških pri posegu v prostor 
ipd., iz naslova glob za prekrške, katere je zaračunavala na terenu redarska služba občine Velenje v 
imenu in za račun Občine Polzela. V letu 2019 smo imeli iz tega naslova 5.761 evrov realizacije. 
Realizacija te skupine prihodkov je glede na plan v letu 2019 72%. 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

V letu 2019 znašajo prihodki od prodaje blaga in storitev 15.065 evrov oziroma 101.8% planiranih 
sredstev. V to skupino prihodkov uvrščamo prihodke od najema mrliške vežice v Andražu v višini 820 
evrov, prihodke od storitev režijskega obrata za košnjo trave v okolici blokov v višini 557 evrov, 
prihodke vodenih ogledov na področju TIC-a s prodajo spominkov in vstopnic za koncerte v višini 8.118 
evrov, prihodke od oglaševalskih storitev v Polzelanu, glasilu Občine Polzela, v višini 4.794 evrov in 
prihodke od počitniške dejavnosti v višini 776 evrov.  

365.911 

105.172 

75.021 

52.222 

39.804 

26.371 

PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO JKP 
ŽALEC IN KP VELENJE

PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA 
RUDARSKO PRAVICO

PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA 
STANOVANJA

PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE 
PROSTORE

PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN -
NAJEMNINA GROBOV

DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od premoženja 2019
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714 - Drugi nedavčni prihodki 

Med druge nedavčne prihodke razvrščamo prihodke, ki jih po ekonomski klasifikaciji ne moremo 
razvrstiti med ostale prihodke in ne spadajo med davčne prihodke. V sklop drugih nedavčnih prihodkov 
so bili vplačani prihodki v skupni višini 219.892 evrov. Realizirani so v  višini 108.1% po veljavnem 
proračunu. Iz naslova kanalizacijskih priklopov je bilo pobrano 149.853 evrov.  

Razčlenitev teh prihodkov je sledeča: 

Naziv prihodka  Realizacija 2019  
Prihodki od komunalnih prispevkov 149.853 

Prihodki od komunalnih prispevkov- subvencije od kom. prispevkov 22.384 

Drugi izredni nedavčni prihodki - Ekosklad - Fasada KUD Andraž 16.684 

Drugi izredni nedavčni prihodki – sofinanciranja izdelav OPPN 11.948 

Drugi izredni nedavčni prihodki - NZS 10.000 

Drugi izredni nedavčni prihodki - refundacija za družinske pomočnike 6.866 

Drugi izredni nedavčni prihodki- prefak. stroškov občinske blagajne 1.707 

Prisp.in doplačila občanov za sofinanciranje cest 450 

SKUPAJ         219.892  
 

 

3.1.2.1.1.3 Kapitalski prihodki - 72 

Kapitalski prihodki vključujejo prihodke občine od prodaje stvarnega premoženja, to je od prodaje 
osnovnih sredstev, zalog ter od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Načrtovano višino 
prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2019 smo realizirali v višini 101,6%, kar zneskovno 
pomeni 161.559 evrov. Kapitalski prihodki se nanašajo na:  

 

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  

Prodano je bilo stanovanje v PGD Polzela v višini 19.990 evrov. 

 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

V skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem so bila prodana zemljišča in tako pridobljena 
sredstva v višini 141.569 evrov.  

 

3.1.2.1.1.4 Prejete donacije -73 

V letu 2019 so bile realizirane donacije fizičnih oseb za postavitev drsališča pri občinski zgradbi. Občina 
Polzela je iz tega naslova prejela 570 evrov. 
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3.1.2.1.1.5 Transferni  prihodki - 74 

Iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti je bilo v letu 2019 vplačanih 445.250 evrov. 

740 - Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij 

Z prerazporeditvijo sredstev se je po rebalansu plan prejetih sredstev iz drugih javno finančnih institucij 
(skupina kontov 740) povišal za 4.000 evre na račun prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije in iz drugih držav (skupina kontov 741). Pri sofinanciranju projekta 
Odstiranja znanj prednikov je bil vir dela pridobljenih sredstev namreč direktno državni proračun.  

Realizacija transfernih prihodkov iz drugih javno finančnih institucij je bila 97,2% glede na veljavni 
plan po narejenih prerazporeditvah, in sicer v višini 166.894 evrov, predstavlja pa naslednja prejeta 
sredstva: 

- 7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna. Realizacija je 162.334 evrov oziroma 98,8% 
glede na veljavni plan. V letu 2019 so bila prejete sredstva za: 

Sofinancer Namen nakazila Znesek 
(EUR) 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 

21. člen – nepovratna sredstva za 
posledice naravnih nesreč 

64.830 

Ministrstvo za infrastrukturo Energetska sanacija vrtca in športne 
dvorane Polzela 

39.228 

Ministrstvo za delo, družino in soc. zad. Sofinanciranje družinskega pomoč. 26.618 

Ministrstvo za obrambo Požarna taksa 9.982 

Ministrstvo za infrastrukturo Izgradnja pločnika UTM Polzela 7.115 

Ministrstvo za kmetijstvo Vzdrževanje gozdnih cest 6.097 

Ministrstvo za notranje zadeve Sofinanc.  medobčin. inšpektorata 4.527 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 

Odstiranje znanj prednikov 3.936 

SKUPAJ  162.334 

                     

- 7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo so bila realizirana v višini 
3.251 evrov. 

- 7403 - Prejeta sredstva iz javnih skladov. Sredstva v višini 1.310 evrov smo dobili iz naslova 
refundacij boleznin v letu 2019 od ZZZS. 

 

3.1.2.1.1.6 Večja odstopanja prihodkov med veljavnim in realiziranim proračunom 

Skupni prihodki so v letu 2019 realizirani v višini 99,9% planiranih. 



47 

 

  Naziv konta 

Veljavni 
proračun 

2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

2/1 
       
    1 2 3 
  Skupaj prihodki   5.466.600       5.459.060  99,9 
70 Davčni prihodki   3.951.500       3.937.442  99,6 
700 Davki na dohodek in dobiček     3.477.500         3.477.485  100,0 
703 Davki na premoženje        408.800            393.284  96,2 
704 Domači davki na blago in storitve         65.200              64.223  98,5 
706 Drugi davki                -                2.450    
71 Nedavčni prihodki      900.800          914.239  101,5 
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premož.        669.600            668.625  99,9 
711 Takse in pristojbine           5.000               4.897  97,9 
712 Denarne kazni           8.000               5.761  72,0 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         14.800              15.065  101,8 
714 Drugi nedavčni prihodki        203.400            219.892  108,1 
72 Kapitalski prihodki      159.000          161.559  101,6 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         20.000              19.990  100,0 
722 Prih. od prod. zemlj. in neopred. dolg. sre.        139.000            141.569  101,8 
73 Prejete donacije             600                 570  95,0 
730 Prejete donacije iz domačih virov              600                  570  95,0 
74 Transferni prihodki      454.700          445.250  97,9 
740 Transf. prihodki iz drugih javnofin. institucij        167.700            166.894  99,5 
741 Prejeta sredstva iz drž. Proračuna za prej. sredstva iz EU        287.000            278.356  97,0 

 

Skupni prihodki so v letu 2019 realizirani v skladu s planom, znotraj posameznih kategorij prihodkov 
pa so bila le manjša odstopanja glede na plan.  

 Pri davčnih prihodkih je največje odstopanje pri davkih na premoženje, kjer je bila dosežena 
96,2% realizacija. To je bilo na račun manj prejetih sredstev iz naslova nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča kot so se planirala. 

 Pri nedavčnih prihodkih je indeks realizacije najnižji pri sklopu denarnih kazni, več pa je bilo 
drugih nedavčnih prihodkov, in sicer prihodkov od komunalnih prispevkov, saj je bila dosežena 
kar 108.2% realizacije oziroma 16.492 evrov več od planiranih. 

 Pri kapitalskih prihodkih  je bila realizacija v skladu s planom in ni bilo večjih odstopanj. 
 Transferni prihodki so bili nižji predvsem iz naslova manjšega sofinanciranja s strani države 

iz prejetih sredstev EU za projekta Odstiranje znanj prednikov in Energetske sanacije vrtca in 
športne dvorane Polzela. 

3.1.2.1.2 ODHODKI PRORAČUNA 

Vsi realizirani odhodki leta 2019 po ekonomski klasifikaciji v primerjavi z veljavnim planom tekočega 
leta so prikazani v spodnji tabeli: 
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Konto Naziv konta 
Veljavni 
proračun 

2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

2/1  
1 2 3  

  SKUPAJ ODHODKI 5.924.229 5.764.866 97,3  

40 TEKOČI ODHODKI 1.560.614 1.463.187 93,8  

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 543.540        514.024  94,6  

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 87.280         84.426  96,7  

402 Izdatki za blago in storitve 846.894        782.044  92,3  

403 Plačila domačih obresti 30.900         30.693  99,3  

409 Rezerve 52.000         52.000  100,0  

41 TEKOČI TRANSFERI 1.923.050 1.899.528 98,8  

410 Subvencije 60.290 60.048 99,6  

411 Transferi posameznikom in gospodinj. 1.283.875 1.275.274 99,3  

412 Transferi neprof. organ. I n ustanov. 290.265 287.108 98,9  

413 Drugi tekoči domači transferi 288.620 277.098 96,0  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.274.670 2.236.968 98,3  

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.274.670 2.236.968 98,3  

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 165.895 165.183 99,6  

431 
Inv. transf. prav. in fiz. oseb., ki niso pror. 
uporab. 134.095 133.400 99,5 

 

432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom 31.800 31.783 99,9  

 

 

 Realizacija 
2019 

Delež (v %) 

Tekoči odhodki in transferi 3.362.715 58% 
40 Tekoči odhodki 1.463.187 25% 
41 Tekoči transferi 1.899.528 33% 
Investicijski odhodki in transferi 2.402.151 42% 
42 Investicijski odhodki 2.236.968 39% 
43 Investicijski transferi 165.183 3% 
SKUPAJ 5.764.866 100% 
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Odhodki so bili realizirani v višini 5.764.866 evrov, in sicer 97,3% planiranih. Najnižji indeks realizacije 
je pri tekočih odhodkih in sicer 93,8% glede na veljavni plan.  

Najvišji delež odhodkov v letu 2019 pade na investicijske odhodke, sledijo mu tekoči transferi, nato 
tekoči odhodki in s 3% deležem še investicijski transferi. 

 

3.1.2.1.2.1 Tekoči odhodki – 40 

Podskupina 
kontov 

Vrsta odhodka 
Veljavni 

plan 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

2/1 

 
  1 2 3  

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 543.540 514.024 94,6  

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 87.280 84.426 96,7  

402 Izdatki za blago in storitve 846.894 782.044 92,3  

403 Plačila domačih obresti 30.900 30.693 99,3  

409 Rezerve 52.000 52.000 100,0  

40 Skupaj tekoči odhodki 1.560.614 1.463.187 100,0  

 

Podrobno so po posameznih proračunskih postavkah nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem 
delu proračuna in njegovih obrazložitvah. V največjem delu se nanašajo na stroške delovanja občinskih 
organov in občinske uprave in na obveznosti občine po drugih različnih funkcionalnih namenih 
proračunske porabe. 

Tekoči odhodki
25%

Tekoči transferi
33%

Investicijski 
odhodki

39%

Investicijski 
transferi

3%

Realizacija odhodkov 2019
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400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so bili upoštevani makro fiskalni okviri 
vlade ter predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil.  

Za skupino izdatkov,  ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, 
sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim, je bila realizacija porabe v 
skupni višini 514.024 evrov ali 94,6% veljavnega proračuna. Povprečno število zaposlenih v letu 2019, 
je bilo glede na število delovnih ur 25 delavcev. V skupini kontov za plače so zajeta sredstva za vse 
zaposlene za nedoločen in določen čas. 

 

401 - Prispevki za socialno varnost 

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so bile za leto 2019 zagotovljene pravice 
porabe v višini 87.280 evrov, realizacija porabe pa je bila 84,426 evrov, oziroma 96,7% veljavnega 
proračuna. Na to skupino kontov vpliva tudi vladna politika izplačila plač javnim uslužbencem. 

Podrobna poraba teh sredstev je prikazana v posebnem delu proračuna. 

 

402 - Izdatki za blago in storitve  

Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve, so namenjena predvsem  za plačilo 
dobavljenega blaga in opravljenih storitev pisarniškega poslovanja, za dobavljeno električno energijo, 
komunalne storitve, prevozne stroške in izdatke službenih potovanj, tekočega vzdrževanja poslovnih 
objektov. V okviru izdatkov za blago in storitve občina načrtuje porabo materiala za nemoteno 
delovanje. 

 

Konto Naziv konta 
Sprejeti 

plan 
2019 

Veljavni 
plan 
2019 

Realizacija 
2019 

Strukturni 
delež 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 215.130  216.410   209.767  27% 
4021 Posebni material in storitve 40.590  41.745   40.895  5% 
4022 Energija, voda, komunal. storit, 

komunik. 
87.320  84.600   78.697  10% 

4023 Prevozni stroški in storitve 22.550  23.550   23.488  3% 
4024 Izdatki za službena potovanja 8.379  8.119   6.997  1% 
4025 Tekoče vzdrževanje 356.610  359.710   311.443  40% 
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.850  11.650   11.567  1% 
4027 Kazni in odškodnine 5.630  5.630   5.550  1% 
4029 Drugi operativni odhodki 90.220  95.480   93.639  12% 
  SKUPAJ podskupina kontov 402 837.279  846.894   782.044  100,0% 
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Za celotne izdatke za blago in storitve (402) je bilo  v veljavnem proračunu za leto 2019 predvidenih 
846.894 evrov, realizacija odhodkov je znašala 782.044 evrov ali 925,3% planiranih sredstev.   

- Stroški skupine kontov 4020 so bili z veljavnim planom povečani za 1.280 evrov s 
prerazporeditvijo sredstev. Poraba stroškov (K 4020), ki sodijo v zgornji sklop v višini 209.767 
evrov je realizirana v višini  96,9% in je po posameznih podskupinah sledeča: 

Naziv konta Realizacija 2019 
Pisarniški material in storitve 7.721,03 
Čistilni material in storitve 1.784,83 
Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.554,27 
Založniške in tiskarske storitve 17.900,19 
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.854,40 
Stroški prevajalskih storitev, lektoriranja, ipd. 1.101,93 
Stroški oglaševalskih storitev 39.078,11 
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.366,80 
Izdatki za reprezentanco 40.922,02 
Hrana, storitve menz in restavracij 2.500,12 
Drugi splošni material in storitve 90.982,85 
SKUPAJ K 4020 209.766,55 

 
- 4021 izdatki za posebni material in storitve dosegajo 98% veljavnega plana, kar je 40.895 evrov. 

Sem spada nakup drobnega inventarja, zdravniški pregledi zaposlenih, službena obleka za 
režijski obrat, ter izdatki za drugi posebni material in storitve, ki ga zaradi svoje narave ni 
mogoče uvrstiti v katerikoli drugo podskupino kontov. Gre predvsem za odvetniške storitve v 
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višini 4.711 evrov, tehnični material, potreben za nemoteno delovanje režijskega obrata v višini 
8.914 evrov ter storitve v povezavi z oskrbo zapuščenih živali v višini 3.481 evrov. 
 

- 4022 stroški energije, vode, komunalne storitve in komunikacije so realizirani v višini 78.697 
evrov ali 93% veljavnega plana. Med letom so bile opravljene prerazporeditve in prvotno 
planirani znesek se je znižal za 2.720 evrov. Najvišji znesek v tem delu izdatkov je poraba 
električne energije (javna razsvetljava), sledijo stroški telefona, elektronska pošta, poštnih in 
kurirskih storitev,… V tabeli je prikazana poraba podkonta 4022 po vrsti stroškov: 

Naziv konta Realizacija 2019 
Električna energija 35.514 
Telefon, faks, elektronska pošta 11.929 
Poraba kuriv in stroški ogrevanja 11.310 
Odvoz smeti 8.948 
Poštnina in kurirske storitve 8.245 
Voda in komunalne storitve 2.751 
SKUPAJ K 4022 78.697 

 
 

- 4023 prevozni stroški in storitve so realizirani v višini 23.488 evrov oziroma 99,7% veljavnega 
plana. Nanašajo se na goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravilo vozil, 
nadomestne dele, registracijo in zavarovanje vozil. Prikazani so na kontu 4023. 

Naziv konta Realizacija 2019 
Goriva in maziva za prevozna sredstva 16.098 
Vzdrževanje in popravilo vozil 3.801 
Zavarovalne premije za motorna vozila 2.673 
Pristojbine za registracijo vozil 586 
Stroški nakupa vinjete in urbane 330 
SKUPAJ K 4023 23.488 

 

- 4024 izdatki za službena potovanja so realizirani v višini 86,2% veljavnega plana in so bili s 
prerazporeditvijo znižani za 260 evrov. Realizacija izdatkov za službena potovanja znaša v letu 
2019 6.997 evrov. 
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- 4025 stroški tekočega vzdrževanja so glede na planirana sredstva realizirani v višini 86,6% 
veljavnega proračuna, in sicer znašajo 311.443 evrov. Med letom so bili s prerazporeditvijo 
povečani za 3.100 evrov. Najvišji odstotek porabe je pri tekočem vzdrževanju drugih objektov, 
in sicer pri letnem in zimskem vzdrževanju cest, sanacijah plazov, vzdrževanju pokopališč, 
zdravstvenega doma in stanovanj. Sicer pa stroški tekočega vzdrževanja pomenijo še 
vzdrževanje poslovnih objektov, drugih gradbenih objektov, zavarovalne premije za objekte in 
opremo, vzdrževanje računalniške in druge opreme. 

 

 

- 4026 poslovne najemnine in zakupnine so v primerjavi z veljavnim planom realizirane 
malenkost nad planom. Občina je v letu 2019 plačala najemnino za fotokopirni stroj, najem 
predpražnika, najem zemljišča v zbirnem centru v Andražu in oskrbo zapuščenih živali. 
Realizacija je 11.567 evrov. 
 

- 4027 kazni in odškodnine so bile realizirane po planu v višini 5.550 evrov. . Poravnana je bila 
obveznost po sodbi Okrajnega sodišča Žalec v pravdni zadevi P 85/2018. 
 

- 4029 drugi operativni odhodki dosegajo 98,1% veljavnega plana in znašajo 93.639 evrov. S 
prerazporeditvami so se sredstva za ta namen zvišala za 5.260 evrov. Sem spadajo plačila 
sledečih stroškov:  

Naziv konta Realizacija 2019 
Drugi operativni odhodki  34.362  
Sejnine udeležencem odborov  26.587  
Plačila avtorskih honorarjev  9.184  
Plačila za delo preko študentskega servisa  6.583  
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo  5.529  
Plačila po pogodbah o delu  3.840  
Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet  1.940  
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Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev  1.935  
Plačila bančnih storitev  1.112  
Članarine v domačih neprofitnih institucijah  958  
Dajatve na področju odmernih odločb FURS  809  
Stroški, povezani z zadolževanjem  800  
SKUPAJ K 4029  93.639  

 
Drugi operativni odhodki so bili v letu 2019 predvsem izplačila nagrad podžupanom in dijakom 
za opravljeno praktično usposabljanje, rtv prispevek ter vodenja analitičnih evidenc, izdaj 
soglasij, vzdrževanje in vodenje katastra s strani podjetja JKP Žalec. 

403-Plačila domačih obresti 

Za plačilo obresti najetih dolgoročnih kreditov je bilo v veljavnem planu predvideno 30.900 evrov, 
realiziranih pa 30.693 evrov, kar je 99,3% plana.  

409-Rezerve 

V okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva obvezne rezerve in splošne proračunske rezervacije. 

Sredstva proračunske rezerve, ki se oblikujejo v rezervni sklad, se porabljajo za namene iz drugega 
odstavka 49. člena Zakona o javnih financah. Sredstva se praznijo na konto rezervnega sklada, kjer je 
knjižena poraba. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije pa se na podlagi Odloka o proračunu razporejajo za 
nepredvidene in premalo planirane stroške oziroma odhodke.  

Poročili o porabi sredstev rezerve in rezervacije sta v nadaljevanju obrazložitev splošnega dela. 

 

3.1.2.1.2.2 Tekoči transferi - 41 

Podskupina 
kontov 

Vrsta odhodka 
Veljavni 

plan 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

2/1 

1 2 3 
410 Subvencije  60.290   60.048   99,6  
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  1.283.875   1.275.274   99,3  
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  290.265   287.108   98,9  
413 Drugi tekoči domači transferi  288.620   277.098   96,0  
41 Skupaj tekoči transferi  1.923.050   1.899.528   98,8  

 

Na kontih skupine 41 se izkazujejo nakazila, za katere občina v povračilo ne dobi materiala ali storitve. 
Podrobno so po posameznih proračunskih postavkah nameni tekočih transferov izkazani v posebnem 
delu proračuna. V največjem delu se nanašajo na transfere posameznikom in gospodinjstvom in tekoče 
transfere javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb.  
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410-Subvencije 

V rebalansu leta 2019 je bilo za subvencije predvideno 58.090 evrov. Subvencionirana sredstva iz 
proračuna za leto 2019 smo s prerazporeditvami povečali za 2.200 evrov. Namenjena sredstva so se 
porabila za vzpodbujanje gospodarstva v Občini Polzela, strukturne ukrepe v kmetijstvu, za 
sofinanciranje plačila vodarine, odvoza odpadkov in čiščenja odpadnih voda ter subvencije za 
sofinanciranje malih čistilnih naprav v višinskih predelih občine. Iz naslova subvencij je bilo izplačano 
60.048 evrov oziroma 99,6% načrtovanih sredstev.  

 

411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom 
ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in 
način usklajevanja urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Za transfere posameznikom in 
gospodinjstvom je bilo za leto 2019 po rebalansu načrtovanih 1.284.710 evrov. S prerazporeditvami 
smo konte transferov povečali za 835 evrov. Izplačanih sredstev iz tega naslova je bilo 1.275.274 evrov 
oziroma 99,3% načrtovanih sredstev.   

- 4111 družinski prejemki in starševska nadomestila predstavljajo denarne pomoči staršem ob 
rojstvu otrok, ki se podeljujejo na podlagi vlog v skladu z občinskim pravilnikom in znašajo 
180 evrov na novorojenca. V letu 2019 je bilo v Občini Polzela rojenih 58 otrok, zato je bila 
realizacija 10.440 evrov. To postavko smo s prerazporeditvami povečali za 440 evrov. 
 

- 4119 realizacija drugih transferov posameznikom predstavlja kar 21,9 % v letu 2019 realiziranih 
odhodkov oziroma 1.264.834 evrov. K tej skupini izdatkov proračuna spadajo: 

Naziv konta Realizacija 2019 
Regresiranje prevozov v šolo 151.151 
Regresiranje prehrane učencev in dijakov 1.363 
Regresiranje oskrbe v domovih 126.600 
Subvencioniranje stanarin 12.544 

3%

67%

15%

15%

Realizacija tekočih transferov 2019

Subvencije

Transferi posameznik. in
gospodinjstvom

Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

Drugi tekoči domači transferi
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Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili star. 840.957 
Izplačila družinskemu pomočniku 38.497 
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 93.722 
SKUPAJ K 4119 1.264.834 

 
Velik delež tega zneska, in sicer kar 840.957 evra je bilo realiziranih na osnovi plačila razlike 
med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, pri čemer so tu vključena izplačila tako Vrtcu 
Polzela, kot tudi vsem ostalim vrtcem v državi, ki jih obiskujejo otroci občanov Občine Polzela. 
V sklop drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom večji del predstavlja financiranje 
pomoči na domu, enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačila subsidirane 
odgovornosti zaradi neplačila obratovalnih stroškov najemnikov stanovanj, katerih lastnica je 
Občina Polzela.  

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Ta podskupina javno finančnih odhodkov predstavlja transfere nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam. Med nepridobitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, 
humanitarna, invalidska, veteranska,) kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe 
v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. V letu 2019 je bilo 
za ta namen po veljavnem proračunu planiranih 290.265 evrov in realiziranih 287.108 evrov, kar je 
98,9% sredstev veljavnega proračuna.  

 

413-Drugi tekoči domači transferi 

Zagotovljena sredstva porabe veljavnega proračuna te podskupine kontov so bila v letu 2019 v višini 
288.620 evrov, realiziranih je bilo 277.098  evrov ali 96,0%. Sem spadajo naslednji konti: 

- V okviru konta 4130 - Tekoči transferi občinam je bilo v veljavnem planu zagotovljenih 3.570 
evrov za izvajanja nalog medobčinskega inšpektorata. Realizacija je bila 99,5% oziroma v višini 
3.553 evrov. 
 

- V okviru konta 4131 – Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, je bilo zagotovljenih 
42.000 evrov. Realizirana so bila v višini 41.177 evrov oziroma 98%.  
 

- V okviru konta 4132 – Tekoči transferi v javne sklade so bila namenjena sredstva za 
sofinanciranje sklada ljubiteljske kulture Žalec. Sredstva so bila planirana in realizirana v višini 
500 evrov. 
 

- 4133 – Tekoči transferi v javne zavode. Sredstva so bila namenjena dejavnosti za osnovno 
šolstvo, glasbeno šolstvo,  varstvo in vzgojo predšolskih otrok, dejavnost knjižnice, javna dela, 
mrliške oglede. Za tekoče transfere javnim zavodom je bilo v veljavnem proračunu za leto 2019 
s prerazporeditvijo sredstev predvidenih 230.365 evrov. V letu 2019 je znašala realizacija 
221.323 evrov ali 96,1% veljavnega proračuna.  
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- 4135 – Tekoča  plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 
predstavljajo sredstva, ki se iz občinskega proračuna namenjajo za plačila storitev drugim 
izvajalcem javnih služb, ki niso javni zavodi in niso v seznamu proračunskih uporabnikov. 
Pomenijo stroške mrliških ogledov, ki jih izvajajo koncesionarji, ki niso proračunski uporabniki. 
Sredstva so bila realizirana v višini 877 evrov oziroma 35,3% veljavnega proračuna 2019.  
 

- 4136 – Tekoči transferi v javne agencije, katerih ustanovitelj ali delni ustanovitelj je občina. 
Nakazila v letu 2019 so bilo izvršena v skupni višini 9.667 evrov in sicer RASR Žalec, Razvojni 
agenciji Savinja Žalec ter Zbornici zasebnega gospodarstva Žalec. 
 

3.1.2.1.2.3 Investicijski odhodki - 42 

Na kontih skupine 42 so zajeta plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih 
sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko 
vzdrževanje in obnove zgradb in drugih objektov. Po rebalansu je bil med letom z prerazporeditvami 
plan znižan za 36.170 evrov in je znašal 2.274.670 evrov razpoložljivih sredstev. Realizacija je bila 
2.236.968 evrov ali 98,3%. Vsi investicijski odhodki se nahajajo v podskupini kontov 420 – nakup in 
gradnja osnovnih sredstev. 

 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Obrazložitev porabe sredstev so posebej obrazložene pri posameznih področjih in proračunskih 
uporabnikih v posebnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2019. 

Podskup. 
kontov Naziv konta 

Sprejeti 
plan 2019 

Veljavni 
plan 2019 

Realizacija 
2019 

4201 Nakup prevoznih sredstev  22.600   23.520   22.173  

4202 Nakup opreme  44.600   45.385   42.650  

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev  8.510   8.510   7.152  

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije 

 483.750   432.650   431.088  

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  1.433.050   1.434.835   1.412.170  

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  43.200   43.960   43.958  

4207 Nakup nematerialnega premoženja  1.600   1.585   1.584  

4208 Študije o izvedljivosti projektov  273.530   284.225   276.194  
420 SKUPAJ  2.310.840   2.274.670   2.236.968  
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- 4201 Nakup prevoznih sredstev – v letu 2019 so bila kupljena 4 kolesa v sklopu projekta 
Vzpostavitev sistema javnih koles, in sicer 2 električna in 2 navadna. 
 

- 4202 Nakup opreme – sredstva so bila s prerazporeditvami v veljavnem planu zvišana na 38.470 
evrov,  porabljena pa za nabavo sledeče opreme, v višini 42.650 evrov: 

Naziv konta Realizacija 2019 
Nakup pisarniškega pohištva  2.981  
Nakup strojne računalniške opreme  7.338  
Nakup drugega pohištva  5.393  
Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov  1.849  
Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest  15.063  
Nakup druge opreme  10.027  
SKUPAJ K 4202 42.650  

 

- 4203 – Nakup drugih osnovni sredstev – na tem kontu so upoštevana druga osnovna sredstva, 
in sicer solarna svetilka in drogovi za zastave pri KUD Andraž, stojalo za rože in voziček za 
žare na pokopališču Andraž ter spominsko obeležje. Planirana sredstva so bila planirana v višini 
8.510 evrov, realizirana pa v višini 7.152 evrov. 
 

- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile v letu 2019 v veljavnem planu v višini 
432.650 evrov, njihova realizacija je bila 99,6% glede na veljavni plan, oziroma 431.088 evrov. 
Odhodki v tem sklopu kontov se nanašajo na: 

Naziv konta Realizacija 2019 
Priprava zemljišča       14.578  
Novogradnje     387.588  
Rekonstrukcije in adaptacije       29.922  
SKUPAJ K 4204 431.088     

 

Nakup prevoznih 
sredstev

1% Nakup opreme
2%

Novogradnje, 
rekonstrukcije in 

adaptacije
19%

Investicijsko 
vzdrževanje in obnove

63%

Nakup zemljišč 
in naravnih 

bogastev
2%

Študije o izvedljivosti 
projektov, projektna 

dokumentacija nadzor 
in investcijski 

inženiring
13%

Realizacija investicijskih odhodkov 2019
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- 4205 Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v rebalansu 2019 planiranih 1.433.050 
evrov, znesek je bil v veljavnem planu zaradi prerazporeditev povišan za 1.785 evrov, realizacija 
pa je 98,4% glede na veljavni plan oziroma 1.412.170 evrov. Večina teh sredstev je bilo 
porabljenih za energetsko sanacijo vrtca in športne dvorane Polzela, in sicer kar 946.323 evrov. 
Ostala sredstva pa se nanašajo predvsem na vzdrževanje vodovodnega omrežja, ureditev cest in 
cestne infrastrukture, vzdrževanje športne dvorane Polzela, postavitev požarnih stopnic na 
stavbi Kulturnega doma Andraž. 
 

- 4206 nakup zemljišč je bil planiran predvsem za potrebe izvedbe komunalne infrastrukture, 
rekonstrukcije cest in drugo in predviden z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega 
premoženja. Sredstva so bila realizirana v celoti. 
 

- 4207 nakup nematerialnega premoženja pomeni stroške nakupa licenčne in druge programske 
opreme. V ta namen je bilo planiranih 1.585 evrov po veljavnem planu. Realizacija porabljenih 
sredstev je bila 99,9%, in sicer 1.584 evrov.  
 

- 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija in nadzor so bili planirani v 
višini 273.530 evrov, s prerazporeditvami pa se je plan zvišal za 10.695 evrov. Realizacija 
veljavnega plana je 97,2% oziroma 276.194 evrov. Največji delež sredstev je bil namenjen za 
projektno dokumentacijo na proračunskih postavkah 13801 – Železniški promet, 160231 – 
Gradnja komunalne opreme – Garant, 18064 – Kulturni dom Polzela- KIMC ter za investicijski 
nadzor energetske sanacije vrtca in športne dvorane Polzela. 

 

3.1.2.1.2.4 Investicijski transferi - 43   

Na kontih skupine 43 so prikazana nakazila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu 
investicijskih odhodkov pri prejemniku sredstev. To je za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, za 
vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili planirani v višini 187.200 evrov, s 
prerazporeditvami je bil znižan rebalans na 165.895 evrov. Realizirani investicijski transferi v višini 
165.183 evra predstavljajo 99,6% realizacijo. 

 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 

Realizacija je bila 133.400 evrov ali 99,5% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva požarne 
takse so namenska, zato jih občina nakaže toliko, kolikor jih prejme za potrebe investicij gasilskim 
društvom. Ravno tako so ostala sredstva te skupine kontov namenjena za investicije gasilskim in ostalim 
društvom naše občine. Obrazložitve porabe sredstev so pojasnjene v posebnem delu proračuna za leto 
2019. 

 

432 - Investicijski transferi proračunskih uporabnikom 

V okviru kontov 4323 – Investicijski transferi javnim zavodom, so bili glede na plan proračuna 
realizirani v celoti, in sicer v višini 31.783 evrov. Gre za investicijske transfere, ki jih občina Polzela 
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nameni Osnovni šoli Polzela, II. osnovni šoli Žalec, Medobčinski splošni knjižnici Žalec ter Glasbeni 
šoli Risto Savin Žalec. 

 

3.1.2.1.2.5 Večja odstopanja odhodkov med veljavnim in realiziranim proračunom na podlagi 
Navodila o pripravi zaključnega računa proračuna 

Tabela odstopanj odhodkov: 

 Naziv konta 

Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
2/1 

Nerealizirana 
sredstva       

1-2 
 

1 2 3 4  

  SKUPAJ ODHODKI 5.924.229 5.764.866 97,3 159.363  

40 TEKOČI ODHODKI 1.560.614 1.463.187 93,8 97.427  

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 543.540        514.024  94,6          29.516   

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 87.280         84.426  96,7            2.854   

402 Izdatki za blago in storitve 846.894        782.044  92,3          64.850   

403 Plačila domačih obresti 30.900         30.693  99,3               207   

409 Rezerve 52.000         52.000  100,0                 -    

41 TEKOČI TRANSFERI 1.923.050 1.899.528 98,8 23.522  

410 Subvencije 60.290 60.048 99,6 242  

411 Transferi posameznikom in gospodinj. 1.283.875 1.275.274 99,3 8.601  

412 Transferi neprof. Organ. In ustanov. 290.265 287.108 98,9 3.157  

413 Drugi tekoči domači transferi 288.620 277.098 96,0 11.522  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.274.670 2.236.968 98,3 37.702  

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.274.670 2.236.968 98,3 37.702  

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 165.895 165.183 99,6 712  

431 Inv. transf. prav. in fiz. oseb., ki niso PU 134.095 133.400 99,5 695  

432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom 31.800 31.783 99,9 17  

 

Skupni odhodki so bili v letu 2019 realizirani v višini 97,3% sprejetega plana, kar pomeni v višini 
5.764.866 evrov, to pa je 159.363 evrov manj od plana po rebalansu 2019. 

Po področjih porabe proračunskih sredstev je bila v letu 2019 realizacija naslednja: 

Progr. 
klasif. 

Naziv programske klasifikacije 
Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

Indek
s 2/1 

Nerealiziran
o 1-2 

  1 2 3 4 
01 POLITIČNI SISTEM  119.279   118.227  99,1  1.052  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 

 6.800   6.352  93,4  448  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE 
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

 76.520   76.196  99,6  324  
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA  448.340   421.699  94,1  26.641  

07 OBRAMBA IN UKREPI OB 
IZREDNIH DOGODKIH 

 151.700   150.940  99,5  760  

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  800   746  93,2  54  

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  3.500   3.412  97,5  88  

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 

 54.140   53.623  99,0  517  

13 
PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

 696.190   654.383  94,0  41.807  

14 GOSPODARSTVO  166.335   161.684  97,2  4.651  

15 VAROVANJE OKOLJA IN 
NARAVNE DEDIŠČINE 

 152.725   148.808  97,4  3.917  

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

 1.000.090   953.837  95,4  46.253  

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  92.830   86.513  93,2  6.317  

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

 393.055   382.863  97,4  10.192  

19 IZOBRAŽEVANJE  2.179.865   2.171.863  99,6  8.002  

20 SOCIALNO VARSTVO  298.360   290.227  97,3  8.133  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  31.700   31.493  99,3  207  

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 

 52.000   52.000  100,0  -   

SKUPAJ  5.924.229   5.764.866  97,3  159.363  

 

3.1.2.1.2.6 Sprememba stanja sredstev na računih 

Proračunski primanjkljaj med bilanco prihodkov in odhodkov znaša -305.806 evrov.  

Z odplačilom  glavnic dolgoročno najetih kreditov v višini 197.098 evrov in najetjem dolgoročnega 
kredita v višini 500.000 evrov, so se sredstva na računih zmanjšala za 2.904 evrov. Z upoštevanjem 
stanja sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 v višini 168.475 evrov, je konec leta 2019 izkazano stanje 
sredstev na računih 165.571 evrov,  ki se prenese v leto 2020.  

 

3.1.2.2 B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

 750 – prejeta vračila danih posojil 

V planu proračuna za leto 2019 nismo planirali, niti realizirali kakršnih koli prejetih vračil niti danih 
posojil. 

 

752 - Kupnine iz naslova privatizacije 

Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije stanovanj (kupnine od prodanih stanovanj po 
stanovanjskem zakonu) niso bila planirana niti realizirana. 
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3.1.2.3 C) RAČUN FINANCIRANJA 

500 - Domače zadolževanje 

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil. V letu 2019 je bilo realizirano 
zadolževanje za namen financiranja projekta Energetske sanacije vrtca in športne dvorane Polzela v 
višini 500.000 evrov. Kredit je bil najet pri banki BKS d.d. z dobo odplačila 10 let. 

 

550-Odplačila domačega dolga 

Realizirana  odplačila dolga so znašala 197.098 evrov. To so glavnici kreditov Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, ki ju je najela bivša Občina Žalec za stanovanja na Polzeli in ostali najeti krediti 
pri poslovnih bankah ter dva brezobrestna kredita, najeta pri MGRT v skladu s 23. členom ZFO-1. 

Pregled stanja najetih kreditov do konca leta 2019: 

Kreditodajalec 
Namen 

zadolžitve 
Leto 

najema 
Doba 

vračanja 

Višina 
najetega 
kredita 

Neodplačana 
glavnica 

31.12.2019 

Plačila 
glavnice 

2019 

Stan. Sklad RS 
8/97 

Gradnja stanovanj 1996 25 
39.555 

Stanje 

 

12.989 4.174 

Stan. Sklad RS 
23/98 

Gradnja stanovanj 1997 25 
16.911 

(stanje 
6.882 1.584 

NLB Velenje 
6770005 

Izgradnja ŠRC 
Polzela 

2006 15 208.000 27.734 13.867 

NLB Velenje 
300800018+19 

Rekonstrukcija 
Komende in 
občinska fasada 

2008 15 249.900 66.640 16.660 

Banka Celje 
056154/1 

Rekonstrukcija 
Komende 

2009 15 500.000 155.172 34.483 

UniCredit  
1199/2010 

Rekonstrukcija 
Komende in 
kanalizacija 

2010 10 250.000 10.006 26.666 

BKS banka 
51000574/1 

Rekonstrukcija 
Komende in 
kanalizacija 

2011 15 326.000 152.133 21.733 

Banka Koper 
5269856 

Ulice in ceste ZN 
Ločica, Cesta 
Korberjev klanec 

2012 15 370.000 197.333 24.667 

Banka 
Sparkasse 
5523/0037-404 

Kanalizacija 
Orova vas in 
vodovod Gora 
Oljka  

2013 15 377.000 226.200 25.133 

BKS banka 
51000804 

Dozidava vrtca 
Polzela 

2014 15 216.900 144.600 14.460 
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MGRT  
C 2130-
16G300269 

Izgr.sekund.kan.in 
obnova vodov. 
Breg 

2016 10 59.005 45.893 6.556 

MGRT 
C 2130-
17G300120 

Prenova kurilnice 
v OŠ Polzela s 
spr. energenta  

2017 10 60.678 53.936 6.742 

BKS banka  

Energetska 
sanacija vrtca in 
športne dvorane 
Polzela 

2019 10 500.000 500.000 0 

SKUPAJ  1.599.518 196.725 

poroštva ni danih poroštev 

 

Stanje neodplačane glavnice na prebivalca občine (6.258 na dan 1. 1. 2020) je 31. 12. 2019 znašalo 256 
evrov. 

 

SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH – povečanje / zmanjšanje sredstev na 
računu 

Prikazuje pregled prihodkov in prejemkov in odhodkov in izdatkov Občine Polzela za leto 2019. 

Bilanca Prihodki in prejemki Odhodki in izdatki 
Stanje sredstev na računu 1.1.2019 168.475 
A-bilanca prihodkov in odhodkov 5.459.060 5.764.866 
B-račun finančnih terjatev in naložb 0 0 
C-račun financiranja 500.000 197.098 
SKUPAJ 5.959.060 5.961.964 
Sredstva na računu 31.12.2019 165.571 

 

Stanje sredstev na računih predstavlja praviloma prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklega 
leta in iz teh sredstev se pokriva razlika med prejemki in izdatki za vse namene javne porabe. 

 

3.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v 
skladu z 40. členom ZJF 

V letu 2019 nismo imeli težav pri izvrševanju proračuna, zato tudi ni bilo potreb po ukrepih, ki jih 
omogoča 41. člen ZJF. 
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3.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na 
sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF 

Med proračunskim letom 2019 se ni spremenilo delovno področje oziroma pristojnost neposrednega 
proračunskega uporabnika. 

3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2019 je bilo v sredstva rezerv Občine 
Polzela izločenih 52.000 evrov. Poraba teh sredstev je prikazana v spodnji tabeli: 

Prihodki 52.000 
Oblikovanje sredstev rezerv 2019 52.000 

Odhodki 52.000 

Št. R: 6002437 - Sašo Cizej s.p. (Sanacija plazu Blagotinšek - Majhenič )                                    
Št. R: 6001650 – Dovečar Zdravko s.p. (Sanacija cest po neurju) 

43.695,08 
8.304,92 

Stanje sredstev rezerv 31.12.2019 0 

3.1.6 Stanje izdanih poroštev  

Občina Polzela v  preteklih letih ni izdajala poroštev za najemanje kreditov pravnim osebam, katerih 
ustanoviteljica je. Po stanju na dan 31. 12. 2019 znaša stanje izdanih poroštev 0 evrov. 



65 

 

3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2019 

3.2.1 PU 1000 OBČINSKI SVET 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 01 - politični sistem zajema dejavnost zakonodajnega organa - občinski svet. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Ustava RS in zakonodaja, ki ureja delovanje lokalnih skupnosti, političnih strank in lokalnih volitev, 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o političnih strankah , Zakon o lokalnih volitvah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles  

- zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank zastopanih v občinskem svetu. 

GPR 0101 - Politični sistem 

Opis glavnega programa 
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles  

- zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank zastopanih v občinskem svetu. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedene seje OS in delovnih teles OS. 

PPR 01019001 Dejavnost občinskega sveta 

Opis podprograma 
Podprogram zajema zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih 
delovnih teles in zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank zastopanih v 
občinskem svetu. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Polzela, Poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih. 

 

PP 01002 Stroški sej občinskega sveta (veljavni plan 2019: 23.400 EUR, realizacija: 
23.082,27 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema vse stroške v zvezi s sejami občinskega sveta. Na podlagi  Pravilnika o plačah 
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,  članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov Občine Polzela, se sejnine članom občinskega sveta določijo v 
odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez 
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njegovega dodatka na delovno dobo. V letu 2019 je bilo izvedenih sedem rednih, ena izredna in 
ena korespondenčna seja občinskega sveta. Postavka je skoraj v celoti realizirana, to je 98,6 %. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 01003 Stroški odborov in komisij (veljavni plan 2019: 4.800 EUR, realizacija: 
4.689,17 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Članom delovnih teles občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega 
sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi Pravilnika o 
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,  članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov Občine Polzela in je določena v odstotku od osnovne plače 
župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno 
dobo. V letu 2019 je bilo izvedenih skupaj 17 sej delovnih teles občinskega sveta. Postavka je 
skoraj v celoti realizirana, to je 98,6 %. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

 
PP 01006 Financiranje političnih strank (veljavni plan 2019: 6.900 EUR, realizacija: 
6.887,62 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah in v skladu z Ugotovitvenim  Sklepom o 
financiranju političnih strank, katerega je sprejel župan 29. 3. 2019, je bilo financiranju 
političnih strank namenjenih 0,2 % sredstev primerne porabe. Kvartalno so bile financirane 
naslednje politične stranke: SDS, DeSUS, SD, SMC in Stranka Alenke Bratušek. Realizacija je 
bila 99,8 %. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

PPR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Opis podprograma 
Podprogram omogoča zagotovitev pogojev za izvedbo volitev v občinski svet in redne volitve 
župana. Lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov 
organizatorjem volilne kampanje. Lokalna skupnost lahko določi, da pripada delno povračilo 
stroškov samo organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu 
lokalne skupnosti, in samo organizatorjem volilne kampanje za individualni organ lokalne skupnosti, 
katerih kandidati so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so 
glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost, ne sme presegati 10%. Sredstva so 
planirana za stroške povrnitve stroškov volilne kampanje na podlagi Ugotovitvenega Sklepa o 
delnem povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini  Polzela 
(Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 8/2018). 
Zakonske in druge pravne podlage 
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Zakon o lokalni samoupravi in Ugotovitveni Sklep o delnem povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v letu 2018 v Občini  Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, 
št. 8/2018). 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Delna povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za LV 2018 na podlagi Ugotovitvenega 
Sklepa 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Delna povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za LV 2018 na podlagi Ugotovitvenega 
Sklepa. 
 

PP 01010 Volitve župana in občinskega sveta ter volitve v ožje dele občin (veljavni 
plan 2019: 850 EUR, realizacija: 781,83 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za delno povračilo stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje so bila 
realizirana skladno z Ugotovitvenim sklepom, in sicer Listi Jožeta Kužnika, SMC, SD, Stranki 
Alenke Bratušek, NSi in DESUS. Postavka ni bila v celoti realizirana (92%), zahtevka ni 
posredovala NLER. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

PPP 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje pokriva izdajo tudi časopisa Polzelan, poročevalec Občine Polzela. POLZELAN, 
poročevalec Občine Polzela je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport Republike Slovenije pod zapodeno številko 1734. Ustanovitelj in izdajatelj je Občina 
Polzela. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih. 

GPR 1803 Programi v kulturi  

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za izdajo Polzelana, poročevalca Občine Polzela. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih. 

PPR 18039004 Mediji in avdio vizualna kultura  

Opis podprograma 
Program vključuje sredstva za izdajo Polzelana, poročevalca Občine Polzela. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o medijih, Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Polzela  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
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Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih. 

 

PP 18051 Občinsko glasilo Polzelan, poročevalec Občine Polzela  (veljavni plan 2019: 
31.100 EUR, realizacija: 27.792,05 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Polzelan, poročevalec Občine Polzela je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije pod zapodeno številko 1734. 
Ustanovitelj in izdajatelj je Občina Polzela. Občina Polzela je v letu 2019 izdala 11 glasil.  Za 
tisk in oblikovanje glasila, lektoriranje, poštne storitve, plačilo avtorskih honorarjev zunanjim 
sodelavcem, študentskega dela in sejnin uredniškemu odboru, je bila dosežena 89,4 % 
realizacija. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 180511 Uradne objave - priloga k Polzelanu (veljavni plan 2019: 3.350 EUR, 
realizacija: 2.269,53 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s Statutom Občine Polzela se splošni akti in prečiščena besedila občine, objavijo v 
uradnem glasilu občine Polzelan, poročevalec Občine Polzela kot Uradne objave. Uradne objave 
izhajajo hkrati v tiskani in elektronski obliki. Uradne objave v tiskani obliki so prejela vsa 
gospodinjstva v Občini Polzela, v elektronski obliki pa so objavljena na spletnih straneh Občine 
Polzela. Občina Polzela je v letu 2019 izdala 8 Uradnih objav. Realizacija postavke je odvisna 
od sprejetih aktov občinskega sveta, ki se objavijo v uradnih objavah. Dosežena je 67,8 % 
realizacija. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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3.2.2 PU 2000 ŽUPAN 

 PPP 01 POLITIČNI SISTEM  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 01 - politični sistem zajema dejavnost zakonodajnih organov (župan, podžupana). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Ustava RS in zakonodaja, ki ureja delovanje lokalnih skupnosti. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotavljanje materialnih podlag za delo župana in podžupanov. 

GPR 0101 Politični sistem  

Opis glavnega programa 
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za dejavnost župana in podžupana. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje materialnih podlag za delo župana in podžupanov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovljena materialna podlaga za delo župana in podžupanov. 

 

PPR 01019003 Dejavnost župana in podžupana 

Opis podprograma 
Podprogram zajema dejavnost župana in podžupana: nadomestilo za poklicno opravljanje funkcije 
župana ter nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, materialne stroške vključno s 
stroški reprezentance, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanja. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, ZUJF,  Pravilnik o plačah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 
občinskih organov Občine Polzela, Sklep o uvrstitvi podžupana v plačni razred. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev izvajanja odločitev župana, občinskega sveta. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev izvajanja odločitev župana, občinskega sveta. 

 

PP 01020 Plača za opravljanje poklicne funkcije župana (veljavni plan 2019: 47.470 
EUR, realizacija: 47.243,21 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Župan Jože Kužnik opravlja svojo funkcijo poklicno. Plače funkcionarjev se izplačujejo v 
skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Župan 
Občine Polzela spada v funkcijo A5 župana. Postavka je realizirana 99,6 % glede na veljaven 
proračun.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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PP 01021 Nadomestila in drugi izdatki župana (veljavni plan 2019: 6.100 EUR, 
realizacija: 5.844,62 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za nadomestila in druge izdatke so bila porabljena za profesionalno opravljanje 
funkcije župana. Sem spadajo povračilo stroškov prehrane in prevoza, regres za letni dopust ter 
druga povračila stroškov. Postavka je realizirana v višini 95,8% glede na veljavni proračun. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.  
 
 
PP 01023 Materialni stroški župana (veljavni plan 2019: 22.900 EUR, realizacija: 
22.897,98 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Materialni stroški so zajemali stroške reprezentance (pogostitev gostov župana, protokolarna 
darila, darila ob 80. in 90 letnicah), potovanj v državi, dnevnic, hotelskih storitev in stroške 
konferenc in seminarjev v letu 2019. Postavka je realizirana v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 01024 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov (veljavni plan 
2019: 6.859 EUR, realizacija: 6.800,36 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2019 je Občina Polzela imela enega podžupana, ki je nastopil svojo funkcijo z mesecem 
februarjem. Nagrada podžupanu, ki nepoklicno opravlja svojo funkcijo, je določena z Zakonom 
o sistemu plač v javnem sektorju. Tako funkcija podžupana Občine Polzela spada v funkcijo 
podžupana V (šifra A050510). V letu 2019 so načrtovana sredstva po veljavnem proračunu 
porabljena v višini 99,2 %. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PPP 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE  JAVNE STORITVE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
V to področje sodijo tiste storitve, ki jih lahko štejemo kot podporne funkcije in zajema vse tiste 
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem 
dejavnostim. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
So v zagotavljanju nalog lokalne samouprave v skladu s Statutom občine. 
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GPR 0403 - Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 
Občina je lahko pokrovitelj prireditev, dogodkov, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih 
publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali 
izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na 
različnih nivojih.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Omogočiti posameznikom in drugim pravnim osebam, da izpeljejo prireditve, dogodke, projekte. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Omogočiti vsem posameznikom in drugim pravnim osebam, ki se prijavijo na javni poziv, da izpeljejo 
prireditve, dogodke, projekte, ki promovirajo Občino Polzela. 

 

PPR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov  

Opis podprograma 
Pokroviteljstvo je pomoč namenjena posameznikom in drugim pravnim osebam pri izpeljavi 
prireditev in dejavnostih, ki promovirajo Občino Polzela. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Statut Občine Polzela, Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini 
Polzela. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Podoba Občine Polzela temelji na prepoznavnosti tako v kraju kot izven. Pozornost do določenih 
posameznikov in skupin, ki širijo njeno prepoznavnost pa se izkazuje s tovrstno pomočjo. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Podoba Občine Polzela temelji na prepoznavnosti tako v kraju kot izven. Pozornost do določenih 
posameznikov in skupin, ki širijo njeno prepoznavnost pa se izkazuje s tovrstno pomočjo. 

 

PP 04020 Pokroviteljstva občine (veljavni plan 2019: 7.020 EUR, realizacija: 7.020 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javno objavljenega razpisa, na katerega se prijavljajo društva 
s sedežem v Občini Polzela ali izven nje. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev se 
društvu sredstva dodelijo na podlagi Sklepa, prav tako je sklenjena Pogodba. V letu 2019 so bila 
za namen pokroviteljstva porabljena vsa sredstva. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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3.2.3 PU 3000 NADZORNI ODBOR  

PPP 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Statut Občine Polzela 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost 
ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati 
zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom. 

GPR 0203 Fiskalni nadzor 

Opis glavnega programa 
V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost 
ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati 
zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev. 

PPR 02039001 Dejavnost nadzornega odbora  

Podprogram vsebuje materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Statut Občine Polzela, Poslovnik sveta Občine Polzela, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev,  članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov Občine Polzela, Pravilnik o delovanju Nadzornega odbora. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Delovanje Občine Polzela v okviru zakonov in predpisov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Delovanje Občine Polzela v okviru zakonov in predpisov. 

 

PP 02010 Dejavnost nadzornega odbora (veljavni plan 2019: 3.600 EUR, realizacija: 
3.300,02 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2019 so bile sklicane štiri seje nadzornega odbora in opravljen nadzor nad poslovanjem 
Občine Polzela za leto 2018. Postavka je realizirana v višini 91,7 %. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.  
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3.2.4 PU 4000 OBČINSKA UPRAVA 

PPP 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema makro-ekonomsko načrtovanje, spremljanje in nadzor, urejanje na področju fiskalne 
politike, fiskalni nadzor, vodenje davčne administracije. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov 
plačilnega prometa in za plačilo pobiranja občinskih dajatev.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine in nadzor nad porabo sredstev. 

  

GPR 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis glavnega programa 
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov 
prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Uspešno realizirati občinske davke in prispevke s čim manjšimi stroški. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine. 

PPR 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike  

Opis podprograma 
Urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške plačilnega prometa provizij Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila, provizije bankam in stroške pobiranja okoljskih dajatev. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o opravljanju nalog 
Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa 
občine Polzela, kor neposrednega uporabnika. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedbeni cilj je nemoteno zagotavljanje poteka plačilnega prometa. 

 

PP 02001 Stroški plačilnega prometa-UJP, A banka  (veljavni plan 2019: 3.200 EUR, 
realizacija: 3.051,86 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS in 
Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov, Uprava RS za javna plačila občinam zaračunava 
razporejanje javnofinančnih prihodkov in stroške vodenja računov. A banki je občina dolžna 
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plačevati nadomestilo za polog in dvig gotovine ter za deponiranje sredstev nočnih depozitov 
občinske blagajne. V letu 2019 je bila proračunska postavka realizirana v višini 95,4%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PPP 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
V to področje sodijo vse tiste storitve, ki jih lahko štejemo kot podporne funkcije za delovanje 
neposrednega proračunskega uporabnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

GPR 0403 Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 
Vključuje program, ki je povezan z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
So v zagotavljanju nalog lokalne samouprave v skladu z zakonodajo. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.  

PPR 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

Opis podprograma 
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov odvetniških storitev ter stroškov, ki so nastali v sodnih 
in izvensodnih postopkih. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o gosp. javnih službah, 
Zakon o varstvu okolja. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem. 

 

PP 04050 Izvršbe in drugi sodni postopki, odvetniške storitve (veljavni plan 2019: 
10.400 EUR, realizacija: 10.230,55 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za stroške priprave pravnih pisanj v sodnih postopkih (tožba zaradi 
izbora kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine – Neža Maurer, tožba 
zaradi odprave odločbe UE Žalec glede izdaje gradbenega dovoljenja za izgradnjo parkirišč grad 
Komenda, tožba zaradi ugotovitve lastninske pravice – park Šenek, pritožba zaradi izbora 
športnega projekta – objekt na nogometnem igrišču Breg ter brezplačno pravno pomoč za 
občane in posvete z odvetnikom na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju. Poravnana je 
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tudi obveznost po sodbi Okrajnega sodišča Žalec v pravdni zadevi P 85/2018. Realizacija je 
98,4%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PPP 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino 
proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih 
skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov 
samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 
Občinska uprava Občine Polzela ima notranji enoti: Režijski obrat in TIC Polzela s sedežem na gradu 
Komenda. Občina Polzela je soustanoviteljica Medobčinskega inšpektorata, ki deluje kot skupna 
občinska uprava, katere delovanje sofinancirajo občine ustanoviteljice.  
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi 
proračunskih sredstev. 

 

GPR 0603  Dejavnost občinske uprave 

Opis glavnega programa 
Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti pogoje za delo občinske uprave. 

PPR 06039001 Administracija občinske uprave                                                              

Opis podprograma 
Zajema stroške dela, materialne stroške občinske uprave in skupne občinske uprave. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o plačah javnih uslužbencev, 
Kolektivna pogodba za javni sektor ter aneksi k tej pogodbi, Odlok o ustanovitvi organa skupne 
inšpekcijske občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine 
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec«. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške. Cilj je tudi 
zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, 
kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, 
kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje  
Uspešno in učinkovito izvajanje nalog. 
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PP 06050 Plače zaposlenih v občinski upravi (veljavni plan 2019: 270.630 EUR, 
realizacija: 250.946,52 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v občinski upravi je Kadrovski načrt za leto 
2019. Višina plač zaposlenih delavcev v občinski upravi je določena na podlagi Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju javnih financ. Realizacija sredstev te 
postavke glede na sprejeti plan po rebalansu je bila 91,4%, zato se je del preveč planiranih 
sredstev prerazporedil. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 06061 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih (veljavni plan 2019: 27.900 EUR, 
realizacija: 22.391,14 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej proračunski postavki so sredstva namenjena za povračila stroškov prevoza in prehrane 
zaposlenih v občinski upravi, za nadomestila, regres za letni dopust, in druge izdatke 
zaposlenim. Sredstva so se planirala glede na števila upravičencev po Kadrovskem načrtu za 
leto 2019. Realizirana so bila v višini 80,3% glede na veljavni plan. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 
PP 06060 Materialni stroški – občinska uprava (veljavni plan 2019: 74.900 EUR, 
realizacija: 73.864,71 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S sredstvi se je zagotavljalo nemoteno delovanje in poslovanje občinske uprave v letu 2019. 
Sem spadajo vsi materialni stroški, kot so pisarniški material in storitve, čistilni material in 
storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije 
in strokovna literatura, računovodske, revizorske in računalniške storitve, izdatki za 
reprezentanco in drug splošni material. Proračunska postavka zajema tudi sredstva za dobavo 
električne energije, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, 
telefon in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve. Sem spada tudi zavarovanje in drugi 
prevozni  in transportni stroški. Načrtovana sredstva se namenijo tudi za stroške konferenc, 
seminarjev, simpozijev, plačilo za delo preko študentskega servisa – administrativna pomoč, 
članarine domačim neprofitnim institucijam, plačilo stroškov organizacij pooblaščenih za 
plačilni promet in drugi  operativni odhodki. Realizacija sredstev te postavke glede na sprejeti 
proračun je bila 98,6 %. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 06061 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje) (veljavni plan 2019: 1.350 
EUR, realizacija: 1.305,43 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Polzela je solastnica počitniškega stanovanja v Barbarigi v Hrvaški Istri. Zagotovljena 
sredstva se vsako leto pokrivajo s pobrano počitniško najemnino. Tako je bila v letu 2019 
realizacija 100%. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 06062 Medobčinski inšpektorat (veljavni plan 2019: 3.570 EUR, realizacija: 
3.553,34 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so se porabila za delovanje "Medobčinskega inšpektorata" – Medobčinske inšpekcije, 
redarstva in varstva okolja, kot skupnega organa občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog 
na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva za območje SAŠA regije. 
Inšpektorat opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva ter medobčinskega redarstva na 
področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom. Na podlagi 
opravljenega dela Občina Polzela poravna zahtevke za povračilo glede opravljenih ur, ter za 
stroške dela. Država zagotavlja dodatno dotacijo iz sredstev državnega proračuna v višini 50 % 
za v preteklem letu realizirane odhodke občinskih proračunov za financiranje skupnega 
opravljanja nalog. Realizacija znaša 99,5 %. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 06063 Energetski upravljavec javnih stavb (veljavni plan 2019: 7.600 EUR, 
realizacija: 7.564,00 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za izvajanje ukrepov, določenih v Akcijskem načrtu uresničevanja 
Lokalnega energetskega koncepta občine Polzela in so bila  podrobneje opredeljena v 
operativnem programu izvajanja aktivnosti iz LEK-a.  Sredstva so bila v celoti porabljena za 
vodenje energetskega knjigovodstva za objekte v lasti Občine Polzela. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

PPR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
obč. uprave   

Opis podprograma 
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za tekoče 
in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup opreme. Izdatki za tekoče vzdrževanje 
se namenjeni vzdrževanju poslovnih prostorov in opreme. Zagotavljajo pa se tudi sredstva za 
zavarovalne premije za objekte. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje računalniške in druge 
komunikacijske opreme, spletnih strani občine, fotokopirnega stroja ter zavarovalna premija za 
opremo v občinski stavbi. Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, nakup 
računalniške in programske opreme. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ohranjanje uporabne vrednosti objekta, zagotovitev delovnih pogojev, zavarovanje premoženja. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ohranjanje uporabne vrednosti objekta, zagotovljeni delovni pogoji, zavarovanje premoženja. 
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PP 06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov (veljavni plan 2019: 8.420 EUR, 
realizacija: 8.408,01 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovne zgradbe Občine 
Polzela (nadzor kurilnih naprav, pregled dimnika, montaža senčil na okna občinske stavbe, 
servis klimatskih naprav, servis ogrevalnega sistema). Iz te postavke so bile poravnane tudi 
zavarovalne premije za objekte v lasti Občine Polzela.  Postavka je bila realizirana v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 06081 Tekoče vzdrževanje opreme  (veljavni plan 2019: 39.870 EUR, realizacija: 
39.597,19 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje računalniške in druge licenčne programske 
opreme (Pia d. o. o., Grad d. d., Kaliopa d. o. o., Etrust d. o. o., Bass d. o. o. …), vzdrževanje 
spletne strani občine in TIC Polzela ter najem multifunkcijskih naprav). Realizacija sredstev te 
postavke je bila 99,3%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 06090 Nakup opreme  (veljavni plan 2019: 14.100 EUR, realizacija: 14.068,22 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so se namenila za nakup strojne računalniške opreme in nakup nove licenčne opreme 
za registracijo delovnega časa (Grad), nakup konferenčnih stolov za sejno sobo, nakup 
pisarniškega pohištva za preureditev pisarne št. 2 (iz enega v dve delovni mesti). Realizacija 
znaša 99,8 %. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

PPP 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH   

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Sredstva za to področje porabe so načrtovana za delovanje Civilne zaščite na področju Občine Polzela, 
za delovanje gasilskih društev Občine Polzela in Gasilske zveze Žalec. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu ped požarom, Zakon o 
gasilstvu. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotoviti preventivo, da do nesreč ne pride ter uspešno operativo, če do nesreč pride. 

GPR 0703  Civilna zaščita in protipožarna varnost 

Opis glavnega programa 
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Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju nesreč, 
kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. Zagotavljanje sredstev za pripravljenost 
sistema in njegovo delovanje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Pripravljenost vseh sil za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje pogojev za delovanje vseh sil, izvajanje intervencij ter usposabljanje.  

PPR 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih 

Opis podprograma 
Sredstva so namenjena za opravljanje z obrambnimi dokumenti in ažuriranje evidenc, za nadomestila 
plač gasilcem, kadar so na izobraževanju oziroma na intervenciji ter nakup drobnega materiala v 
primeru elementarnih nesreč, za nakup opreme, uniform ter drugega materiala in za izobraževanje 
enot in služb civilne zaščite. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in 
lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob 
nesrečah. Cilj podprograma je v čim večji meri zagotovljena ustrezna usposobljenost in odzivnost 
enot. Kazalci bodo odzivni čas in usposobljenost enot ob posredovanju pri naravni ali drugi nesreči. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: 

- spremljanje nevarnosti in obveščanje prebivalcev o nevarnostih, 
- izvajanje zaščitnih ukrepov, 
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite,  
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, 
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripr. obč. sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter 
dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč. 

 
PP 07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite (veljavni plan 
2019: 1.205 EUR, realizacija: 1.181,52 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena opremi Civilne zaščite Občine Polzela. V letu 2019 je bila kupljena 
delovna obleka za poveljnika CZ. Nekaj sredstev je bilo namenjenih tudi za izvedbo vaje »Potres 
2019«. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
  
PP 07004 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite (veljavni plan 2019: 3.700 EUR, 
realizacija: 3.666,55 EUR) 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za izobraževanje članov CZ na Igu ter plačilo nadomestila zaradi 
izgubljenega zaslužka, zaradi izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči. Sredstva so bila 
namenjena posameznikom, ki so se v letu 2019 udeležili izobraževanja na Igu ter plačilu 
izgubljenega zaslužka (sodelovanje na vaji »Potres 2019« in izvrševanje nalog ob požarih in 
drugih nesrečah).  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
  

PPR 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 
Podprogram zajema dejavnost vseh treh gasilskih društev, dejavnost gasilske zveze, zavarovanje 
gasilcev, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne 
takse), investicije v gasilske domove, investicijske transferje za poplačilo leasinga za nakup 
gasilskega vozila za PGD Andraž nad Polzelo (delno sofinanciranje) ter drugo gasilsko opremo. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi, Pogodba o 
opravljanju lokalne gasilske javne službe 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih 
gasilskih enot na območju Občine Polzela za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so še naprej obveščanje, alarmiranje in organiziranje 
sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi. 
Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve servisiranje gasilskih 
vozil in opreme ter usposabljanje gasilcev. 
Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, 
pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami občinskega štaba civilne zaščite. 

  
PP 07010 Dejavnost gasilskih društev (veljavni plan 2019: 17.640 EUR, realizacija: 
17.636,02 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena za izvajanje gasilske javne službe in sicer v skladu s Pogodbo, ki je 
podpisana v začetku tekočega leta. Gre za delovanje gasilskih društev, vzdrževanje objektov in 
prostorov, delovanje gasilstva, preventivo, izobraževanje in usposabljanje, intervencije, 
zavarovanje za primer poškodbe pri delu in odgovornosti ter dejavnosti v zvezi z mladino. 
Sredstva so bila v skladu s Pogodbo porabljena v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 07011 Sredstva za zavarovalne premije (veljavni plan 2019: 6.600 EUR, 
realizacija: 6.600 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Sredstva so bila v celoti porabljena. Namenjena so zavarovanju treh gasilskih domov v Občini 
Polzela, gasilskih vozil ter gasilcev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 07012 Dejavnost Gasilske zveze Žalec (veljavni plan 2019: 4.060 EUR, realizacija: 
4.063,98 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki so zagotovljena za delovanje Gasilske zveze Žalec ter zaposlitev osebe. 
Sredstva so nakazana v skladu s podpisano Pogodbo v začetku tekočega leta. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 07013 Investicijski transferi gasilskim društvom iz sredstev požarne takse (veljavni 
plan 2019: 10.675 EUR, realizacija: 9.982,22 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva požarnega sklada so namenska. Namenskost porabe omenjenih sredstev spremlja 
Vlada RS, Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Sredstva so planirana in 
porabljena v višini, ki jo določi Vlada RS. Realizacija je 93,5%.   
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-07-0004. 
 
PP 07014 Investicijski transferi gasilskim društvom (veljavni plan 2019: 105.000 
EUR, realizacija: 105.000 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki so bila namenjena za nakup zaščitne opreme vseh treh gasilskih društev v 
Občini Polzela. Velik delež sredstev je namenjen za poplačilo obrokov sofinanciranja nakupa 
gasilskega vozila AC 24/50 za PGD Andraž nad Polzelo. Sredstva so se realizirala v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-07-0005. 
 
PP 07015 Vzdrževanje hidrantov (veljavni plan 2019: 2.820 EUR, realizacija: 2.810,02 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva so bila v celoti porabljena za vzdrževanje in popravilo hidrantnega omrežja 
na območje Občine. Nameščen je bil hidrant v Andražu (Rebernik). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

PPP 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje notranjih zadev in varnosti predstavlja v proračunu 2015 predvsem sredstva, namenjena za 
delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

 

GPR 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

Opis glavnega programa 
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje 
prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovljena prometna varnost in notranja varnost v občini. 

PPR 08029001 Prometna varnost 

Opis podprograma  
V okviru podprograma deluje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Njegove naloge so: 

- obravnava prometno varnostno problematiko, 
- pospešuje in spodbuja prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu, 
- predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, 
- organizira preventivne in vzgojne akcije v sodelovanju z državnimi organi, šolami, društvi, 

mediji in drugimi, 
- razvija in pospešuje aktivnosti šolskih in predšolskih prometnih dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varnosti cestnega prometa. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 

- Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh, 
- Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu, 
- Število prometnih nesreč, 
- Število preventivnih akcij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Uveljavljanje ukrepov za večjo varnost vseh udeležencev v prometu.  
 

PP 08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (veljavni plan 
2019: 800 EUR, realizacija: 745,53 EUR)  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet 
za preventivo skrbi za varno pot učencev v šolo in vrtec ter vsako leto izvede akcijo varovanja 
prvošolcev. Občina je tudi v letu 2019, v prvih šolskih dneh, izvedla dodatno varovanje šolskih 
poti z namenom, da pouči prvošolce, kako varno priti v šolo ter nakup rumenih rutic za 
varovanje prvošolcev.  Varovanje je bilo na področju centra Polzele in v Andražu, kjer imamo 
podružnično osnovno šolo. Sodelovali so predstavniki ZŠAM-a in predstavnik krajevnega 
odbora Andraž. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.. 



83 

 

PPP 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer 
odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.  

GPR 1003 Aktivna politika zaposlovanja 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja 
novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - 
javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, 
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje 
projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih 
delavcev v odprto brezposelnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Sofinanciranje zaposlitve občana  na področju  socialnega varstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Sofinanciranje zaposlitve na programu javnih del  - področje socialnega varstva. 

PPR 10039001 Povečanje zaposljivosti 

Opis podprograma 
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (sofinanciranje javnih del). 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Pravilnik o financiranju javnih del. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Aktiviranje brezposelnih oseb, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meril doseganje zastavljenih ciljev 
Sofinanciranje zaposlitve na programu javnih del  - področje socialnega varstva. 

  

PP 10020 Javna dela - VDC Saša (veljavni plan 2019: 3.500 EUR, realizacija: 
3.411,74 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Polzela je v letu 2019 sofinancirala vključitev enega zaposlenega v program javnega 
dela v VDC Saša Velenje. Podporno zaposlovanje je koncept zaposlovanja invalidov v 
integriranem delovnem okolju pri običajnih delodajalcih in ima podlago v Zakonu o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Realizacija je bila v 97,5%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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PPP 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in 
živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstvo (gozdna infrastruktura) in 
ribištvo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno 
ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine. 

GPR 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

Opis glavnega programa 
Občina Polzela v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva za intervencije v 
kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon 
o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini  Polzela ter potrdi 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, 
ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost 
kmetijstva in gozdarstva. 

 

PPR 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Opis podprograma 
Sredstva so namenjena za subvencije v kmetijstvu. Za pridobitev teh sredstev se opravi javni razpis 
v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini  Polzela 
za programsko obdobje 2015 – 2020. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini  Polzela za programsko obdobje 
2015 – 2020. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji pomoči so ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini, kateri prispevajo k ustvarjanje delovnih 
mest, k varovanju okolja, kulturne krajine, … 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini. 

 

PP 11010 Podpora kmetijski dejavnosti (veljavni plan 2019: 12.090 EUR, realizacija: 
12.001,92 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Sredstva so se dodeljevala na podlagi objavljenega Javnega razpisa »Kmetijstvo 2019« v skladu 
s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Polzela za 
programsko obdobje 2015-2020. Upravičencem je bil posredovan Sklep ter Pogodba. Večina 
sredstev je bila razdeljena v prvem objavljenem razpisu in sicer v višini 99,3%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-07-0055. 

PPR 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Opis podprograma 
Sredstva so namenjena društvom na področju kmetijstva za njihovo delovanje ter organizacijo 
projektov. Dodelijo se na podlagi objavljenega javnega razpisa.  
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o kmetijstvu ter Pravilnik o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju. Prispevanje k varovanju okolja, 
kulturne krajine in kmetijskemu razvoju. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Višina realiziranih sredstev v preteklih proračunskih letih. 

 

PP 11012 Podpora društveni dejavnosti – kmetijstvo (veljavni plan 2019: 3.730 EUR, 
realizacija: 3.723,00 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena društvom, in sicer upravičencem, ki so se prijavili na Javni razpis 
za sofinanciranje programov kulturnih društev, programov in projektov na področju turizma ter 
programov in projektov drugih društev. Sredstva so dodelijo med 4 društva in so realizirana v 
99,8%. Z društvi je bila sklenjena Pogodba, na podlagi katere so bila sredstva tudi nakazana. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PP 11015 Urejanje vrtov  (veljavni plan 2019: 220 EUR, realizacija: 219,60 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Pri Garantu Polzela (ob vodotoku Struga), je urejenih 14 vrtov za oddajo v najem. Planirana 
sredstva so bila porabljena  za tekoče vzdrževanje območja in sicer za nakup sekancev za 
ureditev poti.   Košnjo zelenih površin izvaja RO Polzela. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavk 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 11016 Razvoj podeželja Andraž - MODU  (veljavni plan 2019: 27.080 EUR, 
realizacija: 27.072,12 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva so bila porabljena za nakup 80 kom zložljivih vrtnih garnitur in 4 stojnice s 
streho za uporabo društvom. Pri Domu krajanov je bil urejen prostor za ekološki otok, dodatno 
parkirišče ter postavljena javna razsvetljava. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavk 
Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-19-0013. 
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GPR 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

Opis glavnega programa 
Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na 
občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča 
za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev ustreznega varstva zapuščenih živali. 

PPR 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Opis podprograma 
Zagotovitev zavetišča oziroma skrb za zavržene in zapuščene živali je v skladu z Zakonom o zaščiti 
živali lokalna zadeva javnega pomena. Sredstva bodo namenjena za izvajanje dejavnosti pomoči, 
oskrbe in namestitve živali v zavetišču za zapuščene živali. Na tej podprogramu je del sredstev 
namenih tudi sofinanciranju Lovske družine Polzela. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zaščiti živali 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Preprečevanje nekontroliranega povečanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine. 

  
PP 110501 Oskrba brezdomnih živali (veljavni plan 2019: 4.920 EUR, realizacija: 
4.522,69 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zagotovitev zavetišča oziroma skrb za zapuščene živali je v skladu z Zakonom o zaščiti živali, 
skrb lokalne skupnosti. Sredstva v letu 2019 so bila namenjena za plačilo boksa za pse v 
Zonzaniju ter oskrbno brezdomnih živali. 
Prav tako je bil v letu 2019 objavljen razpis, v katerem je Občina Polzela občanom sofinancirala 
50% kastracijo oz. sterilizacijo lastniških mačk. Realizacija je bila v višini 91,9%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavk 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

GPR 1104 Gozdarstvo 

Opis glavnega programa 
V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z 
gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih 
in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski 
načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdnih cest, gozdnih vlak). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak). 

PPR 11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Opis podprograma 
Redno vzdrževanje gozdnih cest je v večjem delu financirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS ter iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in vlak. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, 
Program razvoja gozdov v Sloveniji. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih) in 
vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje vseh gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev 
in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. 

 

PP 11060 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (veljavni plan 2019: 6.100 EUR, 
realizacija: 6.084,02 EUR)  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Redno vzdrževanje gozdnih cest je večinoma financirano iz Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje gozdnih cest 
je bilo izvedeno po planu Zavoda za gozdove.   
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Program vzdrževanja gozdnih cest Zavoda za gozdove Slovenije. 

PPP 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
To področje zajema opravljanje nalog na področju železniškega in cestnega prometa. Sredstva so 
namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo 
občinskih cest, za cestno razsvetljavo in drugo prometno signalizacijo, za soudeležbo pri gradnji 
državnih cest. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Plan rednega vzdrževanja občinskih cest, Načrt razvojnih programov, Prioritetna lista obnove 
lokalnega cestnega omrežja v OP, Celostna prometna strategija OP.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Izboljšanje prometne varnosti, ureditev mirujočega prometa, zagotavljanje "varne poti" v šolo, 
omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje. 

 

GPR 1302 Cestni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa 
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Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in  cestno razsvetljavo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Vzdrževanje  in gradnja občinski cest ter pripadajoče infrastrukture . 

PPR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

Opis podprograma 
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje ciljev področja ohranjanja obstoječega cestnega omrežja, zagotavljanja prometne varnosti 
in prevoznosti občinskih cest. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Rekonstruiranje cest v skladu s planom 2019( v okviru posameznih proračunskih postavk). 
  

PP 13102 Sanacija plazov (veljavni plan 2019: 11.100 EUR, realizacija: 10.244,93 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za sanacijo usada Majhenič na lokalni cesti JP 993221 v Andražu 
ter sanacijo cest (urejanje bankin, čiščenje jarkov…) po neurju v juliju 2019. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska sredstva Rezerva Občine. Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih 
programov OB173-07-0009. 

 

PP 13105 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest  (veljavni plan 
2019: 134.960 EUR, realizacija: 134.957,86 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje cest: Sitar v Andražu, Beloševič v Založah in Murnov 
hrib v Dobriču (sofinanciranje uporabniku po pravilniku…). V dogovoru z občino Šmartno ob 
Paki je bila izvedena obnova ne kategorizirane javne ceste  v Dobriču Šarner. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-07-0039. 
 
PP 131056 Obnova cest – MODU  (veljavni plan 2019: 42.780 EUR, realizacija: 
42.698,05 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva so bila porabljena za obnovo lokalne ceste JP 993221 v Andražu ( 
Blagotinšek – Majhenič). Cesta v letu 2019 še ni bila v celoti zaključena, končno plačilo bo v 
letu 2020. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-17-0002. 
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PP 131057  Obnova lokalne ceste LK 493891 - Ločica (veljavni plan 2019: 300 EUR, 
realizacija: 300 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča zaradi širitve ceste (Peterle Marija). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva niso vezana na posebne projekte. 
 
PP 131130  Obnova lokalne ceste LC 490 371 Založe – Podsevčnik, I. faza (veljavni 
plan 2019: 104.250 EUR, realizacija: 104.189,25 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bil porabljena za obnovo LC 490371 v dolžini 330 m vključno s stroški za izdelavo 
projektne dokumentacije in  nadzora. Obnova ceste bo zaključena v letu 2020. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-18-0005.. 
 

PPR 13029003 Urejanje cestnega prometa 

Opis podprograma 
Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje 
parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.  
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje ciljev področja ohranjanja obstoječega cestnega omrežja, zagotavljanja prometne varnosti 
in prevoznosti občinskih cest. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje ciljev področja ohranjanja obstoječega cestnega omrežja, zagotavljanja prometne varnosti 
in prevoznosti občinskih cest. 
 

PP 13203 Vzpostavitev sistema javnih koles (veljavni plan 2019: 22.600EUR, 
realizacija: 21.252,43 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za ureditev nove postaje za izposojo javnih koles za občinsko stavbo  
in nakup dveh električnih in dveh navadnih koles. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov št. OB173-18-0003. 
 

PPR 13029004 Cestna razsvetljava 

Opis podprograma 
Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava vključuje novogradnjo, redna vzdrževalna dela, 
investicijska dela in plačilo stroškov za porabljeno energijo.    
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Pravilnik o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,   



90 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje 
ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, racionalizacijo porabe električne energije z 
uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega 
onesnaževanja.   
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh 
udeležencev v prometu, racionalizacijo porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih 
svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.   

 
PP 13502 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave (veljavni plan 2019: 
31.300 EUR, realizacija: 29.739,10 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za  strošek  porabe električne energije ter drugih vzdrževalnih 
stroškov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavk 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 13502 Ureditev javne razsvetljave - JZP (veljavni plan 2019: 23.400 EUR, 
realizacija: 23.101,50 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postopek gradnje na način JZP je bil začasno ustavljen zaradi nujne izdelave natančnega katastra 
že zgrajene in predvidene JR. Sredstva so bila porabljena za novogradnjo javne razsvetljave v 
naselju Ločica. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-16-0009. 
 

PPR 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Opis podprograma 
Podprogram 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest vključuje izvajanje 
investicijskega vzdrževanja in novogradnjo (pločniki ob državnih cestah) v območju regionalnih cest 
v upravljanju Direkcije za infrastrukturo. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa,   
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje ciljev v smislu zagotavljanja prometne varnosti  za vse udeležence v prometu. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanja prometne varnosti  za vse udeležence v prometu. 

 
PP 13706 Pločnik Polzela - UTM (veljavni plan 2019: 113.400 EUR, realizacija: 
113.345,48 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo projekta Pločnik -UTM od Cimpermana do 
križišča pri gasilnem domu. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-17-0007. 
 
PP 13709 Pločnik Velenjska in Malteška cesta (veljavni plan 2019: 2.500 EUR, 
realizacija: 2.440 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za projekta pločnik Velenjska in Malteška cesta sta bili izdelani projektni nalogi. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-19-0003.   

GPR 1303 Železniški promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1303 Železniški promet in infrastruktura vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje 
javne železniške infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotoviti prometno varnost pri križanju cest z železniško progo. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti varnost za vse udeležence v prometu predvsem pri križanju cest z železnico v naselju 
Polzela. 

PPR 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 

Opis podprograma 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja železniške infrastrukture zajema gradnjo in vzdrževanje cestno 
železniških prehodov. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o železniškem prometu. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zmanjšati prometne nesreče. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Realizacija namestitve signalnovarnostnih naprav na dveh prehodih v naselju Polzela. 

 

PP 13801 Železniški promet (veljavni plan 2019: 49.100 EUR, realizacija: 49.105 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nivojskih prehodov 
(Ukrep 6, ukrep 7, ukrep 11, ukrep 9). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-07-0041.   

PPP 14 GOSPODARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato področje 
porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in 
promociji Slovenije, razvoju turizma in gostinstva. 



92 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Regionalni razvojni program Savinjske razvojne regije  2014 – 2020. 

Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije v obdobju 2014 – 2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarske dejavnosti, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja 
za razvoj poslovne dejavnosti, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih 
dejavnosti (razvoj turizma), razvoj lokalne turistične infrastrukture. 

GPR 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Razviti bolj spodbudno okolje za razmah investicij, zagotavljanje poslovnega okolja za podjetništvo, 
rast in razvoj podjetij. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Uspešno izvajanje projektov: Savinjska regija – Eko regija, Sekundarna kanalizacija,… 

PPR 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Opis podprograma 
Vključuje sredstva za sofinanciranje nosilcev regionalnega razvoja, katerih soustanoviteljica oz. 
pridružena članica je Občina Polzela: Razvojna agencija Savinja Žalec in Regionalna agencije 
Savinjske regije – RASR. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Postati razvojna in gospodarsko učinkovita občina znotraj regije, ki z ustvarjanjem gospodarskih in 
življenjskih pogojev predstavlja mesto in okolje, v katerem ustvarjajo in živijo neproduktivnejši 
gospodarski subjekti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Uspešno sodelovanje s predmetnimi institucijami  na projektnem področju. 

 

PP 14002 Razvojna agencija Savinja Žalec (veljavni plan 2019: 4.800 EUR, 
realizacija: 4.780,65 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Polzela je pridružena članica Razvojne agencije Savinja v Žalcu, soustanoviteljica 
Območnega razvojnega partnerstva, soustanoviteljica Lokalne akcijske skupine. Sredstva so 
zagotovljena za koordinacijo delovanja teh institucij, katero izvaja RA Savinja Žalec. S plačilom 
članarine Razvojni agenciji Savinja v Žalcu (kot pridružena članica) za izvajanje programov RA 
Savinja ter delovanje Občinskega razvojnega partnerstva, katerega koordinatorica je ter za 
izvedbo razpisa Inovator leta SSD, je bila dosežena 99,6 % realizacija. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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PP 14003 Regionalna agencija Savinjske regije - RASR (veljavni plan 2019: 2.900 
EUR, realizacija: 2.886,73 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Polzela je soustanoviteljica – poleg ostalih občin v regiji (Celje, Velenje, Braslovče, 
Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, 
Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, 
Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, 
Žalec) in ima v podjetju lastniški delež v višini (3,226 %). Naloge RASR Celje, d. o. o. se 
nanašajo na spodbujanje regionalnega razvoja. Realizacija je 99,5%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 14007 Vzpodbujanje gospodarstva v Občini Polzela (veljavni plan 2019: 22.400 
EUR, realizacija: 22.384,24 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Po pravilniku o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka gospodarskim subjektom na 
območju občine Polzela so bile dodeljene subvencije trem upravičencem in sicer družbama  
Bastl reduktor d.o.o., (8.370,00 EUR) in Cast d.o.o. (2.853,51 EUR) ter kmetijskemu 
gospodarstvu – nosilcu Roku Satlerju (11.160,34 EUR ). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-17-0008. 
 
PP 14008 Portal SPOT (veljavni plan 2019: 2.000 EUR, realizacija: 2.000 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec je izvajalec vseh postopkov v okviru portala SPOT 
(dosedanji portal e-VEM). Storitev ''registracijske'' točke je namenjena vsem poslovnim 
subjektom in občanom s stalnim prebivališčem v Občini Polzela. Zajema postopke registracij 
podjetij (samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb), vse postopke sprememb in izbrisov 
iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, enostavnih sprememb za gospodarske družbe, 
oddaje davčnih podatkov ob registraciji podjetij, prijav in odjav vezanih na socialno zavarovanje 
nosilcev in njihovih zaposlenih, oddajanje pooblastil za procesna dejanja v postopkih in ostale 
postopke, ki jih omogoča portal. Vse navedene postopke opravlja zbornica za občane in podjetja 
brezplačno, občina pa ji iz tega razloga nameni sredstva na podlagi plana dela Zbornice 
zasebnega gospodarstva Žalec. Proračunska postavka je realizirana v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

GPR 1403  Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za turistično promocijo Občine Polzela. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Občina Polzela si je zastavila kot enega izmed pomembnejših razvojnih ciljev tudi razvoj turizma.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Okrepitev in prenova turistične  ponudbe ter implementacija v širši slovenski prostor, s poudarkom na 
sodelovanju s slovenskimi zdravilišči, romarskemu turizmu,… 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvedba večjih projektov s področja turizma, večje 
število obiskovalcev in vodenih ogledov po občini. 

PPR 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

Opis podprograma 
Podprogram vključuje sredstva za delovanje in sofinanciranje projektov Turističnega društva Občine 
Polzela. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je pospeševanje razvoja turizma. Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične 
ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvedba večjih projektov s področja turizma, 
večje število obiskovalcev in vodenih ogledov po občini. 

 

PP 14020 Sofinanciranje programa Turističnega društva Polzela (veljavni plan 2019: 
3.170 EUR, realizacija: 3.163,50 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena Turističnemu društvu Občine Polzela, ki se je prijavilo na Javni 
razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev, programov in projektov na področju 
turizma ter programov in projektov drugih društev. Sredstva so dodelijo samo omenjenemu 
društvu in so realizirana v 99,8%. Z društvom je bila sklenjena Pogodba, na podlagi katere so 
bila sredstva tudi nakazana. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 14025 Vzdrževanje parkirišča PC Ločica (veljavni plan 2019: 3.690 EUR, 
realizacija: 3.560,30 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov ter  prilagoditev parkomata na nov 
plačilni sistem. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 14027 Muzeji (veljavni plan 2019: 5.740 EUR, realizacija: 5.730,36 EUR)) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Polzela ima v uporabi Muzej starih traktorjev. V muzeju se nahaja 20 traktorjev, ki za 
Občino Polzelo predstavljajo zanimivost, vključeno v nabor turističnih produktov. V muzeju 
traktorjev je bila v letu 2019 izvedena sanacija notranjosti, prostori so se ometali, sanirala se je 
dotrajana elektro instalacija, vse se je prebelilo, obnovila so se tla muzeja, izvršena je bila 
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prestavitev vrat, zunaj so se položili tlakovci, postavil betonski zid in izvršila ozelenitev in 
ureditev okolice. 
Prav tako je bilo opravljeno popravilo in obnova vodovodne napeljave –hidrofor. Realizacija je 
99,8 %. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

PPP 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Glavna podprograma tega programa sta  Zbiranje in ravnanje z odpadki, kamor spada gradnja in 
vzdrževanje odlagališč, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih in posebnih odpadkov, odškodnine 
za komunalno deponijo. Sledeči podprogram pa je Ravnanje z odpadno vodo, kamor spada gradnja in 
vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave temelji na dokumentih, ki izhajajo iz 
poznavanja stanja na teh področjih ter dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, 
prostorskih strategij in načrtov, ki so usmerjeni v kakovost bivanja. Ti predpisi so sledeči: Zakon o 
varstvu okolja , Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave , Zakon o gospodarskih javnih službah. 
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
pravilniki o ravnanju z odpadki, odpadno embalažo, o odlaganju odpadkov, pravilnik o 
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov,  občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, 
nacionalni program varstva okolja, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
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. Nanaša se na varstvo okolja in s tem varstvo površinskih in podzemnih voda 
pred vnosom  škodljivih elementov kar posledično prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo. 

GPR 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in 
ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Nanaša se na varstvo okolja in s tem varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom škodljivih 
elementov, kar posledično prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo . 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vključenost posameznikov na celotnem območju občine v organiziran odvoz odpadkov, cilj je 100 % 
pokritost,  zmanjšanje števila črnih odlagališč. Povečanje pokritosti območja s sistemom javne 
kanalizacije, povečanje števila uporabnikov, povečanje količin čiščenja. Posredne koristi pa so 
ohranjanje vodnih virov in ekosistemov, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, izboljšanje in 
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zaščita rek in jezer, izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, izboljšanje življenjskih 
pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev, izboljšanje pogojev za turistični razvoj regije. 

PPR 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Opis podprograma 
Podprogram predstavlja gradnjo in vzdrževanje odlagališč, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih 
odpadkov. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon  o gospodarskih javnih službah, Odlok o koncesiji za opravljanje 
gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v občini Polzela, Odlok o 
koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Polzela,  Uredba o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, pravilniki o ravnanju z odpadki, 
odpadno embalažo, o odlaganju odpadkov, pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov,  
občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj, ki ga želimo doseči na področju ravnanja z komunalnimi odpadki je zniževati količine odpadkov 
na izvoru, zagotoviti 100 % vključenost posameznikov na celotnem območju občine v organiziran 
odvoz odpadkov ,    in s tem zmanjšati  število  črnih odlagališč.    
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zniževanje količine odpadkov na izvoru, zagotoviti 100 % vključenost posameznikov na celotnem 
območju občine v organiziran odvoz odpadkov,  in s tem zmanjšati  število  črnih odlagališč. 

   

PP 15001 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov (veljavni plan 2019: 3.520 EUR, 
realizacija: 3.513,60 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za lokalni zbirni center v kamnolomu v 
Andražu. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 15005 Čistilna akcija (veljavni plan 2019: 1.125 EUR, realizacija: 1.124,40 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana finančna sredstva za organizacijo pomladanske čistilne akcije so bila porabljena v 
višini 100 %. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 150070 RCERO – Simbio (veljavni plan 2019: 12.030 EUR, realizacija: 12.029,63 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za investicije oz. vzdrževalna dela na novi infrastrukturi RCERO po 
računih upravljavca družbe Simbio d.o.o.. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Proračunska postavka je vezana na plan investicij, ki ga pripravi družba za ravnanje z odpadki 
Simbio d.o.o. Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-12-
0002. 
 
PP 150071 Stara infrastruktura – Simbio (veljavni plan 2019: 2.500 EUR, realizacija: 
2.496,17 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za tekoča in investicijska vzdrževalna dela na stari infrastrukturi  
zbirnega centra za ravnanje z odpadki (vključno z zaprtim odlagališče na Ložnici pri Žalcu) po 
računih upravljavca družbe Simbio d.o.o.. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka je vezana na plan investicij, ki ga pripravi družba za ravnanje z odpadki 
Simbio d.o.o.. Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-12-
0003. 

PPR 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma 
Podprogram  zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju 
narave, Nacionalni program varstva okolja, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode za obdobje 2017 – 2020. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Nanaša se na varstvo okolja in s tem varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom  škodljivih 
elementov kar posledično prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo . S tem bodo izboljšani 
življenjski pogoji in zdravstveno stanje prebivalcev.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je povečati število priključkov na določenem prispevnem območju projekta, ki 
se bo priključilo na novo zgrajen kanalizacijski sistem. 

 

PP 150121 Kanalizacijski priključek v aglomeraciji Polzela (veljavni plan 2019: 
30.700 EUR, realizacija: 30.057,95 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo priključkov na že zgrajen javni kanal (Polzela: Bec; Pot 
na Vimperk: Matko, Pavlič, Pesjak; Breg pri Polzeli: Hlevnjak, Simončič, Leskovšek) 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt se navezuje na že zgrajeno primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje znotraj 
aglomeracije Polzela. Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov 
OB173-16-0012. 
 
PP 150123 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, 
Polzela in Žalec (veljavni plan 2019: 13.300 EUR, realizacija: 13.236,13 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 



98 

 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter prijavo na 
javni razpis za sofinanciran v Okviru dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije Ukrep 6.1. 
Vlaganja v vodni sektor. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt se navezuje na že zgrajeno primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje znotraj 
aglomeracije Polzela. Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov 
OB173-18-0004. 
 
PP 150141 Kanalizacija ZN Ločica II - Otorepec (veljavni plan 2019: 19.700 EUR, 
realizacija: 19.628,92 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo v letu 2018 zgrajene kanalizacije - tlačnega 
voda s črpališčem. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-17-0013. 
 
PP 15015 Subvencija k ceni odvajanja odpadne vode (veljavni plan 2019: 11.800 EUR, 
realizacija: 11.761,37 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za plačilo subvencije k ceni za GJS odvajanja  komunalne odpadne 
vode in sicer samo za prve tri mesece do potrditve novega elaborata o oblikovanju cen storitev 
GJS. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 15017 ČN Kasaze (veljavni plan 2019: 22.000 EUR, realizacija: 19.039,59 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za planirano vgradnjo dodatnega plinomotor generatorja na ČN 
Kasaze. Financiranje je bilo določeno po lastniških deležih. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-07-0045. 
 
PP 15023 Subvencija k ceni čiščenja odpadne vode (veljavni plan 2019: 7.900 EUR, 
realizacija: 7.823,30 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za plačilo subvencije k ceni za GJS čiščenja komunalne odpadne 
vode in sicer samo za prve tri mesece do potrditve novega elaborata o oblikovanju cen storitev 
GJS. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 15024 Male čistilne naprave (veljavni plan 2019: 3.000 EUR, realizacija: 3.000 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju MKČN na območju Občine Polzela, so bila dodeljena 
sredstva  trem upravičencem  v skupni višini 3.000 EUR (Meh, Orozel, Helbel). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-13-0003. 
 

GPR 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot. 

 

PPR 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost 

Opis podprograma 
Interdsiciplinarna geomantijska obravnava urbanega okolja in potencialov prebivalcev, ki z 
ustvarjalno soudeležbo in razvijanjem turistične ponudbe v okviru konzorcija vzpostavljajo aktivno 
družbo. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o skladnem regionalnem razvoju, Zakon o lokalni samoupravi 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Oblikovanje in izvajanje programov zelenega turizma, ki izhaja iz vitalno-energijskih danosti 
prostora ter dediščine območja in vzpostavitev aktivnega jedra domačinov, ki izvajajo dejavnosti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Oblikovanje in izvajanje programov zelenega turizma. 
 

 
PP 15050 Odstiranja znanj prednikov (veljavni plan 2019: 25.100 EUR, realizacija: 
25.055,54 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Odstiranje znanj prednikov je projekt, s katerim se je Občina Polzela skupaj s petimi partnerji 
prijavila na razpis LAS SSD. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni 
razvoj v višini 85 %. Izvajal se je v letu 2019. Projekt Odstiranja znanj prednikov je na podlagi 
geomantične analize potencialov vitalno-energijskih danosti in dediščine pokrajine izoblikoval 
inovativno turistično ponudbo geomantijskega zelenega turizma. Stroški projekta so zajemali 
organizacijo in izvedbo delavnic vrednotenja vitalno-energijskih potencialov in dediščine 
urbanega območja Polzele, organizacijo predavanj, izobraževanj, izdelavo platforme zelenega 
turizma – smernice za razvoj dejavnosti, storitev in ponudbe, oblikovanje spletne strani in 
publikacij ter tisk publikacij in ogled dobrih praks Vulkanland in Rogla. Realizacija je 99,8 %. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

GPR 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva 
okolja in narave. 

Glavni program vključuje sredstva za  zmanjšanje okoljske obremenitve s prometom. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
Izboljšanje stanja v okolju in opozarjanje na prekomerne vplive. 

PPR 15069001  Informacijski sistem varstva okolja in narave 

Opis podprograma 
Glavni cilj  je zmanjšati okoljske obremenitve, kar je ključno povezano z ciljem zmanjšati breme 
bolezni zaradi neustreznega prometa. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Smernice Ministrstva za infrastrukturo,  Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014- 2020, spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti z ustreznimi 
omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Povečanje varnosti najbolj ranljivih skupin, zdravje prebivalcev, sprememba potovalnih navad, 
zmanjšanje želje in potreb po uporabi osebnega avtomobila. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Povečanje varnosti najbolj ranljivih skupin, zdravje prebivalcev, sprememba potovalnih navad, 
zmanjšanje želje in potreb po uporabi osebnega avtomobila. 

 

PP 15060 Evropski teden mobilnosti (veljavni plan 2019: 50 EUR, realizacija: 41,77 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo aktivnosti v okviru prireditve Dan brez avtomobila. 
Prireditev je bila organizirana 17. 9. 2019. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

PPP 16   PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Pretežni del načrtovanih sredstev odpade na podprograma komunalnih dejavnosti ter upravljanje in 
razpolaganje z zemljišči. 

Pri dejavnosti prostorskega načrtovanja gre predvsem za prostorske plane  oz. prostorske izvedbene 
akte. Pri podprogramu oskrba z vodo je načrtovana obnova  vodovoda na Polzeli . Sledi podprogram 
Urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti. Pri podprogramu Objekti za rekreacijo je del sredstev 
namen vzdrževanju objektov za rekreacijo in praznično okrasitev naselja. Pri podprogramu 
Spodbujanje stanovanjske gradnje so planirana sredstva za vzdrževanje stanovanj. Pri upravljanju in 
razpolaganju z zemljišči smo del sredstev namenili za odkup zemljišč in stroškom urejanja le teh. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Prostorski plan Občine Polzela. Vsi veljavni prostorski izvedbeni akti,  Operativni program varstva 
okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porab: 
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Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem 
različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave 
in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. S prostorskim načrtovanjem se želi omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo 
prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe 
naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje 
potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.  Trajnostni 
prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru 
tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin 
prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti. 

Na vseh območjih občine - zagotoviti oskrbo s pitno vodo za vsa gospodinjstva preko  javnega 
vodovodnega omrežja in zagotavljanje pogojev, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo.  Pomembna naloga je 
izdelava katastra javnega vodovoda in vzpostavitev ustreznih evidenc s področja gospodarske javne 
infrastrukture. Zaradi dotrajanosti nekaterih delov obstoječih vodovodnih sistemom, redno spremljati 
stanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih 
izgub. 

Za  področje spodbujanje stanovanjske gradnje je cilj občine  zagotoviti pogoje za razvijanje različnih 
oblik gradnje in prenovo z ustrezno zemljiško in normativno politiko. Zagotoviti sredstva za gradnjo 
oz. pridobitev neprofitnih stanovanj. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

 1602-Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 1603-Komunalna dejavnost 
 1605-Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 1606-Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

GPR 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija     

Opis glavnega programa 
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za 
izdelavo prostorskih izvedbenih  aktov za  vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
S prostorskim načrtovanjem se želi omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki 
ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in 
drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje 
generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.   

PPR 16029003 Prostorsko načrtovanje 

Opis podprograma 
Prostorsko načrtovanje oziroma sprejem prostorskih aktov občine. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o 
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij 
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij,  Pravilnik o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave 
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občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in 
območij za razvoj in širitev naseli, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev 
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Realizacija predvidenih posegov v sprejetih prostorskih aktih predvsem z   vidika izboljšanja 
bivanjskih pogojev občanov in drugih pogojev za delo v tem okolju.     
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se  meri doseganje zastavljenih ciljev 
Sprejem in realizacija prostorskih izvedbenih aktov. 
 

PP 16020 Prostorski izvedbeni akti (veljavni plan 2019: 26.800 EUR, realizacija: 
26.762,90 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo OPPN Breg pri kapelici in OPPN Ločica IV 
vključno s stroški posameznih elaboratov. V okviru te postavke so plačani tudi stroški 
občinskega urbanista po posebni pogodbi in stroški za izdelavo OPN Polzela. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP OB173-07-0021. 
 
PP 16022 Stanovanjska cona Ločica LN nad AC (veljavni plan 2019: 13.000 EUR, 
realizacija: 12.984,07 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo v letu 2018 izvedene izgradnje 
infrastrukture na območju stan. cone Ločica nad AC. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP OB173-16-0015. 
 
PP 160231 Gradnja komunalne opreme - Garant (veljavni plan 2019: 55.700 EUR, 
realizacija: 50.546,07 EUR)  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije – DGD, poročilo o 
vplivih na okolje ter investicijska dokumentacija in prijava na javni razpis. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP št. 0B173-17-0022. 
 
PP 160233 Stanovanjska cona Ločica II (veljavni plan 2019: 28.500 EUR, realizacija: 
28.495,92 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo komunalne infrastrukture in dovozne ceste na delu 
območja z oznako Ločica II (Slemenšek). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP št. OB173-19-0014. 
 
 
 



103 

 

GPR 1603 Komunalna dejavnost  

Opis glavnega programa 
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje 
pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge 
komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Na vseh območjih občine - zagotoviti oskrbo s pitno vodo za vsa gospodinjstva preko  javnega 
vodovodnega omrežja in zagotavljanje pogojev,  ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo.  Pomembna naloga je 
izdelava katastra javnega vodovoda in vzpostavitev ustreznih evidenc s področja gospodarske javne 
infrastrukture. Zaradi dotrajanosti nekaterih delov obstoječih vodovodnih sistemom, redno spremljati 
stanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih 
izgub. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Sočasno z izgradnjo kanalizaciji obnoviti vodovodne sisteme v teh območjih in s tem zmanjšati 
vodovodne izgube. 

PPR 16039001 - Oskrba z vodo 

Opis podprograma 
Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodnih sistemov. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik 
o pitni vodi, Operativni program oskrbe s pitno vodo. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Kvalitetno upravljanje z vodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo. Zanesljiva 
oskrba s pitno vodo in vračanje porabljene vode na ekološko sprejemljiv način. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zanesljiva oskrba s pitno vodo kar pomeni dobavo zadostna količina zdravstveno neoporečne vode 
v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov. 

  

PP 16031 Vzdrževanje vodovodnega omrežja (veljavni plan 2019: 143.210 EUR, 
realizacija: 143.196,50 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za obnovo primarnega vodovoda Trojčki Založe - dokončno plačilo, 
obnovo vodovoda Breg - železnica ( tovarna nogavic) do krožišča Orova vas. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP OB173-16-004.  

 

PP 160362 Varna oskrba s pitno vodo v SSD (veljavni plan 2019: 14.220 EUR, 
realizacija: 14.198,70 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije v 
dogovorjenem deležu. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Planirana sredstva se  izvršuje preko NRP OB173-17-015. 
 
PP 16037 Subvencija oskrbe z vodo (veljavni plan 2019: 3.100 EUR, realizacija: 
3.077,43 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za plačilo subvencije k ceni za GJS  omrežnina vode in sicer samo 
za prve tri mesece do potrditve novega elaborata o oblikovanju cen storitev GJS. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 16038 Vodenje investicij (veljavni plan 2019: 5.680 EUR, realizacija: 5.672,96 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev nadzora v sklopu gradenj vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja po pogodbi o oddaji komunalne infrastrukture v najem. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Pogodba o oddaji komunalne infrastrukture v najem sklenjene z Občino Polzela in JKP Žalec. 
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP OB173-10-0012. 

 

PP 16039 Vodenje katastra (veljavni plan 2019: 6.990 EUR, realizacija: 6.990,74 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za vodenje in  vzdrževanje katastra GJS.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Pogodba o oddaji komunalne infrastrukture v najem sklenjene z Občino Polzela in JKP Žalec. 
Planirana sredstva se ne  izvršuje preko NRP. Sredstva so planirana na podlagi prejetih izhodišč 
najemnika. Vir financiranja je zbrana najemnina. 
 

PPR 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

Opis podprograma 
Planirana finančna sredstva so namenjena izboljšanju pokopališke infrastrukture skladno z 
dolgoročnim planom ureditve pokopališča na Polzeli. Večji del finančnih sredstev je rezerviran za 
izvedbo investicij. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter urejanju pokopališč. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji so kvalitetno upravljanje pokopališč na Polzeli in v Andražu. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Kvalitetno vzdrževani pokopališči na Polzeli in v Andražu. 

  

PP 16040 Pokopališče Polzela (veljavni plan 2019: 18.700 EUR, realizacija: 12.466,57 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Sredstva so bila namenjena in porabljena za vzdrževanje pokopališča na Polzeli, ter za 
poravnavo stroškov komunalnih ter drugih storitev. Materialni stroški so se nanašali na plačilo  
električne energije, odvoza smeti ter vodarino in za drobni material za vzdrževanje mrliške veže. 
Na novo je bila postavljena kovinska ograja na zadnjem delu pokopališča in urejena okolica 
kontejnerjev za smeti.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko NRP OB173-07-0025. 
 
PP 16043 Pokopališče Andraž (veljavni plan 2019: 6.600 EUR, realizacija: 4.453,12 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje pokopališča v Andražu, ter za poravnavo 
stroškov komunalnih ter drugih storitev. Nabavljena je bila nova oprema za pogrebe. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-10-0014. 
 

PPR 16039003 Objekti za rekreacijo 

Opis podprograma 
Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, igrišča, ipd.) 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o urejanju prostora, Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Ohranjanje vrednosti zgrajenih objektov za rekreacijo. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Ohranjena vrednost zgrajenih objektov za rekreacijo. 

 

PP 160561 Športni center Polzela (veljavni plan 2019: 7.900 EUR, realizacija: 
7.797,63 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objektov in naprav v območju 
športnega centra. ter za pripravo dokumentacije za prijavo na razpis za sofinanciranje malega 
nogometnega igrišča z umetno travo in pripravo DGD dokumentacije za streho nad baliniščem. 
Celotna proračunska postavka je bila realizirana v višini 98,70 %. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-17-0017. 

 

PP 160562 Športna dvorana Polzela (veljavni plan 2019: 51.100 EUR, realizacija: 
26.032,21 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za obnovo razsvetljave in parketa v športni dvorani. Dela so se zaradi 
racionalnosti izvajala sočasno z energetsko sanacijo dvorane. Plačilo nekaterih vzdrževalnih del 
je zaradi pozno prejetih računov zapadlo v letu 2020, zato so bila sredstva na tej proračunski 
postavki realizirana le do polovice planiranih. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 



106 

 

Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-17-0018. 
 
 
PP 160563 Nogometno igrišče Breg (veljavni plan 2019: 184.980 EUR, realizacija: 
184.268,27 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za tekoče in investicijske transferje so bila realizirana 100%. Gre za sredstva, ki so s 
Pogodbo dodeljena Nogometnemu društvu Polzela za vzdrževanje nogometnega igrišča. 
Pogodba je sklenjena v začetku tekočega leta. Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevkov, 
kateremu so priložena dokazila o porabi sredstev. 
Planirana sredstva so bila porabljena za izgradnjo garderobnega objekta (III., IV., V, situacija) 
ter izvedba malega nogometnega igrišča z umetno travo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte, izvršuje se preko NRP OB173-17-0019. 
 
PP 160564 Tenis igrišče Breg (veljavni plan 2019: 7.750 EUR, realizacija: 7.750 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za tekoče in investicijske transferje so bila realizira 100%. Gre za sredstva, ki so s 
Pogodbo dodeljena Tenis klubu Polzela za vzdrževanje tenis igrišča. Pogodba je sklenjena v 
začetku tekočega leta. Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevkov, kateremu so priložena 
dokazila o porabi sredstev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko NRP OB173-17-0020. 

 

PP 160565 Igrišče v Ločici (veljavni plan 2019: 3.500 EUR, realizacija: 3.500 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za tekoče in investicijske transferje so bila realizira 100%. Gre za sredstva, ki so s 
Pogodbo dodeljena Športnemu društvu Savinja za vzdrževanje igrišča v Ločici. Pogodba je 
sklenjena v začetku tekočega leta. Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevkov, kateremu so 
priložena dokazila o porabi sredstev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se delno izvršuje preko NRP OB173-17-0021. 

 

PP 16057 Vzdrževanje ostalih društvenih objektov (veljavni plan 2019: 4.500 EUR, 
realizacija: 3.696 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki so bila porabljena sredstva za investicijska in redna vzdrževanja društvenih 
objektov na podlagi javnega razpisa »Šport 2019«, katera društva uporabljajo za svoje namene. 
Sredstva se dodelijo na podlagi točkovanja. Realizirana pa so bila v višini 82,1%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

PPR 16039004 Praznično urejanje naselij 

Opis podprograma 
Sredstva se namenijo za praznično okrasitev naselja Polzela ob novem letu. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o urejanju prostora. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj podprograma je celovito in sistematično pristopiti k okrasitvi naselij občine. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Okrasitev centra Občine Polzela. 

 

PP 16060 Praznična okrasitev naselij (veljavni plan 2019: 3.500 EUR, realizacija: 
3.183,29EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za praznično novoletno okrasitev Polzele. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

 

GPR 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Opis glavnega programa 
Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam 
za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na 
stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Za  področje spodbujanje stanovanjske gradnje je cilj občine  zagotoviti pogoje za razvijanje različnih 
oblik gradnje in prenovo z ustrezno zemljiško in normativno politiko. Zagotoviti sredstva za gradnjo 
oz. pridobitev neprofitnih stanovanj. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje stalnega tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti občine. 
Spodbude lastnikom stanovanj po prenovi zunanjosti obstoječih stanovanjskih blokov – obnove fasad. 

PPR 16059003  Drugi programi na stanovanjskem področju 

Opis podprograma 
Sredstva so namenjena za tekoča in investicijska vzdrževanja v občinskih stanovanj, ter za 
sofinanciranje skupnih delov objekta glede na lastninski delež. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Stanovanjski zakon, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o dodelitvi 
neprofitnih stanovanj v najem. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji občine so zagotavljanje izboljšav bivanjskih razmer občanom. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Izdelana je prednostna lista za dodelitev stanovanj v najem. Pomemben kazalec je realizacija te liste. 

 

PP 16112 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj (veljavni plan 2019: 74.060 EUR, 
realizacija: 73.987,65 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Sredstva so bila porabljena za stroške upravljanja, stroške obnove petih kopalnic v naših 
stanovanjih ter stroške na skupnih delih objektov po lastninskih deležih. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-13-0007.  

GPR 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozd. in stavb. 
zemljišča) 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z vključuje sredstva za  odškodnine, najemnine in 
druge stroške urejanja zemljišč kot so zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve in drugo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Z ustrezno zemljiško politiko zagotoviti   izvedbeno aktov urejanja prostora in preko tega zagotavljati 
pogoje za uresničevanje ciljev gospodarskega in socialnega razvoja ter  zagotavljati enakopravnost 
lastnikov in dostopa do zemljišč.  V to sodi tudi zagotavljanje komunalne opremljenosti, ki občanom 
omogoča  bivanje v urejenem okolju.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dosledno izvajanje področnih zakonskih predpisov iz tega področja. 

PPR 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Opis podprograma 
Podprogram urejanje občinskih zemljišč zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja 
zemljišč. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Odlok 
o kategorizaciji občinskih cest, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje potrebnih pogojev za izvajanje planiranih aktivnosti na cestnem in komunalnem 
področju. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Dosledno izvajanje področnih zakonskih predpisov iz tega področja. 

 

PP 16122 Drugi stroški urejanja zemljišč (veljavni plan 2019: 20.450 EUR, 
realizacija: 20.422,23 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za stroške cenitvenih poročil, notarskih storitev, plačila davka in 
geodetskih storitev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka je vezana na plan razpolaganja z nepremičninami za leto 2019. Planirana 
sredstva se izvršujejo preko NRP OB173-07-0029. 

PPR 16069002 Nakup zemljišč 

Opis podprograma 
Podprogram zajema nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč. 
Zakonske in druge pravne podlage 
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Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in 
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem 
programu. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.  

 
PP 16130 Nakup zemljišč (veljavni plan 2019: 38.550 EUR, realizacija: 38.547,73 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za nakup nepremičnin po Načrtu razpolaganja zemljišč v 2019. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-07-0030. 

 

PPP 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Za zdravstveno varstvo so v predlogu proračuna sredstva načrtovana za dejavnost zdravstvenega 
doma, za prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe ter mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. 

GPR 1702 - Primarno zdravstvo 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na 
področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih 
dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

 

PPR 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

Opis podprograma 
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, upravljanje ter obnove oz. adaptacije v Zdravstvenem 
domu Polzela. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Tekoče vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
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V skladu z letnim načrtom se ureja Zdravstveni dom Polzela. 
 

PP 17001 Sofinanciranje storitev logopeda (veljavni plan 2019: 1.225 EUR, 
realizacija: 1.223,59 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Polzela sofinancira storitev logopeda otrokom  iz II. OŠ Žalec, kateri potrebujejo pomoč 
le-tega. Storitev je bila skoraj v celoti realizirana in sicer v višini 99,9%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

GPR 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

Opis glavnega programa 
Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za organizacijo. 
Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, 
ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in 
redkeje odhajajo v bolniški staž ter  ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi 
dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu. 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
S preventivnimi programi zdravstvenega varstva bo Občina Polzela dolgoročno zagotovila pogoje, v 
katerih bodo zaposleni v največji možni meri ohranjali in krepili zdravje.  

PPR 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Opis podprograma 
Podprogram zajema aktivnosti in ukrepe na področju zdravega prehranjevanja delavcev, ki so 
namenjeni zaposlenim z namenom ohranjanja in krepitve njihovega zdravja.  
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Promocija zdravja pri delu je pomembna tako za delavce zaposlene kot za delodajalce. Cilj je doseči 
zmanjševanje možnosti obolenj zaposlenih. Zdrav in zadovoljen delavec  se laže spopada z 
obremenitvami, ki jih prinašajo druge življenjske vloge. Dolgoročno lahko pričakujemo, da se 
podaljša tudi čas delovno aktivnega življenja, kar je ob nujnem podaljševanju delovne dobe 
izrednega pomena. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zdravje delavcev Občine Polzela. 

 

PP 17010 Promocija zdravja (veljavni plan 2019: 2.600 EUR, realizacija: 2.356,92 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila v letu 2019 namenjena za nakup sadja za Občinsko upravo, TIC in režijski 
obrat. 
S strani ponudnika, smo 2x tedensko prejemali zaboj sadja in tako porabili sredstva za 
»promocijo zdravja« na delovnem mestu.  
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Sredstva so bila realizirana v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.  
 

GPR 1707 Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa 
Proračunska sredstva so na področju zdravstvenega varstva v največjem delu namenjena plačilu 
zakonskih obveznosti občine, kot sta plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov 
in plačilo storitev mrliško-pregledne službe.  

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za  
izvajanje mrliško ogledne službe. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je financiranje prispevka za zdravstveno zavarovanje upravičencem ter financiranje mrliško 
pregledne službe. 

 

PPR 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

Opis podprograma 
Zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki 
so na podlagi zakonodaje upravičeni do tega. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji so izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega 
zavarovanja. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Skladno s predpisi in zakonodajo se načrtuje redno mesečno plačevanje prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje občanov. Kazalec za doseganje zastavljenih ciljev bo število upravičencev 
z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. 

 
PP 17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe (veljavni plan 
2019: 42.000 EUR, realizacija: 41.177,02 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez 
lastnih dohodkov. Upravičenost do obveznega zdravstvenega zavarovanja ugotavlja pristojen 
CSD. Cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva. Sredstva so bila 
skoraj v celoti porabljena in sicer v višini 98%.   
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

PPR 17079002 Mrliško ogledna služba  

Opis podprograma 
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Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe, ki je zakonska obveznost 
občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev 
s kraja nesreče, itd. ter tudi plačilo anonimnih pokopov, za pokojne, ki niso občani, in sicer v primeru, 
ko ni mogoče ugotoviti njihove identitete. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj občine na področju podprograma je izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje. 
Ohraniti sedanje pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, ter spremljanje nastopa, vzroka in 
načina smrti občanov v skladu z zakonodajo. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe. 

 
PP 17030 Plačilo storitve mrliško ogledne službe (veljavni plan 2019: 6.000 EUR, 
realizacija: 4.390,56 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena za poplačilo mrliško ogledne službe in sanitarne obdukcije. Lokalna 
skupnost je zavezanka za plačilo mrliško ogledne službe v primeru smrti doma ali takrat, ko je 
pokojnik, občan naše občine, bival v intencionalnem zavodu, v primeru prometnih nesreč in 
samomorov. Sredstva so bila v letu 2019 realizirana v višini 73,2 %, kar pomeni, da v občini ni 
bilo predpisanih več sanitarnih obdukcij, katere plačnik je lokalna skupnost. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

PPP 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z: 

− zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in 
− načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture, 
− skrb za kulturno dediščino lokalnega pomena. 

Občina Polzela skrbi tudi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da: 

− zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, 
− zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, 
− spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in 
− načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za delovanje nevladnih in mladinskih 
organizacij, prosti čas otrok in mladine ter knjižničarsko dejavnost. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 

Zakona o knjižničarstvu in Odlok o ustanovitvi JZ Medobčinska splošna knjižnica Žalec. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
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Ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine - gradu Komenda, parka Šenek ter rojstne hiše Neže 
Maurer ter ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, 
športno, mladinsko in društveno dejavnost. 

GPR 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

Opis glavnega programa 
V skladu z določili Zakona o varstvu kulturne dediščine lokalna skupnost zagotavlja sredstva za 
ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine. 

PPR 18029001 Nepremična kulturna dediščina 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se bo skrbelo za vzdrževanje in obnavljanje nepremične kulturne dediščine 
lokalnega pomena, upravljanje z gradom Komenda in vzdrževanjem parka Šenek. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu kulturne dediščine. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji so vzdrževanje in rekonstrukcije nepremičnin kulturne dediščine. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji so vzdrževanje in rekonstrukcije nepremičnin kulturne dediščine. 

 

PP 18001 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer (veljavni plan 2019: 1.000 EUR, 
realizacija: 933,30 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljeno za pripravo investicijske in druge dokumentacije za prijavo na javni 
razpis za obnovo na Ministrstvo za kulturo. Na razpisu nismo bili uspešni. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PP 180010 Kulturna in sakralna dediščina (veljavni plan 2019: 3.100 EUR, 
realizacija: 3.049 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v občini Polzela, so bila 
dodeljena sredstva  enemu upravičencu v  višini 2.500 EUR ( Župnija Sv. Andraž ). Preostala 
sredstva so bila namenjena financiranju spominskega obeležja na stanovanjski hiši 
Podpečanovih na Polzeli. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 180020 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Park Šenek (veljavni plan 2019: 
11.000 EUR, realizacija: 10.852,80 EUR) 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva so bila porabljena 98,7 % za vzdrževalna dela v parku Šenek, za arboristične 
posege, sečnjo nevarnih in dotrajanih dreves ter za obrezovanje pušpanovega nasada. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 18005 Grad Komenda (veljavni plan 2019: 33.500 EUR, realizacija: 32.904,54 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena 98,2 % za pokrivanje obratovalnih stroškov gradu Komenda (za 
čistilni material, varovanje objekta, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo 
in komunalne storitve, zavarovanje in vzdrževanje objekta…). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

GPR 1803 Programi v kulturi 

Opis glavnega programa 
V skladu z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo občina zagotavlja najmanj tiste 
javne kulturne dobrine, kakor to določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, ...), 
podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter pokriva druge kulturne potrebe prebivalcev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnost 

- zagotoviti pogoje za dejavnost in razvoj ljubiteljske kulture 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji so zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarke dejavnosti in za dejavnost ljubiteljske kulture. 

PPR 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Opis podprograma 
V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za 
svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami.  
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o knjižničarstvu, Odloka ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji so ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, 
in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center, zagotoviti čim večjemu številu občanom 
enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev ter 
pridobitev novih prostorov Občinske knjižnice Polzela. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji so zagotavljati pogoje za delovanje Medobčinske splošne knjižnice ter Občinske knjižnice 
Polzela.  

 
PP 18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice (veljavni plan 2019: 66.600 EUR, 
realizacija: 62.001,82 EUR) 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena v višini 93,1%. Gre za sredstva namenjena Medobčinski splošni 
knjižnici Žalec ter Občinski knjižnici na Polzeli. Sredstva so bila dodeljena na podlagi Pogodbe 
sklenjene v začetku tekočega leta, nakazila pa so se izvajala na podlagi mesečnih zahtevkov. V 
stroške so bili zajeti materialni stroški, sredstva za plače in prispevke za zaposleno delavko). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 18021 Nakup knjig in investicije za Medobčinsko knjižnico (veljavni plan 2019: 
7.000 EUR, realizacija: 7.000 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena za nakupu knjižnega materiala za Občinsko knjižnico na Polzeli. 
Realizirana so bila v celoti.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-07-0032. 
 

PPR 18039003 Ljubiteljska kultura  

Opis podprograma 
V skladu z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je občina dolžna podpirati 
ljubiteljsko kulturo. Podprogram obsega sofinanciranje projektov izvajalcev na področju kulture in 
programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja). 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je zagotoviti finančne pogoje za delovanje ljubiteljske kulture. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je izvedba javnega razpisa za programe kulturnih društev ter sofinanciranje Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti. 

 
PP 18041 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacije in izvedbe območnih ter medobmočnih 
prireditev za udeležene člane kulturnih društev. Sredstva so bila dodeljena na podlagi Pogodbe, 
nakazila pa so se izvajala na podlagi zahtevkov s strani JSKD Žalec. Realizirana so bila v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva so planirana na podlagi predloga Javnega sklada za kulturne dejavnosti. 
 
PP 18042 Programi kulturnih društev   
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva bila namenjena za delovanje KUD Polzela ter KD Andraž. Sredstva se dodelijo na 
podlagi objavljenega javnega razpisa. Z upravičencem je bila sklenjena Pogodba. Sredstva so 
bila nakazana v enkratnem znesku in sicer v celoti.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva so načrtovana glede na proračunske možnosti in porabo v preteklih letih za ta namen. 

 

PPR 18039005 Drugi programi v kulturi  

Opis podprograma 
Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih domov, s katerim občina 
zagotavlja prostorske pogoje za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji so zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje in razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji so posodabljanje opreme in ustrezno vzdrževanje kulturnih domov. 

 

PP 18064 Kulturni dom Polzela – KIMC (veljavni plan 2019: 33.000 EUR, realizacija: 
32.988,80 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo PZI. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-13-0001. 
 
PP 18065 Kulturni dom Polzela (veljavni plan 2019: 13.040 EUR, realizacija: 13.031 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje Kulturnega doma na Polzeli. Dodeljena so bila na 
podlagi letne pogodbe. Sredstva je občina nakazovala mesečno, na podlagi zahtevkov, KUD 
Polzela. sredstva so bila realizirana v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 18066 Kulturni dom Andraž (veljavni plan 2019: 28.900 EUR, realizacija: 
28.675,15 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za tekoča vzdrževalna dela Doma krajanov v Andražu 
ter za nakup in montažo novih jeklenih požarnih stopnic. 
Na podlagi mesečnih zahtevkov so bila sredstva nakazana KD Andraž. Sredstva so bila 
realizirana v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-17-0004. 
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GPR 1804 Podpora posebnim skupinam  

Opis glavnega programa 
V okviru podprograma se sofinancirajo programi veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zakon o društvih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji so izvedeni letni programi dela neprofitnih društev in organizacij, realizirani projekti. 

PPR 18049001 - Programi veteranskih organizacij 

Opis podprograma 
Podprogram zajema sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev ipd. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedeni letni programi dela neprofitnih društev in organizacij, realizirani projekti. 
 

 
PP 18080 Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov) 
(veljavni plan 2019: 2.740 EUR, realizacija: 2.739 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena društvom, in sicer upravičencem, ki so se prijavili na Javni razpis 
za sofinanciranje programov kulturnih društev, programov in projektov na področju turizma ter 
programov in projektov drugih društev. Sredstva se dodelijo med 3 društva in so realizirana v 
celoti. Z društvi je bila sklenjena Pogodba, na podlagi katere so bila sredstva tudi nakazana. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

PPR 18049004 Programi drugih posebnih skupin  

Opis podprograma 
Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o društvih. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje 
dejavnosti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Uspešno delovanje upokojenskih društev. 

 
PP 18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev (veljavni plan 2019: 3.710 
EUR, realizacija: 3.700 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena društvom, in sicer upravičencem, ki so se prijavili na Javni razpis 
za sofinanciranje programov kulturnih društev, programov in projektov na področju turizma ter 
programov in projektov drugih društev. Sredstva so dodelijo med dva društva in sicer DU 
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Polzela in DU Andraž. Realizirana so bila v celoti. Z društvi je bila sklenjena Pogodba, na 
podlagi katere so bila sredstva tudi nakazana. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

GPR 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa 
V skladu z določili zakona o športu, lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da 
zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z 
zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,  spodbuja in zagotavlja pogoje za 
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,  načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne 
objekte. V okviru tega programa se poleg sredstev za izvedbo programa športa zagotavljajo tudi 
sredstva za mladinsko dejavnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotavljati pogoje za izvajanje letnega programa športa v občini; 

- omogočati pogoje za delo organizacij, ki se ukvarjajo z mladino. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je izvedba letnega programa športa, izvedba programov za mladino ter število udeležencev 
programov športa. 

PPR 18059001 – Programi športa 

Opis podprograma 
Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz. zagotavljajo sredstva za 
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne 
javne športne objekte. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o društvih, Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje 
dejavnosti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov. 
 

PP 18100 Dejavnost športnih društev (veljavni plan 2019: 119.390 EUR, realizacija: 
119.389,90 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Delovanje in uresničevanje programov dela športnih društev, še posebej z mladimi, je po 
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji in Zakonu o športu dolžna sofinancirati 
lokalna skupnost. Sredstva so bila društvom, na področju športa dodeljena na podlagi 
objavljenega razpisa. Z upravičenci je bila sklenjena tudi Pogodba, sredstva pa so bila nakazana 
v enkratnem znesku porabljena pa so bila v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 



119 

 

 
PP 18105 Drsališče na Polzeli (veljavni plan 2019: 4.000 EUR, realizacija: 3.922,53 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je zajemala izvedbo in financiranje najema in spremljevalnih stroškov postavitve 
drsališča na Polzeli in sicer v mesecu januarju 2019. Poleg najema so stroški nastali še za prevoz, 
zavarovanje, program ob otvoritvi, hiška za shranjevanje drsalk, itd. Sredstva so bila porabljena 
v celoti.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

PPR 18059002 Programi za mladino 

Opis podprograma 
Podprogram zajema sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov 
preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mladino. 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Polzela na 
področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na 
področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja 

 
PP 18122 Sofinanciranje programov prostega časa otrok in mladine (veljavni plan 
2019: 7.335 EUR, realizacija: 7.328,03 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena društvom, in sicer upravičencem, ki so se prijavili na Javni razpis 
za sofinanciranje programov kulturnih društev, programov in projektov na področju turizma ter 
programov in projektov drugih društev. Sredstva so dodelijo med 3 društva in so bila realizirana 
v 99,9%. Z društvi je bila sklenjena Pogodba na podlagi katere so bila sredstva tudi nakazana. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 18123 Sofinanciranje mladinskih društev (veljavni plan 2019: 8.700 EUR, 
realizacija: 8.701,00 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena društvom, in sicer upravičencem, ki so se prijavili na Javni razpis 
za sofinanciranje programov kulturnih društev, programov in projektov na področju turizma ter 
programov in projektov drugih društev. Sredstva so dodelijo enemu društvu in sicer 
Mladinskemu društvu Polzela. Realizirana so bila v 100%.  Z društvom je bila sklenjena 
Pogodba na podlagi katere so bila sredstva tudi nakazana. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

PPP 19 IZOBRAŽEVANJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Polzela na 
področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na 
področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja. 

GPR 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za financ. vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljati varstvo in vzgojo predšolskih otrok. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljati možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, subvencije, plačila programov vrtca. 

PPR 19029001   Vrtci 

Opis podprograma 
Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni 
programi v vrtcih), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb 

 

PP 19002 Vrtec Polzela (veljavni plan 2019: 734.100 EUR, realizacija: 732.402,50 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke 
iz Občine Polzela, ki obiskujejo vrtec na Polzeli in v Andražu. Na podlagi Pogodbe, sklenjene 
v začetku leta, so se zneski nakazovali na podlagi zahtevkov. Sredstva so bila v celoti porabljena 
in sicer v višini 99,8%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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PP 190020 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev (veljavni 
plan 2019: 12.005,00 EUR, realizacija: 12.002,81 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki se ločeno vodijo podatki o obsegu sredstev odobrenih za dodatne ugodnosti. Te 
ugodnosti Občina Polzela določi s posebnim aktom, tako, da staršem plačilo vrtca, ki jim je bil 
določen z odločbo SCD še dodatno zniža. Zneski se nakazujejo na podlagi mesečnih zahtevkov 
s strani OŠ Polzela. Realizacija je bila 100%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PP 19003 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Polzela (veljavni plan 2019: 108.180 
EUR, realizacija: 108.141,26 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Načrtovana sredstva so zagotavljala plačilo razlike v skladu z Zakonom o vrtcih, ki jih mora 
kriti občina za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Polzela, vendar obiskujejo vrtec v drugi 
občini, med ceno programov in plačili staršev za vrtec. Sredstva so bila realizirana v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 19007 Energetska sanacija vrtca in športne dvorane Polzela (veljavni plan 2019: 
972.500 EUR, realizacija: 971.101,18 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva so bila porabljena za energetsko sanacijo vrtca in športne dvorane, vključno 
s stroški nadzora.  Pričetek del je bil v letu 2018, v plačilo je zapadla tudi prva začasna situacija.  
V letu 2019 je bilo plačanih 7. začasnih in končna obračunska situacija v skupni vrednosti 
946.323,18 EUR. Stroški nadzora so znašali skupaj 24.278,00 EU.  Projekt je bil sofinanciran s 
strani Ministrstva za infrastrukturo, Direktorat za energijo v višini 261.520,00 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-13-0009. 
 

GPR 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovni šoli, glasbeno šolo, pomoč šolajočim ter 
ostale študijske pomoči.. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljati sredstva za izvajanje obveznega in dodatnega šolskega programa in sredstva za tekoče in 
investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, z dodatnim programom 
omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno 
izobraževalnega procesa. 
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PPR 19039001 Osnovno šolstvo 

Opis podprograma 
Podprogram zajema materialne stroške, dodatne dejavnosti, zavarovanje objektov, sredstva za 
ogrevanje ter investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela.  
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Polzela 
ter Pogodba o zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Kritje stroškov dodatnega programa v šoli in s tem večji nivo znanja učencev, kritje stroškov 
tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje prostora in 
posodabljanje opreme. 

 

PP 19010 Materialni stroški v OŠ Polzela (veljavni plan 2019: 52.000 EUR, 
realizacija: 51.999,96 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z zakonodajo, letnim planom Osnovne šole in sklenjeno Pogodbo je Občina Polzela 
zagotovila sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so potrebni za delovanje šole. Sredstva so 
bila realizirana v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PP 19011 Sredstva za zavarovanje OŠ Polzela (veljavni plan 2019: 9.500 EUR, 
realizacija: 9.500 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena za plačilo zavarovalnih premij osnovne šole, na podlagi zakonodaje, 
letnega plana šole ter pogodbe. Sredstva so bila realizirana v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PP 19012 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah  (dogovorjeni program) (veljavni plan 
2019: 9.000 EUR, realizacija: 9.000 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač zaposlenih, ki izvajajo dodatne programe 
izven šolskih dejavnosti. Sredstva so bila planirana na podlagi zakonodaje, letnega plana šole in 
pogodbe ter realizirana v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 19013 Sredstva za ogrevanje OŠ Polzela (veljavni plan 2019: 50.500 EUR, 
realizacija: 48.024,48 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
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Sredstva so bila zagotovljena za ogrevanje OŠ Polzela ter POŠ Andraž. Porabljenih je bilo 
95,1%. Porabljenih je bilo manj sredstev zaradi energetske sanacije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PP 19014 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela (veljavni plan 2019: 
15.000 EUR, realizacija: 15.000 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena za investicije Osnovne šole Polzela. Dodeljena so bila na podlagi 
zakonodaje, letnega plana in pogodbe ter realizirane v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP št. OB173-07-0036. 
 
PP 19016 Materialni stroški v II. OŠ  Žalec (veljavni plan 2019: 20.700 EUR, 
realizacija: 20.558,08 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Polzela je v skladu z Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. 
Osnovna šola Žalec, poleg Občine Braslovče, Občine Prebold, Občine Tabor, Občine Vransko 
in Občine Žalec soustanoviteljica omenjenega zavoda z ustanoviteljskim deležem 13%. 
Porabljena sredstva predstavljajo delež Občine Polzela, s katerim se zagotavlja delovanje šole 
(skupaj z drugimi občinami) za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo iz Občine 
Polzela. Sredstva so bila realizirana v višini 99,3%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP št. OB173-10-0013. 

 

PP 19020 Waldorfska šola (veljavni plan 2019: 6.250 EUR, realizacija: 6.247,07 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Polzela je v skladu z zakonom dolžna zagotoviti sredstva za materialne stroške šole, v 
katero so vključeni otroci iz Občine Polzela. Sredstva so bila realizirana v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

PPR 19039002 Glasbeno šolstvo  

Opis podprograma 
Podprogram glasbenega šolstva vsebuje stroške za delovanje Glasbene šole RS Žalec, katere 
soustanoviteljica je Občina Polzela ter oddelka na Polzeli, ki se nahaja v gradu Komenda. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje glasbene dejavnosti učencev. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje glasbene dejavnosti učencev. 

 

PP 19040 Sofinanciranje Glasbene šole RS Žalec (veljavni plan 2019: 15.100 EUR, 
realizacija: 15.100 EUR) 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Polzela je v skladu z Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena 
šola Risto Savin Žalec, poleg občin Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče in Žalec, 
soustanoviteljica omenjenega zavoda z ustanoviteljskim deležem 13,3%. Glasbena šola ima 
dislociran oddelek na Gradu Komenda na Polzeli. Sredstva so bila porabljena za materialne 
stroške in investicijsko vzdrževanje. Občine ustanoviteljice si delijo stroške po ključu B1. Na 
podlagi letnega plana in pogodbe so bila sredstva realizirana v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP št. OB173-10-0009. 

 

PP 19043 Sofinanciranje glasbenih društev (veljavni plan 2019: 18.530 EUR, 
realizacija: 18.520,90 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena dvema glasbenima društvoma, ki sta se prijavila na Javni razpis za 
sofinanciranje programov kulturnih društev, programov in projektov na področju turizma ter 
programov in projektov drugih društev. Sredstva se dodelijo samo omenjenima društvoma in so 
realizirana v celoti.  Z društvoma je bila sklenjena Pogodba na podlagi katere so bila sredstva 
tudi nakazana. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

GPR 1905 Drugi izobraževalni programi 

Opis glavnega programa 
V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izobraževanje odraslih na UPI  ljudski univerzi 
Žalec. 

 

PPR 19059001 Izobraževanje odraslih 

Opis podprograma 
Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (letni program, ki ga 
sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih. 

 

PP 19045 UPI Žalec (veljavni plan 2019: 3.500 EUR, realizacija: 1.750 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izobraževanja odraslih. Program podpira vseh šest 
ustanoviteljic (poleg občine Polzela še Občina Braslovče, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec). 
Stroški se delijo po ključu B1. Sredstva so bila realizirana 50%. Sredstva so zmanjšana zaradi 
manjšega števila vključenih v izobraževanje s strani naše občine. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke. 
Ni navezave na projekte v okviru proračunske postavke 
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GPR 1906 Pomoči šolajočim  

Opis glavnega programa 
V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in regresiranje 
prehrane (kosil) v II. OŠ Žale. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli; 

- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji so kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje. 

PPR 19069001  Pomoči v osnovnem šolstvu 

Opis podprograma 
Pomoči v osnovnem šolstvu: so namenjene subvencionirane šolske prehrane in regresiranju prevozov 
učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole v skladu z veljavno zakonodajo in 
regresiranje prehrane učencev v II. OŠ Žalec.  

  

PP 19050 Regresiranje prevozov v šolo (veljavni plan 2019: 151.400 EUR, realizacija: 
151.151,34 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Polzela ima sklenjeno pogodbo za izvajanje šolskih prevozov na območju Občine 
Polzela s podjetjem Pemi d.o.o.. V skladu z zakonom Občina Polzela krije tudi stroške prevoza 
učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4km, in kjer ni organiziranega prevoza. 
Navedene stroške je občina dolžna kriti na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Prav tako je občina na podlagi zakona o osnovni šoli dolžna kriti stroške prevoza 
za otroke s posebnimi potrebami, ki dnevno obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja. 
Sredstva so bila realizirana skoraj v celoti 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 19051 Subvencioniranje šolske prehrane (veljavni plan 2019: 1.600 EUR, 
realizacija: 1.600 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za plačilo kosil osnovnošolskim učencem, ki obiskujejo II. OŠ Žalec. 
Proračunska postavka ni bila realizirana v celoti, ampak samo v 85,2%, saj je bilo storitev manj 
od predvidenih. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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PPP 20 SOCIALNO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe 
pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in 
invalidov, socialno šibkim slojem prebivalstva, brezdomcem ter društvom s področja socialnega 
varstva. 

Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu 
in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, 

-  uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,  

-  razvoj strokovnih oblik pomoči, 

- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje 
socialnih stisk. 

GPR 2002 - Varstvo otrok in družine 

Opis glavnega programa 
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina 
Polzela želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato 
v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z 
vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Polzela in je državljan Republike Slovenije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na območju občine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v 
občini Polzela ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin. 

PPR 20029001 -  Drugi programi v pomoč družini 

Opis podprograma 
V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za novorojence. Do te enkratne denarne pomoči je 
upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Polzela 
in je državljan Republike Slovenije. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravilnik o denarnem darilu občine staršem novorojencev. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Namen denarnega darila občine za novorojenca je zagotovitev dodatnih denarnih sredstev za 
pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka in posredno vzpodbuditi bodoče starše z območja 
Občine Polzela k odločanju za rojstvo otrok.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev dodatnih denarnih sredstev za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka in 
posredno vzpodbuditi bodoče starše z območja Občine Polzela k odločanju za rojstvo otrok.  
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PP 20001  Enkratne pomoči ob rojstvu otrok (veljavni plan 2019: 10.440 EUR, 
realizacija: 10.440 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Polzela na podlagi sklepa o enkratnem denarnem darilu za novorojenčke v Občini 
Polzela, vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje (stalno prebivališče v Občini Polzela vlagatelja in 
otroka ter državljanstvo RS) nameni denarno darilo v višini 180 EUR. Sredstva so bila v letu 
2019 realizirana v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

GPR 2004 Izvajanje programov socialnega varstva  

Opis glavnega programa 
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za financiranje družinskega pomočnika, 
oskrbnine starejših v domovih, financiranje pomoči na domu, subvencije najemnin, plačilo pogrebnih 
stroškov, sofinanciranje dejavnosti zavetišč za brezdomce ter enkratne denarne socialne pomoči. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Cilje je izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj 
strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk  ter pomoč v 
stiki. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, 
brezdomcem, … 

PPR 20049002 Socialno varstvo invalidov 

Opis podprograma 
Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri 
ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima 
invalidna oseba: 

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, 
ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek; 

- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje 
pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali 

- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo 
s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 
življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb. 

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa tudi, da se iz proračuna občin financirajo stroški 
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti 
oproščen plačila (zavodsko varstvo). 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire 
družinskega pomočnika. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika, uresničevanje načela socialne pravičnosti, 
solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti sredstva za delo družinskega pomočnika v skladu z veljavno zakonodajo, zagotavljati 
sredstva za doplačilo stroškov zavodskega varstva osebam, ki so upravičene do te vrste pomoči. 

  

PP 20021 Financiranje družinskega pomočnika (veljavni plan 2019: 38.500 EUR, 
realizacija: 38.497,24 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi izdanih odločb so v Občini Polzela določene osebe zaposlene kot družinski 
pomočnik. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu, občina krije stroške zaposlene osebe. Ob 
začetku leta 2019 je bilo kot družinski pomočnik v Občini Polzela zaposlenih 5 oseb, na koncu 
leta 2019 pa so bile na ta način zaposlene samo še tri osebe. Sredstva so bila v letu 2019 v celoti 
realizirana, 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

PPR 20049003 Socialno varstvo starih  

Opis podprograma 
Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški 
oskrbnin starejših v domovih ter pomoč družini na domu, katera se izvaja kot javna služba in jo je 
občina dolžna tudi organizirati. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Učinkovito in uspešno izvajanje storitve pomoči na domu.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje pogojev za izvajanje pomoči na domu.  

  

PP 20030 Oskrbnine starejših v domovih (veljavni plan 2019: 130.025 EUR, 
realizacija: 126.599,55 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za oskrbo občanov, ki so nameščeni v domove, katerih plačilna sposobnost ne zadošča za kritje 
stroškov domske oskrbe jim v skladu z Zakonom o socialnem varstvu CSD izda odločbo o 
celotni ali delni oprostitvi plačila storitve. To razliko, v primeru, da ni drugih zavezancev za 
doplačilo poravna Občina Polzela. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena skoraj v celoti in sicer 
v višini 97,4%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

  

PP 20031 Financiranje pomoči na domu (veljavni plan 2019: 64.500 EUR, realizacija: 
64.418,60 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Socialnovarstveno storitev, ki omogoča pomoč družini na domu in jo za območje Občine Polzela 
izvaja Dom Nine Pokorn Grmovje, je občina po zakonu dolžna sofinancirati. Občina Polzela 
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sofinancira storitev v višini 80% cene programa. Ker se število uporabnikov omenjene storitve 
ni spreminjalo, so bila sredstva porabljena v višini 99,9%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 20033 Sofinanciranje medgeneracijskih društev (veljavni plan 2019: 7.770 EUR, 
realizacija: 7.744,10 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena Medgeneracijskemu društvu Polzela, ki se je prijavilo na Javni 
razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev, programov in projektov na področju 
turizma ter programov in projektov drugih društev. Sredstva so dodelijo samo omenjenemu 
društvu in so realizirana v 99,7%. Z društvom je bila sklenjena Pogodba na podlagi katere so 
bila sredstva tudi nakazana. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

  

PPR 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

Opis podprograma 
Podprogram zajema socialno varstvo materialno ogroženih in sicer: enkratne socialne pomoči zaradi 
materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja oz. subvencioniranje najemnin, sofinanciranje 
zavetišč za brezdomce in plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 
urejanju pokopališč. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Blažitev socialnih stisk najbolj ogroženim z enkratnimi pomočmi. 

 

PP 20040 Subvencioniranje najemnin (veljavni plan 2019: 15.000 EUR, realizacija: 
12.543,84 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z zakonom je do subvencionirane najemnine upravičen najemnik v neprofitnem 
stanovanju, do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so 
navedene v najemni pogodbi ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 
30% njihovega ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine. Sredstva so bila realizirana 
samo v višini 83,6%, saj je bilo upravičencev manj, kot prejšnja leta.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

  

PP 20042 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti (veljavni plan 
2019: 7.000 EUR, realizacija: 6.730 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Sredstva so bila namenjena za enkratno denarno pomoč v primeru materialne ogroženosti 
občana. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Polzela se dodelijo 
sredstva glede na upravičenost vlagatelja. Sredstva so bila realizirana skoraj v celoti in sicer v 
višini 96,1%, planirana so pa na podlagi realizacije preteklega leta. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
  
PP 20043 Sofinanciranje dejavnosti zavetišč za brezdomce (veljavni plan 2019: 4.400 
EUR, realizacija: 4.328,62 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov namestitve dveh oseb v bivalnih enotah v 
Sloveniji (Šent, Altra). Sredstva so bila realizirana skoraj v celoti, planirana na podlagi 
realizacije preteklega leta. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 

PPR 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

Opis podprograma 
Ranljive skupine so skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih 
okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša 
sodobna družba. V okvir tega podprograma sodi predvsem dejavnost humanitarnih organizacij. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem 
prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik občanov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Objava razpisa za sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti. 

 
PP 20060 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (veljavni plan 2019: 
1.690 EUR, realizacija: 1.690 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena društvom, in sicer upravičencem, ki so se prijavili na Javni razpis 
za sofinanciranje programov kulturnih društev, programov in projektov na področju turizma ter 
programov in projektov drugih društev. Sredstva so se dodelila med 2 društvi in so realizirana 
v celoti. Z društvi je bila sklenjena Pogodba na podlagi katere so bila sredstva tudi nakazana 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PP 20061 Dejavnost Dnevnega centra Želva-Eureka Žalec (veljavni plan 2019: 15.100 
EUR, realizacija: 13.304,62 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Polzela je v letu 2019 financirala podporno zaposlitev za 3 občane Občine Polzela v 
dnevnem centru Želva Eureka. Podporno zaposlovanje je koncept zaposlovanja invalidov v 
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integriranem delovnem okolju pri običajnih delodajalcih in ima podlago v zakonu o Zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Sredstva so planirana na podlagi preteklih let, vendar 
niso bila porabljena v celoti, ampak samo v višini 88,1%. V kolikor se poveča dohodek 
upravičenca se sofinanciranje občine zmanjša. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PP 20062 OZ RK Žalec (veljavni plan 2019: 3.935 EUR, realizacija: 3.930,48 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje dejavnosti Območnega združenja RKS Žalec, 
krajevnih organizacij Polzela in Andraž. Sredstva so bila dodeljena na podlagi Pogodbe, 
nakazana pa na podlagi mesečnih zahtevkov. Realizirana so bila  v celoti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PPP 22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
V proračunu za leto 2019 je bilo za servisiranje javnega dolga predvidenih 31.700 evrov. Sredstva so 
namenjena poplačilu obresti dolgoročno najetih posojil pri domačih bankah in skladih in stroške. 

GPR 2201 Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 
Glavni program 2201 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 
Uresničevanje zastavljenih ciljev proračuna. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2019. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 

- odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, 

- stroški financiranja in upravljanja z dolgom. 

PPR 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače 
zadolževanje 

Opis podprograma 
Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače 
zadolževanje: odplačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2019. 

  

PP 22002 Odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih bankah (veljavni plan 
2019: 31.200 EUR, realizacija: 31.039,72 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih bankah. 
Sredstva so na tej postavki v celoti realizirana, saj so bila planirana na podlagi amortizacijskih 
načrtov, ki jih banke vsako leto novelirajo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PP 22003 Odplačilo kratkoročnega likvidnostnega kredita (veljavni plan 2019: 500 
EUR, realizacija: 452,93 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2019 je Občina Polzela za namen financiranja investicij najela kratkoročni likvidnostni 
revolving kredit. Zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov v občinski proračun ter 
sofinanciranja projekta na podlagi že plačanih zahtevkov, Občina Polzela ni imela dovolj 
sredstev za plačilo situacij. S te proračunske postavke so bili plačani stroški, povezani z 
zadolževanjem ter obresti revolving kredita. Kredit je bil že pred koncem leta 2019 odplačan, 
sredstva na tej postavki pa so bila realizirana v 91%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PPP 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč, finančne rezerve za izvedbo 
nepredvidenih nalog in nalog, za katere predvidena sredstva eventualno ne bi zadostovala za njihovo 
izvedbo. Sredstva v okviru glavnega programa Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč bodo služila zagotavljanju sredstev rezerv, namenjenih odpravi posledic naravnih 
nesreč. Sredstva Splošne proračunske rezervacije so namenjena pokrivanju nepredvidenih obveznosti 
(na podlagi določil Zakona o javnih financah). 

 

GPR 2302 Posebna proračunska rezerva 

Opis glavnega programa 
Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč 
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 
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Uresničevanje zastavljenih ciljev proračuna. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2019. 

 

PPR 23029001 Rezerva občine  

Opis podprograma 
Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Sredstva rezerv v letu 2019 so zagotovljena v fiksni višini. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2019.  
 

PP 23002 Proračunska rezerva (veljavni plan 2019: 52.000 EUR, realizacija: 52.000 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se namenijo plačilu stroškov 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. 
Planirana sredstva so bila v letu 2019 v celoti porabljena za sanacije cest po neurjih in plazovih. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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3.2.5 PU 4001 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 

PPP 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
To področje zajema opravljanje nalog na področju  cestnega prometa,  nadzora varnosti cestnega 
prometa ter nalog na področju prometne infrastrukture. Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest . 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Plan rednega vzdrževanja občinskih cest in načrt razvojnih programov. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Vzdrževanje obstoječe cestne infrastrukture. 

 

GPR 1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje, tekoče in 
investicijsko vzdrževanje občinskih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Vzdrževanje  in gradnja občinski cest ter pripadajoče infrastrukture . 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Varno odvijanje prometa po občinskih cestah. 

 

PPR 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Opis podprograma 
Podprogram 13029001 - urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  zajema:  
upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest javnih poti in drugih ne kategoriziranih cest po katerih se 
odvija javni promet. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje ciljev področja  ohranjanja obstoječega cestnega omrežja, zagotavljanja prometne 
varnosti in prevoznosti občinskih cest. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Redno vzdrževane cest ter rekonstrukcije v skladu s planom 2016 (v okviru posameznih proračunskih 
postavk). 

  

PP 13005 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (veljavni plan 2019: 109.600 EUR, 
realizacija: 93.270,91 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Planirana sredstva na tej postavki so porabljena za redna vzdrževalna dela na občinskih 
kategoriziranih cestah. Realizacija znaša 85,1%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
  
 
PP 13006 Zimsko vzdrževanje občinskih cest (veljavni plan 2019: 50.900 EUR, 
realizacija: 29.738,63 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki so bila planirana sredstva porabljena za izvajanje zimske službe na vseh javnih 
cestah v obdobju do 15. 3. tekočega leta. Realizacija znaša 58%, zaradi ugodnih vremenskih 
razmer. Sredstva so bila porabljena tudi za gradnjo silosa za skladiščenje soli za posipanje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka je vezana na projekt NRP št. OB173-19-0012. 

PPP 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Pretežni del načrtovanih sredstev odpade na podprogram komunalnih dejavnosti. Izvaja jih z odlokom 
ustanovljen režijski obrat, ki deluje v okviru občinske uprave.   

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o ustanovitvi režijskega obrata. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Delovanje na delovnih področjih kot so; javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, 
površin za pešce, zelenih površin, urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč in parkovnih površin, 
urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov, urejanje in vzdrževanje 
pokopališč, izvajanje programa javnih del, urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje, vzdrževanje 
prostorov v lasti občine ter druge dejavnosti po odredbi župana.  

 

GPR 1603-Komunalna dejavnost 

Opis glavnega programa 
Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje režijskega obrata. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Nemoteno delovanje režijskega obrata. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Uspešno in učinkovito izvajanje nalog na komunalnem področju. 

 

PPR 16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Opis podprograma 
Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje režijskega obrata. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Ustvarjanje delovnih pogojev za delovanje režijskega obrata in s tem zagotavljanje  kakovostne 
izvedbe na področju urejanja okolja ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Uspešno in učinkovito izvajanje nalog na komunalnem področju. 
 

PP 16054 Plače delavcev režijskega obrata (veljavni plan 2019: 212.850 EUR, 
realizacija: 208.595,44 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v režijskemu obratu je Kadrovski načrt 
občinske uprave. Višina plač zaposlenih delavcev v režijskem obratu je določena na podlagi 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju javnih financ. 
Sredstva so bila v letu 2019 realizirana v višini 98%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

PP 16055 Stroški upravljanja (veljavni plan 2019: 68.450 EUR, realizacija: 67.211,89 
EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zagotavljala so se sredstva za nemoteno delovanje in poslovanje režijskega obrata, za nabavo 
opreme in delovna sredstva ter za stroške vzdrževanja vozil, ki jih ima v lasti in uporabi režijski 
obrat. Vključuje tudi stroške za redno vzdrževanje javnih površin na celotnem področju občine, 
katerih vzdrževalec je režijski obrat občine. V letu 2019 se je na tej proračunski postavki 
nabavila oprema za pluženje in posipanje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko OB173-08-0006. 
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3.2.6 PU 4002 TIC POLZELA  

PPP 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE  JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
V to področje sodijo tiste storitve, ki jih lahko štejemo kot podporne funkcije in zajema vse tiste 
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem 
dejavnostim. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- izvajanje protokolarnih dogodkov 

 

GPR 0403  Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 
Vključuje programe, ki so povezani z obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanjem informacij 
o dogajanju v občini, kakor tudi z izvedbo protokolarnih dogodkov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Izvajanje protokolarnih dogodkov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih cilje 
Izvedeni protokolarni dogodki. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 

 

PPR 04039002 -  Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma 
Podprogram izvajanje protokolarnih dogodkov v občini. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Polzela. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih. 

 

PP 04060 Izvedba občinskega praznika, proslav in prireditev (veljavni plan 2019: 
59.100 EUR, realizacija: 58.945,56 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska sredstva so bila porabljena v višini 99,7 %, in sicer za izvedbo javnih 
prireditev/dogodkov na področju kulture, turizma in športa. Na vseh treh področjih je bila 
ponudba prilagojena potrebam občanov. Za izvedbo vseh dogodkov, ki jih Občina organizira in 
koordinira (izvedenih je bilo 21 javnih prireditev in 27 porok), so nastali stroški: tiskarskih, 
založniških in oglaševalskih storitev, reprezentance in pogostitve, moderatorstva, ozvočenja, 
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aranžiranja, avtorskega honorarja, plačila preko Študentskega servisa in drugih materialnih 
stroškov ter storitev. Poročilo je priloga ZR 2019. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

PPP 14 GOSPODARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato področje 
porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in 
promociji Slovenije, razvoju turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014-2020. 

Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarske dejavnosti, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja 
za razvoj poslovne dejavnosti, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih 
dejavnosti (razvoj turizma), razvoj lokalne turistične infrastrukture. 

 

GPR 1403  Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za turistično promocijo Občine Polzela in s spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Občina Polzela si je zastavila kot enega izmed pomembnejših razvojnih ciljev tudi razvoj turizma.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Okrepitev in prenova turistične  ponudbe ter implementacija v širši slovenski prostor, s poudarkom na 
sodelovanju s slovenskimi zdravilišči, romarskemu turizmu,… 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvedba večjih projektov s področja turizma, večje 
število obiskovalcev in vodenih ogledov po občini. 

 

PPR 14039001 Promocija občine 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje sredstva za turistično promocijo Občine Polzela  
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je pospeševanje razvoja turizma. Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične 
ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev 
Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvedba večjih projektov s področja turizma, 
večje število obiskovalcev in vodenih ogledov po občini. 

 

PP 14030 TIC - Turistična promocija (veljavni plan 2019: 43.430 EUR, realizacija: 
43.046,07 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska sredstva so namenjena za spodbujanje in razvoj turizma v Občini Polzela. Poudarek 
je bil na promocijskih aktivnostih: ponatis letakov za različne ciljne skupine (enodnevni izleti 
za društva in zaključene skupine, romarski izleti, aktivnosti za šolske skupine), oblikovanje in 
tisk razglednic, objave oglasov in PR člankov v publikacijah in medijih v širši regiji in 
slovenskem prostoru in vključitvi v projekt »Mreža postajališč za avtodome«. Posnet je bil film 
v šestminutni in enominutni različici, ki prikazuje znamenitosti in tradicionalne dogodke v 
občini. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo sodelujočim na področju turizma (Štefka 
Cajhen – Cajhnov kozolec, Ernest Obermayer – Muzej starih traktorjev, Kulturno društvo 
Andraž – Šaljive glinene figurice, Turistično društvo občine Polzela – koruzne punčke). Izveden 
je bil glasbeni festival Rebel Yell Polzela, na katerem so nastopili lokalni glasbeniki. Vse 
aktivnosti na področju turizma prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Občine 
Polzela. Sredstva so bila porabljena v višini 99,1 %. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 14031 TIC - Materialni stroški (veljavni plan 2019: 6.025 EUR, realizacija: 
5.290,27 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje in poslovanje TIC Polzela. Sem spadajo vsi 
materialni stroški, kot so pisarniški material in storitve, izdatki za reprezentanco, telefon in 
poštne storitve, ter stroški seminarjev. V letu 2019 je bila proračunska postavka realizirana v 
višini 87,8 %. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
 
PP 14032 TIC - Plače zaposlenih (veljavni plan 2019: 72.180 EUR, realizacija: 
68.841,58 EUR) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v občinski upravi je Kadrovski načrt, ki je  bil 
priloga proračuna za leto 2019. Dela in naloge v okviru TIC Polzela sta v letu 2019 opravljali 
dve delavki. Višina plač zaposlenih delavcev v občinski upravi je določena na podlagi Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju javnih financ. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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3.3 OBRAZLOŽITEV  NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA 
LETO 2019 

 

 

1000 3.3.1 OBČINSKI SVET 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01002 OB173-19-0002 Stroški sej občinskega sveta 
 Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup tabličnih računalnikov za občinske svetnike in svetnice. V skladu 
s Statutom Občine Polzela, se gradivo za seje občinskega sveta pošilja elektronsko. 

Realizacija projekta 

Projekt je v celoti realiziran. 

  

 

4000 3.3.2 OBČINSKA UPRAVA 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 Dejavnost občinske uprave  

06039002  Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave   

06090 OB173-07-0001 Nakup opreme 
 Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, novih konferenčnih stolov za sejno sobo 
ter strojne računalniške opreme in nakup nove licenčne opreme na področju poslovanja občinske 
uprave (Grad). 
 
Realizacija projekta 

Projekt je v celoti realiziran. 

  

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07013 OB173-07-0004 Požarna taksa 
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 Namen in cilj 
Sredstva požarnega sklada so namenska. Namenskost porabe teh sredstev spremlja Vlada RS, 
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Sredstva so planirana v višini, kot jih določa 
Vlada RS. Sredstva se porabijo za nakup manjkajoče gasilske zaščitne opreme za vsa tri gasilska 
društva v občini (Polzela, Andraž nad Polzeli, Ločica ob Savinji), ki jo potrebujejo za varno 
izvajanje nalog gašenja požarov. 
 
Realizacija projekta 

Projekt je v celoti realiziran.  

 

07014 OB173-07-0005 Transfer prostovoljnim gasilskim društvom 
 Namen in cilj  

Sredstva so namenjena na nakup zaščitne gasilske opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter sofinanciranje gasilskega vozila 
PGD Andraž z oznako AC 24/50. Cilj je posodobiti in opremiti vsa tri gasilska društva v občini s 
primerno opremo, katera omogoča gasilcem varno pristopanje k intervencijam. V letu 2019 je 
občina mesečno namenjala del sredstev za plačilo obrokov gasilskega vozila za PGD Andraž. 
Planiranih je 37 obrokov s pričetkom plačevanja v januarju 2019. 
 
Realizacija projekta 

Sredstva so bila društvom nakazana  na podlagi zahtevkov. V tekočem letu občina prejme 
predvidoma 3 zahtevke za: zavarovanje, dejavnost gasilskih društev, nakup opreme. Sredstva na 
zahtevku so bila razdeljena za vsako društvo posebej in na podlagi tega so tako nakazana tudi 
sredstva. Sredstva za plačilo obrokov gasilskega vozila so bila nakazana mesečno (do 15. v 
mesecu) na podlagi zahtevkov.  

  

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

11010 OB173-07-0055 Podpora kmetijski dejavnosti 

 

 

Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za subvencije v kmetijstvu. Za pridobitev teh sredstev se opravi javni razpis 
v skladu z  Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v 
občini Polzela. Občina Polzela želi spodbujati kmetijstvo ter kmete, zato z letnim sofinanciranjem 
pomaga pri posodabljanju kmetij z nakupi novih strojev oziroma kmetijske mehanizacije.  
 
Realizacija projekta 

Sredstva so bila razdeljena v celoti na podlagi sklenjene Pogodbe in zahtevka upravičenca.  

  

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11016 OB173-19-0013 Razvoj podeželja Andraž - MODU 
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 Namen in cilj 
Na tej postavki so zajeta sredstva za društva in zveze društev, ki delujejo na območju naselja 
Andraž nad Polzelo, po Memorandumu o dolgoročni trajni ureditvi razmerij pri obratovanju 
kamnoloma Andraž. Proračunska postavka je bila oblikovana med letom 2019 tako, da se je 
projekt na OB 173- 17-002 - Obnova cest MODU razdelil. 
Realizacija projekta 
Planirana sredstva so bila porabljena za nakup 80 kom zložljivih vrtnih garnitur in 4 stojnic s 
streho za uporabo društvom. Pri Domu krajanov je bil urejen prostor za ekološki otok, dodatno 
parkirišče ter postavljena javna razsvetljava. 
 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet  in infrastruktura 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

13102 OB173-07-0009 Sanacija plazov 
 Namen in cilj 

Projekti na tej postavki so namenjeni za odpravo elementarnih nesreč (plazovi, neurja). Vir za 
plačilo so tudi sredstva iz proračunske rezerve.  
 
Realizacija projekta 

Sredstva so bila porabljena za sanacijo usada Majhenič na lokalni cesti JP 993221 v Andražu ter 
sanacijo cest ( urejanje bankin, čiščenje jarkov…) po neurju v juliju 2019. 

13105 OB173-07-0039 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest 
 Namen in cilj 

Projekt vključuje gradnjo oz. vzdrževanje občinskih cest, javnih poti oz. na splošno cestne 
infrastrukture, s čimer se zagotavlja ohranjanje obstoječega cestnega omrežja in zagotavljanje 
prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Opisana dela se izvajajo po predlogih in v 
dogovoru s krajevnimi odbori. 
 
Realizacija projekta 
Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje cest: Sitar v Andražu, Beloševič v Založah in Murnov 
hrib v Dobriču (sofinanciranje uporabniku po pravilniku…). V dogovoru z občino Šmartno ob 
Paki je bila izvedena obnova nekategorizirane javne ceste  v Dobriču Šarner. 
 

131056 OB173-17-0002 Obnova cesta - MODU 

 Namen in cilj 
Projekt na tej postavki omogoča realizacijo dogovora po Memorandumu o dolgoročni trajni 
ureditvi razmerij pri obratovanju kamnoloma Andraž (v nadaljnjem besedilu: MODU). Finančna 
sredstva zbrana na podlagi omenjenega  se namenijo za obnovo cest v Andražu.   
 
Realizacija projekta 
Planirana sredstva so bila porabljena za obnovo lokalne ceste JP 993221 v Andražu ( Blagotinšek 
– Majhenič). Cesta v letu 2019 še ni bila v celoti zaključena, končno plačilo bo v letu 2020. 
 

131130 OB173-18-0005 Obnova lokalne ceste LC490371 Založe – Podsevčnik, I.faza 
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 Namen in cilj 
S projektom je načrtovana obnova lokalne ceste Založe – Podsevčnik. Obnova, ki zajema razširitev 
vozišča, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje, se bo izvajala fazno. V letih 2019 – 2020 je 
predvidena obnova prve faze v dolžini 1900 m.    
 
Realizacija projekta 
Sredstva so bila porabljena za obnovo LC 490371 v dolžini 330 m vključno s stroški za izdelavo 
projektne dokumentacije in  nadzora. Obnova ceste bo zaključena v letu 2020. 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13203 OB173-18-0003 Vzpostavitev sistema javnih koles 
 Namen in cilj 

V letu 2017 je bila sprejeta Celostna prometna strategija Občine Polzela. To je strateški dokument, 
s katerim je bil sprejet načrt zaporednih ukrepov na področju prometa s ciljem celostne spremembe 
dostopnosti in trajnostne mobilnosti, izboljšanja bivanja prebivalcev ter povečanja možnosti za 
razvoj občine in regije.   
 
Realizacija projekta 
Sredstva so bila porabljena za ureditev nove postaje za izposojo javnih koles za občinsko stavbo  
in nakup dveh električnih in dveh navadnih koles. 

  

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13706 OB173-17-0007 Pločnik Polzela - UTM 
 Namen in cilj 

Projekt Pločnik Polzela – UTM, katerega predmet je bila gradnja pločnika z javno razsvetljavo ob 
regionalni cesti skozi center Polzela od Cimpremana do križišča pri gasilnem domu, se je pričel 
izvajati že v letu 2017. V letu 2019 je bil predviden zaključek vseh del. 
   
Realizacija projekta 
Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo projekta Pločnik - UTM od Cimpermana do 
križišča pri gasilnem domu. 
 

13709 OB173-19-0003 Pločnik Velenjska in Malteška cesta 

 Namen in cilj 
Projekt zajema umestitev in gradnjo pločnika ob regionalni cesti R3-695, odsek 1268 Velenje - 
Dobrteša vas,  na relaciji kmetija Rakun Založe – Polzela. Realizacija se planira v letih 2020 – 
2022. V letu 2020 je planirana priprava projektne dokumentacije, gradnja pa je predvidena za leto 
2022. 
 
Realizacija projekta 
Za projekta pločnik Velenjska in Malteška cesta sta bili v letu 2019 izdelani projektni nalogi. 
 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 
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13801 OB173-07-0041 Železniški promet 

 Namen in cilj 
Projekt zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo železniške infrastrukture  s ciljem zmanjšanja 
prometnih nesreč in zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v prometu.  Za realizacijo opisanega 
je Občina Polzela z Ministrstvom za infrastrukturo sklenila dogovor o partnerstvu in financiranju. 
Dogovor vključuje ureditev 14. železniških prehodov na različne načine, za kar je potrebno 
predhodno izdelati projektno dokumentacijo ter pridobiti vsa soglasja in lastništvo. Opisano je 
strošek občine.   
 
Realizacija projekta 
V letu 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija za UKREPE: 6, 7, 9, 11. Za realizacijo 
Ukrepa 6, je bila izdelana tudi investicijska dokumentacija in uveden postopek za izbor izvajalca 
po ZJN-3. Izvajalec je bil izbran, z deli se bo pričelo v letu 2020. 

  

14 GOSPODARSTVO 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 Vzpodbujanje gospodarstva v Občini Polzela 

14007 OB173-17-0008 Vzpodbujanje gospodarstva v Občini Polzela 
 Namen in cilj 

S ciljem razvoja in pospešitve gospodarstva na območju občine je s tem projektom dodeljena 
podpora na način dodelitve nepovratnih finančnih sredstev v postopkih odmere komunalnega 
prispevka za tovrstne objekte.    
 
Realizacija projekta 
Po pravilniku o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka gospodarskim subjektom na 
območju občine Polzela so bile dodeljene subvencije trem upravičencem in sicer dvema pravnima 
osebama in enemu kmetijskemu gospodarstvu. 

  

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor   

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

150070 OB173-12-0002 RCERO-Simbio 

 Namen in cilj 
Namen in cilj projekta je vsakoletna izvedba potrebnih investicijsko - vzdrževalnih del na 
odlagališču komunalnih odpadkov RCERO - Simbio v smislu zagotavljanja  nemotenega 
delovanja dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
Realizacija projekta 
Projekt vodi in izvaja družba za ravnanje z odpadki, Simbio d.o.o.. Sredstva so bila porabljena za 
investicije oz. vzdrževalna dela na novi infrastrukturi RCERO po predhodno izdelanem letnem 
programu. 
 

150071 OB173-12-0003 Stara infrastruktura-Simbio 
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 Namen in cilj 
Namen in cilj projekta je vsakoletna izvedba potrebnih investicijsko - vzdrževalnih del na starem 
delu odlagališča komunalnih odpadkov v Bukovžlaku v smislu zagotavljanja nemotenega 
delovanja dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
Realizacija projekta 
Projekt vodi in izvaja družba za ravnanje z odpadki, Simbio d.o.o. Sredstva so bila porabljena za 
tekoča in investicijska vzdrževalna dela na stari infrastrukturi zbirnega centra za ravnanje z 
odpadki (vključno z zaprtim odlagališče na Ložnici pri Žalcu) po računih upravljavca družbe 
Simbio d.o.o. 
 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15017 OB173-07-0045 ČN Kasaze 
 Namen in cilj 

Namen investicije je investicijsko vzdrževanje  objektov centralne čistilne naprave Kasaze. Cilj 
investicije je zagotoviti nemoteno delovanje te GJI. 
 
Realizacija projekta 
Sredstva so bila porabljena za planirano vgradnjo dodatnega plinomotor generatorja na ČN 
Kasaze. Financiranje je bilo določeno po lastniških deležih. 
 

150121 OB173-16-0012 Kanalizacijski priključek v aglomeraciji Polzele 
 Namen in cilj 

Namen investicije je izgradnja priključnih fekalnih kanalov na parcele objektov, ki se imajo 
možnost priključiti na javni kanal  v vseh naseljih znotraj aglomeracije Polzela (Polzela, Breg pri 
Polzeli, Ločica ob Savinji, Orova vas). Cilj investicije je povečanje števila uporabnikov, ki so 
priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Realizacija projekta 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo priključkov na že zgrajen javni kanal (Polzela, Pot na 
Vimperk, Breg pri Polzeli). 

150141 OB173-17-0013 Kanalizacija ZN Ločica II - Otorepec 
 Namen in cilj 

Namen investicije je izgradnja fekalnega kanala s črpališčem v naselju Ločica ob Savinji – ulica 
ob Savinji.  Cilj investicije je povečanje števila uporabnikov, priključenih na javni kanalizacijski 
sistem.. 
 
Realizacija projekta 

Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo v letu 2018 zgrajene kanalizacije - tlačnega voda 
s črpališčem. 

 

15024 OB173-13-0003 Male čistilne naprave - subvencije 
 Namen in cilj 
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Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 
(individualnih ali skupinskih), velikosti do 50 populacijskih ekvivalentov, skladno s Pravilnikom 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela. 
 
Realizacija projekta 
Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju MKČN na območju Občine Polzela, so bila dodeljena 
sredstva  trem upravičencem  v skupni višini 3.000 EUR. 
 

150123 OB173-18-0004 Odvajanje In čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, 
Polzela in Žalec 

 Namen in cilj 
Namen projekta je preprečitev nadaljnjega onesnaževanja reke Savinje, ki je sprejemnik odpadnih 
voda na območju in obsežna zaščita vodnih virov podtalnice. Cilj investicije je izgradnja 
manjkajoče kanalizacije za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda na območju 
aglomeracije Polzela, ki vključuje območja občin Polzela, delno Braslovče in delno Žalec. Z 
izgradnjo  manjkajoče kanalizacije, ki bo zagotavljala 795 novih priključkov,  bo na tem območju 
zagotovljena 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Realizacija projekta 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter prijavo na 
javni razpis za sofinanciran v Okviru dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije Ukrep 6.1. 
Vlaganja v vodni sektor. 

  

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

16029003 Prostorsko načrtovanje 

16020 OB173-07-0021 Prostorski izvedbeni akti  

 Namen in cilj 
Namen in cilj je  izdelava prostorskih izvedbenih aktov z vso spremljajočo dokumentacijo in 
izdelava strokovnih podlag za zagotavljanje pogojev bodočih investicij. 
 
Realizacija projekta 

Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo OPPN Breg pri kapelici in OPPN Ločica IV 
vključno s stroški posameznih elaboratov.  V okviru te postavke so plačani tudi stroški občinskega 
urbanista po posebni pogodbi in stroški za izdelavo OPN Polzela. 
 

16022 OB173-16-0015 Stanovanjska cona Ločica LN nad AC 
 Namen in cilj 

Namen investicije je izgradnja  oz. dograditev  komunalne in cestne  infrastrukture  v stanovanjski 
coni z oznako LN nad avtocesto; Rimske terase ( pločnik, javna razsvetljava, dovozne ceste).  
 
Realizacija projekta 
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Planirana sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo v letu 2018 izvedene infrastrukture na 
območju stan. cona Ločica nad AC. 

 

160231 OB173-17-0022 Gradnja komunalne opreme - Garant 

 Namen in cilj 
Predmet projekta je izgradnja potrebne komunalne opreme ( cestno, vodovodno, kanalizacijsko in 
elektro omrežje na lokaciji območja Garant Polzela. V okviru investicije gre za vlaganja v 
gospodarsko javno infrastrukturo, na območju obstoječe ekonomsko poslovne cone, kjer je 
območje stavbnih zemljišč, ki so po veljavnem prostorskem aktu opredeljena kot območja 
proizvodnih dejavnosti. Namen investicije je zagotoviti pogoje za poslovanje in razvoj podjetij, ki 
so že vstopila z lastniškim deležem v obstoječo poslovno cono. Investicija predstavlja dograditev 
obstoječe in izgradnjo še potrebne komunalne infrastrukture, ki je potrebna za normalno 
poslovanje te cone. V okviru nadgradnje obstoječega podpornega okolja – komunalna 
infrastruktura zagotavlja podlago za ustvarjanje pogojev za delovna mesta in razvoj podjetij, 
ustvarja pozitivne učinke, vpliva na policentrični razvoj in predstavlja prispevek k trajnostnemu 
razvoju. 
 
Realizacija projekta 
Planirana sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije – DGD, poročilo o 
vplivih na okolje ter investicijska dokumentacija in prijava na javni razpis. 
 

160233 OB173-19-0014 Stanovanjska cona Ločica II 

 Namen in cilj 
Projekt zajema izgradnjo priključnega vodovoda, kanalizacije in dovozne ceste za nove 
stanovanjske hiše v delu pozidave z oznako Ločica II. 
 
Realizacija projekta 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo komunalne infrastrukture in dovozne ceste na delu 
območja z oznako Ločica II. 
 

1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo   

16031 OB173-16-0004 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 
 Namen in cilj 

Namen investicije je zamenjava vodovodnih cevovodov na lokacijah, kjer je velika možnost 
prekinitve dobave vode zaradi dotrajanosti cevovodov. Cilj investicije je zagotovitev nemotene 
oskrbe prebivalstva s pitno vodo. 
 
Realizacija projekta 

Sredstva so bila porabljena za obnovo primarnega vodovoda Trojčki Založe - dokončno plačilo, 
obnovo vodovoda Breg - železnica (tovarna nogavic) do krožišča Orova vas. 
 

160362 OB173-17-0015 Varna oskrba s pitno vodo v SSD 
 Namen in cilj 
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Osnovni cilj projekta je zagotovitev zanesljive oskrbe prebivalcev celotnega območja občine 
(trajnost oskrbe, ustreznost vodne količine, rezervni vodni viri) s kakovostno in varno pitno vodo 
na stroškovno učinkovit način, pri čemer bo občini Polzela, ki je vezana na vodne vire v lasti 
sosednjih občin,  zagotovljena dodatna količina vode.   
 
Realizacija projekta 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije v dogovorjenem 
deležu. 
 

16038 OB173-10-0012 Vodenje investicij 

 

 

 

 

 

Namen in cilj 
Javno komunalno podjetje Žalec, skladno z pogodbo o najemu komunalne infrastrukture,   sodeluje 
oz. izvaja nadzor nad gradnjami. Nadzor je nujen, zaradi predaje novozgrajenih komunalnih vodov 
(vodovod, fekalna kanalizacija) v najem JKP Žalec.  
 
Realizacija projekta 

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev nadzora v sklopu gradenj vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja po pogodbi o oddaji komunalne infrastrukture v najem. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

16040 OB173-07-0025 Pokopališče Polzela 

 Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za investicije na pokopališču Polzela. V letu 2019 je bila planirana 
postavitev ograje, v letu 2021 pa je predvidena ureditev posebnega mesta, namenjenega raztrosu 
pepela. 
 
Realizacija projekta 
Projekt je bil v letu 2019 v celoti realiziran glede na planirana sredstva. 
 

16043 OB173-10-0014 Pokopališče Andraž 

 Namen in cilj 
Planirana sredstva so predvidena za namen zamenjave dotrajane opreme na pokopališču Andraž. 
 
Realizacija projekta 
V letu 2019 je bilo nabavljeno novo stojalo za rože ter voziček za prevoz žare. 
 

16039003 Objekti za rekreacijo  

160561 OB173-17-0017 Športni center Polzela 

 Namen in cilj 
Sredstva na tej postavki so planirana za tekoče vzdrževanje objektov in naprav v območju 
športnega centra. Za leto 2019 investicije niso bile predvidene. Se pa za proračunsko leto 2020 
planirajo sredstva za izgradnjo nogometnega igrišča na umetni travi. 
 
Realizacija projekta 
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Sredstva so bila porabljena za pripravo dokumentacije za prijavo na razpis za sofinanciranje 
malega nogometnega igrišča z umetno travo ter priprava DGD dokumentacije za streho nad 
baliniščem. 
 

160562 OB173-17-0018 Športna dvorana Polzela 

 Namen in cilj 
Sredstva na tem projektu so planirana za investicijsko vzdrževanje športne dvorane na Polzeli in 
zamenjavo dotrajane in energetsko potratne razsvetljave. 
 
Realizacija projekta 
V letu 2019 so bila obnovljene sanitarije ter izvedena obnova dotrajanega poda, pri čemer je del 
plačila zapadlo v leto 2020. V letu 2019 je bila izdelana tudi PZI dokumentacija za obnovo 
razsvetljave ter ocena požarne ogroženosti. Dela so se zaradi racionalnosti izvajala sočasno z 
energetsko sanacijo dvorane. 
 

160563 OB173-17-0019 Nogometno igrišče Breg 

 Namen in cilj 
Sredstva na postavki so planirana za investicijsko vzdrževanje nogometnega igrišča na Bregu. 
Sredstva se dodelijo na podlagi letne pogodbe, sklenjene med občino in Nogometnim društvom 
Polzela. 
Glavni namen investicije je z novo športno infrastrukturo omogočiti kvalitetno športno vadbo in 
izvedbo raznih športnih prireditev različnih zainteresiranih uporabnikov, in sicer od najmlajših do 
najstarejših. Objekt omogoča izvajanje rekreativnih programov in izvajanja tečajev, treningov in 
tekmovanj v vedno privlačni športni disciplini – nogometu. Projekt je usklajen z usmeritvijo 
Nacionalnega programa športa v RS 2014-2023, ki na področju gradnje športnih objektov narekuje 
skrb za revitalizacijo športnih objektov s ciljem, da bodo le-ti večnamenski z ustrezno spremljajočo 
infrastrukturo ter dostopni čim širšemu krogu potencialnih uporabnikov. 
 
Realizacija projekta 

Planirana sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje nogometnega igrišča, le-ta se 
nakazujejo na podlagi zahtevkov s strani Nogometnega društva ter za izgradnjo garderobnega 
objekta ( III., IV., V, situacija) ter izvedbo malega nogometnega igrišča z umetno travo. 

 
 

160564 OB173-17-0020 Tenis igrišče Breg 

 Namen in cilj 
Sredstva na postavki so planirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje tenis igrišča na Bregu.  
Sredstva se dodelijo na podlagi letne pogodbe, sklenjene med občino in Teniškim društvom 
Polzela. 
 
Realizacija projekta 
Sredstva so bila porabljena na podlagi zahtevkov s strani Teniškega društva.  
 

160565 OB173-17-0021 Igrišče v Ločici 
 Namen in cilj 
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Sredstva na postavki so planirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje igrišča v Ločici, katerega 
upravljavec je Športno društvo Savinja 2000. Sredstva se dodelijo na podlagi letne pogodbe, 
sklenjene med občino in omenjenim društvom. 
 
Realizacija projekta 
Sredstva so bila porabljena na podlagi zahtevkov s strani Športnega društva Savinja 2000.  

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

16112 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj 
 Namen in cilj 

Namen projekta je zagotavljanje investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti občine ter 
spodbude lastnikom stanovanj po prenovi zunanjosti obstoječih stanovanjskih blokov – obnove 
fasad. 

Realizacija projekta 

Sredstva so bila porabljena za stroške obnove petih kopalnic v občinskih stanovanjih ter stroške 
na skupnih delih objektov po lastninskih deležih.  

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozd. in stavbna zemljišča) 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16122 OB173-07-0029 Drugi stroški urejanja zemljišč  

 Namen in cilj 
Namen in cilj projekta je izvedba vseh potrebnih ukrepov za aktivno izvajanje zemljiške politike.  
 
Realizacija projekta 
Sredstva so bila porabljena za stroške cenitvenih poročil, notarskih storitev, plačila davka in 
geodetskih storitev. 
 

16069002 Nakup zemljišč 

16130 OB173-07-0030 Nakup zemljišč 
 Namen in cilj 

Namen investicije je odkup zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture. Cilj investicije je 
omogočiti izvajanje investicij in ureditev premoženja Občine Polzela. 
 
Realizacija projekta 
Sredstva so bila porabljena za nakup nepremičnin po Načrtu razpolaganja zemljišč v letu 2019. 

  

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

17002 OB173-07-0052 Vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela 
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 Namen in cilj 
Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje, upravljanje ter obnove oz. adaptacije 
v ZD Polzela.  
 
Realizacija projekta 
Sredstva so bila namenjena za poplačilo ½ stroškov, ki so nastali pri zamenjavi strehe na ZD 
Polzela. Polovica stroškov pa je bila plačana v letu 2018. Sredstva so bila realizirana v celoti. 
Drugih investicij v letu 2019 ni bilo. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18001 OB173-12-0005 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer  
 Namen in cilj 

Projekt »Obnova rojstne hiše Neže Maurer« pomeni oživitev in nadaljnji razvoj javnega dogajanja 
ter popularizacijo spomenika s povezanostjo z drugimi razvojnimi projekti in programi v občini. 
Objekt kulturnega spomenika, ki sedaj fizično propada in tudi njegovi prostori, ki so sedaj 
neizkoriščeni, bodo po prenovi prinašali koristi v kulturnem smislu ter predvsem v smislu 
ohranjanja kulturno varstvenih lastnosti spomenika in sicer na način ohranjanja avtentičnih 
materialov, tehnologij in znanj, s čimer je povezan spomenik. Za občino, kot investitorja, je 
pomembno, da objekt in kraj, ki je neposredno povezan z rojstvom in življenjem pisateljice in 
pesnice Neže Maurer poveže z ostalimi vsebinami in javnim dogajanjem v občini. 
 
Realizacija projekta 
Sredstva so bila porabljeno za pripravo investicijske in druge dokumentacije za prijavo na javni 
razpis za obnovo na Ministrstvo za kulturo. Na razpisu nismo bili uspešni. 
 

18005 OB173-10-0007 Grad Komenda 

 Namen in cilj 
Sredstva planirana na podlagi tega projekta so namenjena za investicijsko vzdrževanje gradu 
Komenda ter nakup potrebne opreme za delovanje subjektov, ki delujejo v gradu.  
 
Realizacija projekta 

V letu 2019 so se sredstva namenila za nakup dotrajane računalniške opreme in notranjih senčil 
za TIC Polzela, nakup klimatske naprave ter hladilne komore za gostinski lokal ter postavitev 
pergole za vinsko trto pri gradu Komenda (Kavčina). 

 

180010 OB173-16-0014 Postavitev spominskih obeležij (PP 180010 - Kulturna in sakralna dediščina) 
 Namen in cilj 

Namen in cilj je spodbujanje vzdrževanja in rekonstrukcije nepremičnin kulturne dediščine v lasti 
fizičnih oseb. 
Realizacija projekta 
Sredstva so bila namenjena financiranju spominskega obeležja na stanovanjski hiši Podpečanovih 
na Polzeli. 
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1803 Programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18021 OB173-07-0032 Nakup knjig in investicije za medobčinsko knjižnico 
 Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup knjig za Občinsko knjižnico Polzela. Občina Polzela želi, da se 
občinska knjižnica mesečno posodablja z novimi knjigami, zato vsako leto nameni sredstva za 
nakup le teh.  
 
Realizacija projekta 

Občina prejema mesečno s strani Medobčinske splošne knjižnice Žalec zahtevek, na podlagi 
katerega so nakazana sredstva za nakup knjig v Občinski knjižnici na Polzeli. Vsako leto občina 
planira sredstva, ki so namenjena izrecno nakupu knjig. V letu 2019 je projekt realiziran 

18039005 Drugi programi v kulturi  

18064 OB173-13-0032 Kulturni dom Polzela - KIMC  
 Namen in cilj 

Namen investicije je z rušitvijo obstoječega kulturnega doma in izgradnjo novega objekta, 
pridobiti oz. omogočiti pogoje za odvijanje kulturnih prireditev na krajevni, občinski in regijski 
ravni, prispevati k večji urejenosti prostora, kjer se srečujejo številne generacije, prispevati k 
povečanju števila udeležencev in obiskovalcev prireditev, prispevati k dvigu urejenosti okolja, 
omogočiti vnos novih vsebin v prostorsko primernejše površine, prispevati k ohranjanju dediščine 
ožjega in širšega območja in  zmanjšati porabo energentov na enoto. Skupna uporabna površina 
bo od obstoječe bruto tlorisne površine  kulturnega doma, ki znaša 1.212 m2, večja za 757 m2 in 
bo znašala 1.969 m2 bruto tlorisne površine. Povečalo se bo število sedežev v veliki dvorani, ki 
sedaj znaša približno 240, po investiciji pa je predvidenih 255 stalnih sedežev in možnost dodatne 
postavitve začasnih sedežev. 
 
Realizacija projekta 

Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo PZI. 
 

18066 OB173-17-0004 Kulturni dom Andraž 
 Namen in cilj 

Obnova Kulturnega doma v  Andražu nad Polzela se je pričela v letu 2018 z obnovo fasade. 
Zaključek projekta predstavlja tudi nakup in montažo novih požarnih stopnic in ureditev okolice, 
kar je bilo planirano v letu 2019.     
 
Realizacija projekta 

Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo novih jeklenih požarnih stopnic. 

  

19 IZOBRAŽEVANJE 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

19007 OB173-13-0009  Energetska sanacija vrtca in športne dvorane Polzela  
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 Namen in cilj 
Temeljni razlog za investicijsko namero je velika poraba energije v analiziranih letih (slabši učinek 
in izkoristek kotla za ogrevanje vode, slabe izolativne lastnosti ovoja stavbe, obtočne črpalke brez 
frekvenčne regulacije, energetsko potratna razsvetljava),  slabo bivalno ugodje uporabnikov 
objekta (neustrezna izolativnost ovoja stavbe, neustrezna regulacija temperature v prostorih, 
neustrezna vodotesnost strehe), in vpliv na okolje (zaradi dokaj visoke rabe energije na enoto 
površine je obremenjevanje okolja nepotrebno visoko). 
Cilj investicije je doseči izboljšanje bivalnega ugodja za otroke, zaposlene in druge uporabnike, 
zmanjšati rabo energentov in s tem stroške energetske oskrbe, zmanjšati emisije CO2 v okolje, 
izboljšati ugled in podobo kraja, podaljšati življenjsko dobo teh stavb, upoštevati normative, ki jih 
postavlja PURES. 

 

Realizacija projekta 

Planirana sredstva so bila porabljena za energetsko sanacijo vrtca in športne dvorane, vključno s 
stroški nadzora.  Pričetek del je bil v letu 2018, v plačilo je zapadla tudi prva začasna situacija.  V 
letu 2019 je bilo plačanih 7. začasnih in končna obračunska situacija v skupni vrednosti 946.323,18 
EUR. Stroški nadzora so znašali skupaj 24.278,00 EU.  Projekt je bil sofinanciran s strani 
Ministrstva za infrastrukturo, Direktorat za energijo v višini 261.520,00 EUR. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

19014 OB173-07-0036  Investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela  
 Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela ter POŠ Andraž. Cilj je 
kakovostnejše ter varno bivanje ter počutje otrok v šoli. Občina želi posodabljati opremo, ki 
omogoča kakovostnejše izvajanje učnega programa ter preživljanje časa otrok v šoli in vrtcu. 
  
Realizacija projekta 
Sredstva se nakazujejo na podlagi mesečnih zahtevkov, katere občini pošlje Osnovna šola Polzela. 
Zahtevkom, ki se nanašajo na investicije je potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo 
(računi, ..), na podlagi katerih so sredstva nato tudi nakazana. Sredstva za investicijsko vzdrževanje 
so bila dodeljena na podlagi letne pogodbe z Osnovno šolo Polzela. Realizirana so v celoti.  

 

19016 OB173-10-0013 II. OŠ 
 Namen in cilj  

S planiranimi sredstvi se zagotavlja delovanje šole, v katero so vključeni učenci s posebnimi 
potrebami tudi iz naše občine. Sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela v 
II. OŠ Žalec. Občina si prizadeva za kakovostnejše ter varno bivanje ter počutje otrok v šoli, zato 
na podlagi zahtevka s strani II. OŠ Žalec nakaže zahtevana sredstva.  
 
Realizacija projekta 
Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevkov, katere občini pošlje II. OŠ Žalec. Zahtevkom, ki se 
nanašajo na investicije je potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo (računi, ..), na podlagi 
katerih so sredstva nato tudi nakazana. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so dodeljena na 
podlagi letne pogodbe, sklenjene z II. OŠ Žalec. 

 



154 

 

19039002 Glasbeno šolstvo 

19040 OB173-10-0009 Oprema glasbene šole Žalec 
 Namen in cilj  

Sredstva so planirana za delež nujnih investicijsko vzdrževalnih del Glasbene šole Risto Savin 
Žalec. Občina Polzela je oddelku glasbene šole na Polzeli zagotovila nove prostore in opremo, in 
sicer na gradu Komenda, zaradi česar so sredstva planirana tudi za sorazmeren delež obratovalnih 
stroškov v gradu Komenda.  
 
Realizacija projekta 

Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevkov, katere občini pošlje Glasbena šola Risto Savin Žalec. 
Zahtevkom, ki se nanašajo na investicije je potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo 
(računi, ..), na podlagi katerih so sredstva nato tudi nakazana. Sredstva za investicijsko vzdrževanje 
so dodeljena na podlagi letne pogodbe sklenjene z glasbeno šolo. 

  

 

4001 3.3.3 REŽIJSKI OBRAT 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

13006 OB173-19-0012 Zimsko vzdrževanje občinskih cest  
 Namen in cilj 

Zimsko vzdrževanja občinskih cest izvaja režijski obrat, kamor so vključeni tudi posamezniki z 
ustrezno strojno opremo. S ciljem zagotavljanja skladiščenja potrebne opreme in materiala za 
izvajanje se v okviru tega projekta planira gradnja skladiščnih objektov. 

 

Realizacija projekta 

Planirana investicijska sredstva so bila porabljena za gradnjo silosa za skladiščenje soli za 
posipanje, nakup soli ter zimskih količkov. 

  

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost  

16039005 Druge komunalne dejavnosti  

16055 OB173-08-0006  Stroški upravljanja – RO  
 Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so namenjena za nabavo potrebne opreme za delovanje režijskega obrata. 
  
Realizacija projekta 

V letu 2019 je bilo kupljeno malo dostavno vozilo, oprema za vzdrževanje parkov in vrtov (škarje, 
kosilnica, koši in klopi) ter oprema za čiščenje in pluženje cest (posipalniki soli in plugi). 
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3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
 
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo Zakon 
o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu, Navodilo o načinih in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev ter Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava. 

3.4.1 Pojasnila k bilanci stanja 

Bilanca stanja zajema sredstva (aktivo) in obveznosti do virov sredstev (pasivo) s stanjem na zadnji dan 
obračunskega leta. Za zaključni račun 2019 je to s stanjem na 31. 12. 2019. Sestavljena je v skladu z 
zakonskimi predpisi za to področje.  
 
Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjeni glede na vrste in ročnost, pri čemer smo  
upoštevali, da je tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapade v plačilo v letu 2020 izkazan v kratkoročnih 
terjatvah v obrazcu bilanca stanja.  
 
Nove nabave opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019 so bile izvršene v okviru planiranih sredstev 
veljavnega proračuna Občine Polzela za leto 2019. 
 
Obračun amortizacije smo opravili skladno z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Izkazane obveznosti na kontih skupine 22, 23, 24 in 26 so računi, katerih rok plačila zapade v glavnem 
v januarju in februarju 2020. 
 
Kratkoročne terjatve kupcev se nanašajo na terjatve za najemnino grobov, odplačila komunalnih 
prispevkov in ostalih terjatev izdanih računov. Težje izterljiva je najemnina grobov, ker kljub opominom 
in sodnim izvršbam še ostajajo neplačane terjatve, čeprav so posamezni zneski minimalni, pretežni del 
ostalih kratkoročnih terjatev pa se nanaša na zapadlost v letu 2020. Sporne ostajajo terjatve do pravnih 
oseb, ki so v stečajnem postopku. 
 
V terjatvah za sredstva dana v upravljanje, katerih vir se odraža v splošnem skladu, so izkazani zneski 
za sredstva v upravljanju pri posrednih uporabnikih. 
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Bilanca stanja Občine Polzela 
na dan 31.12.2019 

   v EUR (brez centov)   

Členitev 
skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 
Indeks 

4/5 
Tekočega 

leta 
Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 6 
  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 
001 27.109.840 26.049.804 103 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 110.883 95.636 94 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 90.001 78.695 91 

02 NEPREMIČNINE 004 29.547.359 28.532.930 107 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 7.254.106 6.613.744 110 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 2.589.606 2.461.088 101 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 1.814.111 1.607.043 112 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 50.463 50.271 100 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 3.969.747 3.209.361 92 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 991.262 1.229.023 70 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 151.418 154.929 23 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 268.227 270.525 73 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 2.079 3.251 45 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 226.894 242.644 72 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 340.854 554.045 152 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 1.790 3.629 247 

  C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 0 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 28.101.102 27.278.827 101 
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99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 0 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 825.691 1.060.549 99 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 400 283 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 44.278 43.269 120 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 134.182 370.976 194 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 40.815 39.357 85 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 126.714 105.094 106 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 4.235 4.824 92 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 474.657 496.336 72 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 410 410 100 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 

044 27.275.411 26.218.278 101 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 25.675.893 24.922.036 102 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 1.599.518 1.296.242 87 

  I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 28.101.102 27.278.827 101 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 0 
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AKTIVA (A+B+C) 
A .DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

AOP 002 in 003 
Izkazujeta vrednost računalniških programov in podatkovnih baz iz preteklega leta, povečanega zaradi 
novih nakupov programov ali odpisov. V letu 2019 je bila nabavljena računalniška nadgradnja za 
potrebe RCERO odlagališča in novi licenčni programi podjetja Grad d.o.o.. Sedanja vrednost celotne 
programske opreme se je zmanjšala za pripisano amortizacijo.  

003 dolgoročne premoženjske pravice + 010 popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 

Otvoritveno stanje 1.1. 16.941 EUR 
Povečano v tekočem letu 15.247 EUR 
Zmanjšano v tekočem letu 11.306 EUR 
Stanje dolgoročnih premoženjskih pravic  31. 12. 20.882 EUR 

 

AOP 004 

Izkazuje vrednost nepremičnin, in sicer zemljišč, zgradb v uporabi in nepremičnin v gradnji. 
 
0200-0209 zemljišča in druga zemljišča  

Otvoritveno stanje 1.1. 1.621.490 EUR 
Povečano v tekočem letu 36.504 EUR 
Zmanjšano v tekočem letu 2 EUR 
Stanje zemljišč 31. 12. 1.657.992 EUR 

 
Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 je povečano za vrednost zemljišč, kupljenih v letu 2019 ter za vrednost 
zemljišč, ki še niso bila vodena v poslovnih evidencah Občine Polzela, saj lastništvo ob prejšnjih popisih 
osnovnih sredstev še ni bilo knjiženo v zemljiški knjigi. 
 
021  zgradbe (v uporabi) 

Otvoritveno stanje 1. 1. 25.771.382 EUR 
Povečano v tekočem letu 786.098 EUR 
Zmanjšano v tekočem letu 236.294 EUR 
Stanje zgradb v uporabi  31. 12. 26.321.186 EUR 

V to skupino spadajo stanovanja, upravne stavbe in drugi gradbeni objekti. Upravljavec komunalne 
infrastrukture na Polzeli in zaselkov vzhodno od Polzele je JKP Žalec, ki ima v najemu vso navedeno 
infrastrukturo. V najemu KP Velenje pa je komunalna infrastruktura na področju Andraža, Gore Oljke, 
Dobriča in Lovč. V letu 2019 je bila aktivirana zgrajeno kanalizacija ZN Ločica II – Otorepec. 

V letu 2019 je Občina Polzela kupila 1 stanovanje na naslovu Glavni trg 27, katerega nabavna 
vrednost je znašala 40.000,00 evrov. Zaradi prodaje je bila izločena vrednost stanovanja v Gasilnem 
domu v višini 41.479,60 evra. Zaradi obnove cestnega omrežja so bile v letu 2019 pridobljena 
zemljišča, ki povečujejo vrednost nepremičnin v višini 159.552,73 evra. Vrednost Kulturnega doma 
Andraž povečuje dograditev požarnih stopnic v vrednosti 12.823,91 evra. Občina Polzela je postala 
lastnica objekta na naslovu Pod gradom 3, kjer deluje Društvo upokojencev Polzela, zaradi česar se 
povečuje vrednost nepremičnin za 51.118,00 evra. Zgrajena sta bila tudi dva skladišča soli v vrednosti 
14.189.08 evra. 
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023 nepremičnine v gradnji ali izdelavi 

Otvoritveno stanje 1. 1. 1.140.058 EUR 
Povečano v tekočem letu 1.022.467 EUR 
Zmanjšano v tekočem letu 594.344 EUR 
Stanje nepremičnin v gradnji 31. 12. 1.568.181 EUR 

 
V to skupino spadajo investicije, ki se gradijo oziroma pridobivajo več let. Ključne postavke na teh 
kontih so bile v letu 2019 na področju oskrbe s pitno vodo, kanalizacije, in čiščenja odpadnih voda. 
Investicije v teku so še na področju kulturnih dejavnosti, športnih in prometni infrastrukturi. V letu 
2019 se je obnavljala cesta JP 993221 v Andražu in cesta LC 490371 v Založah. V izdelavi so 
garderobe ob nogometnem igrišču Breg pri Polzeli. V zaključni fazi je tudi izgradnja pločnika UTM 
Polzela. 

 AOP 005 

03 popravek vrednosti nepremičnin 

Otvoritveno stanje 1. 1. 6.613.744 EUR 
Amortizacija (povečanje popravka) 640.362 EUR 
Stanje popravkov vrednosti nepremičnin 31. 12. 7.254.106 EUR 

 
Do povečanja popravka je prišlo zaradi obračunane amortizacije na podlagi določenih stopenj in 
prenosa sredstev v upravljanje javnih podjetij. 

AOP 006  

Izkazuje vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih ima občina v svoji lasti. 
Kot oprema se izkazuje tudi drobni inventar z dobo koristnosti nad enim letom. V letu 2019 je bila 
nabavljena oprema za nemoteno delovanje tako na področju občinske uprave kot na področju 
zunanjega vzdrževanja infrastrukture, ki je v lasti občine.  

04 oprema in druga opredmetena sredstva 

Otvoritveno stanje opreme 1. 1. 2.308.790 EUR 
Otvoritveno stanje drobnega inventarja  1.1. 91.314 EUR 
Otvoritveno vlaganja v tuja osnovna sredstva 1.1 60.983 EUR 
Nakup opreme med letom 173.531 EUR 
Nakup drobnega inventarja med letom 30.270 EUR 
Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 0 EUR 
Odpis opreme 73.835 EUR 
Odpis drobnega inventarja 1.447 EUR 
Stanje opreme 31. 12. 2.408.486 EUR 
Stanje drobnega inventarja 31.12. 120.137 EUR 
Stanje vlaganj v tuja osnovna sredstva 31.12. 60.983 EUR 

Nabavljena sta bila dva električna in dva navadna kolesa, stojala za njih, terminal ter programska 
oprema za izposojo koles, vozilo štirikolo Piaggio, voziček za prevoz žare z zaveso, kosilnica, 
motorne škarje, snežni plug, razsipalniki soli, drogovi za zastave pred Kulturnim domom Andraž nad 
Polzelo ter solarna svetilka. 

Povečalo se je stanje drobnega inventarja zaradi zamenjave konferenčnih stolov, monitorjev, klopi v 
Orovi vasi ter miz in stojnic v Andražu nad Polzelo. Za nemoteno delovanje občinske uprave je bilo 
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kupljenih nekaj računalnikov in pohištva. Stanje vlaganj v tuja osnovna sredstva je ostalo 
nespremenjeno. 

AOP 007 

05 popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 

Otvoritveno stanje 1. 1. 1.518.532 EUR 
Odpis opreme in drobnega inventarja in obračun amortizacije 178.245 EUR 
Stanje popravkov vrednosti opreme 31. 12. 1.696.777 EUR 
Stanje popravkov vrednosti drobnega inventarja 31. 12. 117.333 EUR 

 
Odpis opreme in drobnega inventarja je bil izveden na podlagi sklepa popisne komisije zaradi 
dotrajanosti. 

AOP 008 

06 dolgoročne finančne naložbe 

Naložbe delitvene bilance so vlaganja podjetja SIPRO in JKP Žalec (po delitveni bilanci), in vlaganja 
v RRA Celje kot ustanovitveni vložek ter Sklad podjetniškega centra pri RASR. Vrednost dolgoročnih 
kapitalskih naložb na dan 31. 12. 2019 Občine Polzela znaša 48.893 evra. Vrednost investicijskih 
kuponov Alta skladov znaša na dan 31. 12. 2019 1.571 evrov.  

Skupna vrednost dolgoročnih finančnih naložb konec leta 2019 tako znaša 50.463 evra. 

AOP 011 

09 terjatve za sredstva dana v upravljanje 

Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja 
premoženjska bilanca občine, se vodijo v poslovnih knjigah ločeno. Sredstva se med letom povečujejo 
zaradi investicijskih transferov, ki jih občina nakazuje javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je. Na 
koncu leta pa se uskladijo na podlagi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti 
po 37. členu Zakona o računovodstvu, z vrednostjo pri upravljavcih na dan 31. 12.. Konec leta 2019 je 
bil narejen prenos sredstev energetske sanacije vrtca in športne dvorane Polzela ter nakupa tribun na 
OŠ Polzela. 

Javni zavod OŠ Polzela 3.691.724 EUR 
Javni zavod II OŠ Žalec 59.512 EUR 
Javni zavod Glasbena šola Žalec 187.651 EUR 
Javni zavod MSK Žalec 19.323 EUR 
JZ UPI Ljudska univerza Žalec 11.537 EUR 
Skupno stanje 31. 12. 3.969.747 EUR 

 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 

 AOP 014 

Dobroimetje pri banki se ujema z zneski, izkazanimi v bančnih izpisih na dan 31.12.. Občina ima na 
podlagi Zakona o javnih financah, ki ureja plačilni promet, odprt podračun proračuna in ostale 
podračune javnofinančnih prihodkov. Tako znašajo sredstva na računu Občine Polzela na dan 31. 12. 
2019 151.418 evra, ki se prenašajo v leto 2020. 

AOP 015 
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1200 kratkoročne terjatve do kupcev v državi 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znašajo po namenih za: 
JKP Žalec – najemnina po pogodbi 72.955 EUR 
Ekoplan 16.538 EUR 
Kamteh GmbH 41.617 EUR 
Strabag d.o.o. - odškodnine 49.851 EUR 
Vegrad 20.936 EUR 
Gostinstvo Celje 16.147 EUR 
Simbio d.o.o. 11.728 EUR 
Gradis bau 8.882 EUR 
Storkom Štore - odškodnine 1.473 EUR 
KP Velenje - najemnina po  pogodbi 1.987 EUR 
Druge kratkoročne terjatve  26.113 EUR 
SKUPNO STANJE 31.12. 268.227 EUR 

 

AOP 017 

14 kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna 

Postavka izkazuje kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna. Na kontih skupine 141 
so na dan 31. 12. 2019 terjatve do ostalih občin v skupni višini 1.039 evra ter terjatev do ZZZS za 
refundacijo v višini 1.040 evra.  

AOP 020 

17 druge kratkoročne terjatve 

Kratkoročne terjatve do javnih podjetij občine znašajo 66.952 evrov in terjatve za vstopni DDV 648 
evrov. Vrednost terjatev fizičnim osebam za komunalne prispevke ter za nadomestilo za degradacijo in 
uzurpacijo prostora je 30.623 evrov, terjatve iz naslova davčnih prihodkov, katere pobira za občino 
davčni urad, pa v višini 94.452 evrov. Dvomljive in sporne terjatve konto 1779 predstavlja terjatve do 
TN Polzela za komunalni prispevek v višini 34.219 evrov.  Skupna vrednost terjatev na tem AOP-ju 
znaša 226.894 evrov. 

AOP 021 

18 neplačani odhodki 

Postavka izkazuje obveznosti za neporavnane, a prejete račune, situacije, zahtevke in odredbe. Stanje 
na kontu skupine 18 se ujema s stanjem na kontih skupine 21, 22, 23, 24 in 26. 

AOP 022 

19 aktivne časovne razmejitve 

Z uvedbo občinske blagajne smo morali zagotoviti menjalno gotovino. Sredstva v občinski blagajni in 
blagajni na TIC-u so v višini 821 evrov. Na kontu 1940 so še predhodno nezaračunani prihodki za 
prejete predujme – avanse v višini 283 evra. V letu 2016 smo prevzeli upravljanje Zdravstvenega 
doma Polzela in s tem tudi vse stroške, ki bremenijo le tega. Ker so najemniki koncesionarji, se jim 
prefakturira del materialnih stroškov. Tako so konec leta na tej postavki konta prefakturirani 
materialni stroški v višini 150 evrov.  

C. ZALOGE 
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AOP 023 

Na zalogah nimamo evidentiranih vrednosti zalog drobnega inventarja. 

 

PASIVA (D+E) 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

AOP 036 

21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na plače občinske uprave za mesec december, 
izplačane v januarju 2020. To so obveznosti za čiste plače, za prispevke iz plač, davke in druge 
obveznosti do zaposlenih.. 

AOP 037 

22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Na kratkoročnih obveznostih do dobaviteljev so knjiženi prejeti računi, situacije, zahtevki in odredbe, 
ki se nanašajo na obdobje, za katero se sestavlja bilanca stanja, plačljivi pa so v naslednjem letu. 

AOP 038 

23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja do zaposlenih, ki svojo funkcijo opravljajo neprofesionalno, se 
nanašajo na plačilo družinskih pomočnikov za mesec december 2019, izplačano v januarju 2020, 
izplačilo nagrade za podžupana in plačilo društvom za pomoč osebam s posebnimi potrebami. Na 
podskupini konta 236 so obveznosti FURS-a na dan 31. 12. 2019. 

AOP 039 

24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo skupni kontov 24. To 
skupino predstavljajo neposredni in posredni uporabniki države in posredni in neposredni uporabniki 
občin, katere bo občina poravnala v mesecu januarju 2020. 

AOP 041 

26 kratkoročne obveznosti iz financiranja 

Na kontu skupine 26 so obveznosti do bank za obresti in storitve, ki zapadejo v januarju 2020. 

AOP 042 

28 neplačani prihodki 

Skupina konta 28 - neplačani prihodki izkazuje stanje neporavnanih kratkoročnih terjatev.  

AOP 043 

29 pasivne časovne razmejitve 

Skupina konta 29 prikazuje stanje sredstev dobrodelne akcije 100 koles. Sredstva se prenašajo v višini 
410 evrov. 
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E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  

AOP 045 

90 splošni sklad 

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Sestavljajo ga namensko oblikovani deli in sicer: 

 Sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva  in opredmetena osnovna sredstva, katerega 
znesek je enak neodpisani vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oziroma 
pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob 
izločitvi teh sredstev. 

 Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih 
kapitalskih naložbah in dolgoročno danih posojilih. Njegovo stanje je enako stanju vrednosti 
naložb v razredu 0. 

 Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje se povečuje in zmanjšuje s spremembo terjatev za 
sredstva dana v upravljanje javnim zavodom in javnim podjetjem. 

 Splošni sklad za drugo je dejansko popravek seštevka zneskov drugih delov splošnega sklada. 
To pomeni, da je lahko znesek izkazan kot kreditni ali kot debetni saldo. Na tem kontu je 
prikazana tudi ugotovitev rezultata na dan 31. 12., prenesena v dobro ali breme splošnega sklada 
za druge namene. V tekočem letu je bil ta prenos 2.904 evrov v breme sklada in se je odštel 
ostanku sredstev na skladu iz prejšnjih let, zato 31. 12. 2019 znaša 165.571 evrov. 

 
Splošni sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva  in opredmetena OS -23.089.630 EUR 
Splošni sklad za finančne naložbe -50.463 EUR 
Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje -3.969.747 EUR 
Splošni sklad za drugo-presežek prihodkov nad odhodki (prih.) -165.571 EUR 
Splošni sklad za drugo-dolgoročno najeti krediti (debetni saldo) 1.599.518 EUR 
STANJE SREDSTEV SPLOŠNEGA SKLADA 31.12. -25.675.893 EUR 

 

AOP 046 

91 rezervni sklad 

Znesek izkazuje stanje sredstev rezerv, ki se na podlagi  48. in 49. člena Zakona o javnih financah 
uporabljajo za določene namene. Po drugem odstavku 49. člena  ZJF se sredstva proračunske rezerve 
občin uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. V skladu s tretjim 
odstavkom 49. člena ZJF se v proračunske rezerve občin izloča del vseh doseženih letnih prejemkov 
občinskega proračuna v velikosti, ki je določena s proračunom za tekoče leto. O uporabi teh sredstev 
odloča župan do višine določene z Odlokom o proračunu občine za tekoče leto. 
 

Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 0 EUR 
Oblikovanje sklada med letom 52.000 EUR 
Poraba sredstev med letom 52.000 EUR 
STANJE SREDSTEV 31. 12. 2019 0 EUR 

AOP 054 

96 dolgoročne finančne obveznosti – prejeti krediti 

V znesku so zajeti dolgoročno prejeti krediti: 
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 stanovanjskega sklada Republike Slovenije za sofinanciranje stanovanjske izgradnje iz leta 
1997 in leta 1998, katerega je najela bivša Občina Žalec in smo ju po delitveni bilanci prenesli 
na našo občino, 

o Dolgoročno prejeti kredit SS RS iz leta 1997 
Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 17.163 EUR 
Revalorizacija dolga 249 EUR 
Odplačilo v tekočem letu -4.424 EUR 
STANJE  31. 12. 2019 12.988 EUR 

o Dolgoročno prejeti kredit SS RS iz leta 1998 
Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 8.466 EUR 
Revalorizacija dolga 123 EUR 
Odplačilo v tekočem letu -1.707 EUR 
STANJE  31. 12. 2019 6.882 EUR 

 
 kredit Nove ljubljanska banke za sofinanciranje izgradnje Športno rekreacijskega centra na 

Polzeli, najet leta 2006, 

o Dolgoročno prejeti kredit NLB iz leta 2006 
Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 41.600 EUR 
Odplačilo v tekočem letu -13.867 EUR 
STANJE  31. 12. 2019 27.733 EUR 

 
 kredit Nove ljubljanska banke za sofinanciranje rekonstrukcije gradu Komenda in obnovo 

fasade občinske zgradbe v letu 2008, 

o Dolgoročno prejeti kredit NLB leta 2008 
Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 83.300 EUR 
Odplačilo v tekočem letu  -16.660 EUR 
STANJE  31. 12. 2019 66.640 EUR 

 
 kredit Banke Celje za financiranje Komende leta 2009 v višini 500.000 evrov, 

o Dolgoročno prejeti kredit BA CE leta 2009 
Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 189.655 EUR 
Odplačilo v tekočem letu in 
razknjiženje obresti 

-34.483 EUR 

STANJE  31. 12. 2019 155.172 EUR 
 

 kredit UniCredit banke za financiranje gradu Komenda, ceste, pločnik in krožišče v Ločici v 
višini 250.000 evrov, 

o Dolgoročno prejeti kredit UniCredit banke leta 2010 
Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 36.672 EUR 
Odplačilo v tekočem letu  -26.666 EUR 
STANJE  31. 12. 2019 10.006 EUR 

 
 kredit BKS banke za financiranje investicij v letu 2011 v višini 326.00 evrov, 

o Dolgoročno prejeti kredit BKS banke leta 2011 
Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 173.867 EUR 
Odplačilo v tekočem  -21.734 EUR 
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STANJE  31. 12. 2019 152.133 EUR 
 

 kredit Banke Koper za sofinanciranje izgradnje ceste v Založah in ceste v Ločici v višini 
370.000 evrov v letu 2012, 

o Dolgoročno prejeti kredit BA KP banke leta 2012 
Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 222.000 EUR 
Odplačilo v tekočem letu   - 24.667 EUR 
STANJE  31. 12. 2019 197.333 EUR 

 
 kredit Banke Sparkasse za sofinanciranje vodovoda Gora Oljka in kanalizacije Orova vas v 

višini 377.000 evrov, najet v letu 2013, 

o Dolgoročno prejeti kredit Sparkasse banke leta 2013 
Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 251.333 EUR 
Odplačilo v tekočem letu  -25.133 EUR 
STANJE  31. 12. 2019 226.200 EUR 

 
 kredit Banke BKS za sofinanciranje dozidave vrtca na Polzeli v višini 216.900 evrov, najet v 

letu 2014, 

o Dolgoročno prejeti kredit BKS banke leta 2014 
Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 159.060 EUR 
Odplačilo v tekočem letu -14.460 EUR 
STANJE  31. 12. 2019 144.600 EUR 

 
 kredit MGRT za sofinanciranje izgradnje sekundarne kanalizacije in obnovo vodovoda Breg pri 

Polzeli v višini 59.005 evrov, najet v letu 2016, 

o Dolgoročno prejeti kredit MGRT leta 2016 
Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 52.449 EUR 
Odplačilo v tekočem letu -6.556 EUR 
STANJE  31. 12. 2019 45.893 EUR 

 
 kredit MGRT za sofinanciranje obnove kurilnice  v OŠ Polzela v višini 60.678 evrov, najet v 

letu 2017. 

o Dolgoročno prejeti kredit MGRT leta 2017 
Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 60.678 EUR 
Odplačilo v tekočem letu -6.742 EUR 
STANJE  31. 12. 2019 53.936 EUR 

 
 Kredit Banke BKS za projekt Energetska sanacija vrtca in športne dvorane Polzela v višini 

500.000 evrov, najet v letu 2019. 
o Dolgoročno prejeti kredit BKS leta 2019 

Otvoritveno stanje 1. 1. 2019 0 EUR 
Odplačilo v tekočem letu 0 EUR 
STANJE  31. 12. 2019 500.000 EUR 

 
 
Stanje neodplačanih glavnic vseh najetih kreditov Občine Polzela  na dan 31. 12. 2019 je 1.599.518 
evrov. 
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3.4.2 Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov 

V tem izkazu so prikazani prihodki in odhodki skladno z načelom denarnega toka, ki velja za prihodke 
in odhodke proračuna, kar pomeni, da se priznajo prihodki in odhodki pod dvema pogojema: da je 
poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema in izplačila denarja. Realizirani prihodki v izkazu 
prihodkov in odhodkov znašajo 5.459.060 evrov, odhodki pa 5.764.866 evrov, negativna razlika znaša 
305.806 evrov. 

3.4.3 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb vsebuje:  

 Prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev in  

 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. 

V letu 2019 nismo ne prejeli vračil, ne dajali nobenih posojil. 

3.4.4 Izkaz računa financiranja 

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil. V letu 2019 se je Občina 
Polzela zadolžila iz naslova projekta Energetska sanacija vrtca in športne dvorane Polzela v višini 
500.000 evrov pri Banki BKS. Iz razloga likvidnosti je Občina Polzela v letu 2019 najela tudi 
kratkoročni likvidnostni kredit, ki pa je bil v celoti odplačan v letu 2019. Odplačano je bilo 197.098 
evrov dolga večletno najetih kreditov, ki so najeti pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije ter 
pri domačih bankah. 

3.4.5 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 

Izkazane so naložbe v delnice in deleže, ki jih ima Občina Polzela evidentirane v poslovnih knjigah. 

3.4.6 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 

Izkazujemo stanje ne opredmetenih  in opredmetenih  osnovnih sredstev v lasti. 

Med neopredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo računalniške programe, med opredmetenimi 
osnovnimi sredstvi pa: 

 zemljišča, 

 gradbene objekte, 

 nepremičnine, ki se pridobivajo in  

 opremo. 
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3.5 POROČILO O UPRAVLJANJU SISTEMA EZR ZA LETO 2019 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo Zakon 
o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu, Navodilo o načinih in stopnjah odpisa ne opredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev ter Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava.  

  

POJASNILA K BILANCI STANJA  

Bilanca stanja zajema sredstva (aktivo) in obveznosti do virov sredstev (pasivo) s stanjem na zadnji dan 
obračunskega leta. Za zaključni račun 2019 je to s stanjem 31. 12. 2019. Sestavljena je  v skladu z 
zakonskimi predpisi za to področje.  

3.5.1 BILANCA STANJA EZR OBČINE POLZELA NA DAN 31. 12. 2019                                     

                                                                                                                                 v eur       

Skup. 
kontov 

 

NAZIV SKUPINE KONTOV 

AOP ZNESEK 
TEKOČE 
LETO 

ZNESEK 
PREDH. 
LETO 

 AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)  283.016 259.459 

 SREDSTVA    

 A .DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

    (1-2+3-4+5-6+7+8+9+10) 

001   

00 1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 002   

01 2. Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sred. 003   

02 3. Nepremičnine 004   

03 4. Popravek vrednosti nepremičnin 005   

04 5. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 006   

05 6. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmet. OS 007   

06 7. Dolgoročne kapitalske naložbe 008   

07 8. Dolgoročno dana posojila in depoziti 009   

08 9. Dolgoročne terjatve iz poslovanja 010   

09 10. Terjatve za sredstva dana v upravljanje 011   

 B. KRATKOROČNA SREDSTVA  012 283.016 259.459 

11 11. Dobroimetje pri bankah in drugih fin. inst. (stanje na 
kto skupine 11) 

014 283.016 259.459 
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12 12. Kratkoročne terjatve do kupcev 015   

14 13. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 017   

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja 019   

17 14. Druge kratkoročne terjatve 020   

18 15. Neplačani odhodki 021   

 C. ZALOGE (16) 023   

32 16. Zaloge drobnega inventarja in embalaže 026   

 PASIVA SKUPAJ (D+E)  283.016 259.459 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV    

 D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

    (17+18+19+20+21+22+23) 

 

034 

 

131.598 

 

104.530 

21 17. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 036   

22 18. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 037   

23 19. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 038   

24 20. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 039 131.598 104.530 

26 21. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 041   

28 22. Neplačani prihodki 042   

29 23. Pasivne časovne razmejitve 043   

 E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 

    (24+25+26+27) 

044  

151.418 

 

154.929 

90 24. Splošni sklad 045 151.418 154.929 

91 25. Rezervni sklad 046   

92 26. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 047   

96 27. Dolgoročne finančne obveznosti 054   

97 28. Druge dolgoročne obveznosti 055   

 

AKTIVA (A+B+C) 

 

A .DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 

AOP 014 

Postavka dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah izkazuje dobroimetje pri bankah za OŠ 
Polzela v višini 131.598,70 evra in Občine Polzela v višini 151.418,12 evra na dan 31. 12. 2019. Skupna 
višina znaša tako 283.016,82 evra. 
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C. ZALOGE 

PASIVA (D+E) 

 

D .KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

AOP 039 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo stanje sredstev proračunskih uporabnikov Občine 
Polzela, to je OŠ Polzela 131.598,70 evra. 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  

AOP 045 

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Predstavlja stanje sredstev konec leta. Konec leta 
2019 je 151.418,12 evra. 

 

3.5.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV UPORABNIKOV EZR 

V tem izkazu so prikazani prihodki in odhodki skladno z  načelom denarnega toka, ki velja za prihodke 
in odhodke proračuna, kar pomeni, da se priznajo prihodki in odhodki pod dvema pogojema: da je 
poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema in izplačila denarja. 



170 

 



171 

 

3.7 POSEBNE TABELARNE PRILOGE 

3.7.1 REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA ZA LETO 2019 

KTO Namenski prihodek Velj. plan 
2019 

Realizacija 
2019 

Namenski izdatek Velj. plan 
2019 

Realizacija  
2019 

7030 03 

7030 04 

7030 05 

7141 07 

Nadomestilo  za uporabo stavb. zemlj. 

 

 

Prisp. občanov inv.-ceste 

288.500 

 

 

500 

252.955 

 

 

450 

13105 Investicijsko vzdrž.in gradnja drugih 
občinskih cest 

131130 Obnova lokalne ceste LC 490 371 
Založe - Podsevčnik, I. faza (del) 

131056 Obnova cest – MODU (del) 

13203 Vzpostavitev sistema javnih koles 

13102 Sanacije plazov 

160563 Nogometno igrišče Breg (del) 

134.960 

 

 
 
 

22.600 

11.100 

134.958 

 

39.359 
 

3.044 

21.252 

10.245 

79.642 

7047 04  Turistična taksa 200 0  0 0 

7103 031 

7103 043 

JKP, KP Velenje najemnina 

Simbio najemnina 

 

362.000 

15.400 

 

365.911 

16.513 

150070 RCERO-Simbio 

150071 Stara infrastruktura-Simbio 

150121 Kan. priklj. v agrom. Polzela 

 150123 Odvaj.in čišč. odpadne vode 

150141 Kanalizacija Ločica II - Otorepec 

150142 Obnova kanalizacije – Glavni trg 

12.030 

2.500 

30.700 

13.300 

19.700 

97.800 

12.030 

2.496 

30.058 

13.236 

19.629 

96.005 
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15015 Subv. k ceni odvaj. odpadne vode 

15017 ČN Kasaze 

15023 Subv. k ceni čišč. odpadne vode 

15024 Male čistilne naprave 

16022 Stanovanj. cona Ločica LN nad AC 

16031 Vzdrževanje vodovod. omrežja (del) 

160231 Gradnja komunalne opreme-Garant 

11.800 

22.000 

7.900 

3.000 

13.000 

 

55.700 

11.761 

19.040 

7.823 

3.000 

12.984 

103.816 

50.546 

7103 06 

7103 11,12 

Prihodki iz naslova podeljenih 
koncesij 

101.500 105.565 13706 Pločnik Polzela – UTM (del) 

131056 Obnova cest – MODU (del) 

 

 

65.911 

39.654 

7103 99 Drugi prihodki od premoženja-
Storkom, Štore steel 

27.000 24.067 11016 Razvoj podeželja Andraž – MODU 
(del) 

 24.067 

7141 05 Komunalni prispevki 156.000 172.237 16031 Vzdrževanje vodovod. omrežja (del) 

160362 Varna oskrba s pitno vodo v SSD 

16037 Subvencija oskrbe z vodo 

16038 Vodenje investicij 

16039 Vodenje katastra 

160233 Stanovanjska cona Ločica II 

13502 Ureditev javne razsvetljave – JZP 

13709 Pločnik Velenjska in Malteška cesta 

13801 Železniški promet (del) 

16040 Pokopališče Polzela (del) 

 

14.220 

   3.100 

5.680 

6.990 

28.500 

23.400 

2.500 

 

2.300 

39.381 

14.199 

3.077 

5.673 

6.991 

28.496 

23.102 

2.440 

29.059 

2.215 
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16043 Pokopališče Andraž (del) 

160561 Športni center Polzela 

160562 Športna dvorana Polzela (del) 

1.210 

7.500 

1.210 

7.426 

8.968 

7141 057 Prihodki od komunalnih pris. – 
subvencije od kom. prispevkov 

20.000 22.384 14007 Vzpodbujanje gospodarstva v Občini 
Polzela 

22.400 22.384 

7141 997 Drugi izredni nedavčni prihodki – 
Nogometna zveza Slovenije 
(garderobe) 

10.000 10.000 160563 Nogometno igrišče Breg (del)  10.000 

 

7221 Prodaja zemljišč 139.000 139.000 16130 Nakup zemljišč  

16020 Prostorski izvedbeni plani 

16122 Drugi stroški urejanja zemljišč 

160563 Nogometno igrišče Breg (del) 

38.550 

26.800 

14.600 

38.548 

26.763 

14.578 

59.111 

7400 016 Prihodki po 21. Členu  64.800 64.830 131130 Obnova lokalne cete LC 490 371 
Založe - Podsevčnik, I. faza (del) 

 64.830 

7400 0191 Prejeta sr. iz drž. prorač. – Pločnik 
UTM Polzela 

7.100 7.115 13706 Pločnik Polzela – UTM (del)  7.115 

7400 013 Sredstva požar.takse 11.200 9.982 07013 Invest. vzdrž. GD (del) 10.675 9.982 

7047 08 

7400 042 

Vzdrž.  gozd. cest 5.500 

6.100 

5.219 

6.097 

11060 Vzdrž.gozd.cest 

13005 Tekoče vzdrževanje cest (del) 

6.100 

 

6.084 

5.232 

7400 041 Sred.za tek. porabo-medobč. inšp., 
tržna najemnina 

4.500 4.527 06062 Medobčinski inšpektorat 

20040 Subvencioniranje najemnin (del) 

3.570 

 

3.553 

974 
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7400 0193 Prejet. Sred. iz drž. Proračuna – 
Energetska sanacija vrtca in športne 
dvorane Polzela 

40.000 39.228 19007 Energetska sanacija vrtca in športne 
dvorane Polzela (del) 

 39.228 

7400 0410 Druga prejeta sredstva iz drž. 
Proračuna – Odstiranje znanj 
prednikov 

4.000 3.936 15050 Odstiranja znanj prednikov (del)  3.936 

7103 02 Najemnina stanovanj 72.500 73.870 16112 Upravljanje in vzdrž. stanovanj (del)  73.870 

7400 04 Prejeta sredstva iz drž. prorač. za 
tekočo porabo-družinski pomočnik 

26.600 26.618 20021 Financiranje družinskega pomočnika 
(del) 

 26.618 

7412 010 Prejeta sredstva iz držav. pror. za 
kohezij. politiko-Odstiranja znanj 
prednikov 

15.900 15.745 15050 Odstiranja znanj prednikov (del)  15.745 

7413 01 Prej. sred. iz drž. pror. iz sred.EU iz 
koh. sklada- Energetska sanacija vrtca 
in športne dvorane Polzela 

226.700 222.292 19007 Energetska sanacija vrtca in športne 
dvorane Polzela (del) 

 222.292 

7413 011 Prej. sred. iz drž. pror. iz sred.EU iz 
koh. sklada- UTM Pločnik 

40.400 40.319 13706 Pločnik Polzela – UTM (del)  40.319 
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3.7.2 POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA 
PREMOŽENJA ZA POTREBE OBČINE POLZELA ZA LETO 2019 

ZAP. 
ŠT. 

 Kat. 
občina 

 ID  oznaka   ID oznaka 
dela 
stavbe/nepre
mičnine 

Prodajna 
cena 

V EUR 

PODATKI O REALIZACIJI 

 

1. 

 

991 Orla 
vas 

 

  ID 4090603 

 

 

991-329/232 

 

2.380,00 

 

Zaključen postopek z nakupom 
nepremičnine, ki v naravi 
predstavlja del kategorizirane 
cesta  – prodajna pogodba 
sklenjena dne 19. 9. 2018., št.  
4782-0003/2018-2. Realizacija 
na podlagi Načrta razpolaganje 
iz leta 2018. 

 

2. 

  

993 
Založe 

 

 

ID 6882704 

 

 

 993-335/1 

  

264,00 

Zaključen postopek z nakupom  
nepremičnine, ki v naravi 
zgrajen vodohran s funkc. 
zemljiščem, na podlagi 
prodajne pogodbe št. 4785-
7/2018-3 z dne 21. 5. 2019  
Realizacija na podlagi Načrta 
ravnanja z nepremičnim 
premoženjem za leto 2019 . 

 

3. 

 

 991 
Orla vas 

 

  

 ID 6893817 

 

 991-329/600 

  

3.256,00, 

Zaključen postopek z nakupom 
nepremičnine,  ki v naravi 
predstavlja del ceste po 
prodajni pogodbi št. 4781-
0001/2018-1 z dne 13. 5. 2019.  
Realizacija na podlagi Načrta 
razpolaganje iz leta 2018.   

    

4.     

 

992 
Polzela 

 

  

 ID 2395156 

 

 992-1095 

 

  

 
30.000,00 

Zaključen postopek z nakupom 
nepremičnine znotraj območja 
urejanja po OPPN Ločica IV;   
Realizacija na podlagi Načrta 
razpolaganje iz leta 2019.   

 

5.

  

992 
Polzela 

 

ID 1876125 

 

992-915/5 

 

1.400,00 

Zaključen postopek z nakupom 
nepremičnine, ki v naravi 
predstavlja del ceste,  po 
prodajni pogodbi št. 4785-
19/2018-5 z dne 21. 5. 2019. 
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Realizacija na podlagi  Načrta 
razpolaganje iz leta 2019. 

 

6.  

 

991 Orla 
vas 

 

ID 2236946 

  

 

991-329/475 

  

 

854,00 

 

Zaključen postopek z nakupom 
nepremičnine s parc. št. 
329/475, ki v naravi 
predstavlja po pogodbi št. 
4780-0024/2019-1  z dne 
14.10.2019. 

 

3.7.3 POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA PRODAJE 
PREMOŽENJA ZA POTREBE OBČINE POLZELA ZA LETO 2019  

 

ZAP
. ŠT. 

 Kat. 
občina 

 ID  oznaka   ID oznaka 
dela 
stavbe/nepre
mičnine 

PRODAJN
A CENA 

V EUR 

PODATKI O REALIZACIJI 

 

1. 

 

992   

 

ID 3329065 

 

992-942/8 

 

4.075,00 

 

Zaključen postopek s prodajo 
nepremičnine ob vodotoku Struga; 
neposredno ob kmetiji  – prodajna 
pogodba sklenjena dne   Realizacija na 
podlagi Načrta razpolaganje iz leta 
2018. 

 

2.  

 

991 

 

ID 

 

991-643/14 

 

310,00 

Zaključen postopek s prodajo 
nepremičnine, ki predstavlja 
funkcionalni del stanovanjske hiše na 
parc.št. 329/179 k.o. 991 Orla vas. 
Realizacija na podlagi Načrta 
razpolaganje iz leta 2019. 

 

3.  

 

992 

 

ID  

6936222 

 

992-958/18 

 

700,00 

Zaključen postopek s prodajo 
nepremičnine Pod gradom, ki 
predstavljajo funkc. del nepremičnin 
zgrajenih na parceli 958/10 v k.o. 992 
Polzela. Realizacija na podlagi Načrta 
razpolaganje iz leta 2019. 

 

4. 

 

992 

 

ID 6926804 

 

992-778/13 

 

6.300,00 

 

Zaključen postopek s prodajo 
nepremičnine na Malteški cesti, ki 
predstavljajo del funkcionalnega 
zemljišča pekarne. Realizacija na 
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podlagi Načrta razpolaganje iz leta 
2019. 

 

5. 

 

991 

 

ID 6978603 

 

991-329/607 

 

41.863,07 
EUR z 
DDV 

Zaključen postopek prodaje 
nezazidanega stavbnega zemljišča v 
naselju Breg pri Polzeli. Realizacija na 
podlagi Načrta razpolaganja za leto 
2019. Prodaja je bila izvedena na način 
javnega zbiranja ponudb.  

 

6. 

 

991 

 

ID 6978288 

 

991-326/483 

 

46.360,00 
EUR z 
DDV 

Zaključen postopek prodaje 
nezazidanega stavbnega zemljišča v 
naselju Breg pri Polzeli. Realizacija na 
podlagi Načrta razpolaganja za leto 
2019. Prodaja je bila izvedena na način 
javnega zbiranja ponudb 

 

7. 

 

991 

992 

 

ID 6978601 

ID 6978287 

 

991-329/612 

992-326/482 

 

38.600, 80 
EUR z 
DDV 

 

Zaključen postopek prodaje 
nezazidanega stavbnega zemljišča v 
naselju Breg pri Polzeli. Realizacija na 
podlagi Načrta razpolaganja za leto 
2019. Prodaja je bila izvedena na način 
javnega zbiranja ponudb 

 

8.  

 

992 

 

ID 7006622 

ID 7006619 

ID 7006620 

 

992-953/7 

992-953/9 

992-953/10 

 

 

11.922,00  

 

Zaključen postopek prodaje 
nezazidanega stavbnega zemljišča Pod 
gradom.  Realizacija na podlagi Načrta 
razpolaganja za leto 2019.   

 

9. 

 

991 

 

ID 2568260 

 

991-612/36 

 

5.280,00 

Zaključen postopek s prodajo 
nepremičnine, ki predstavlja 
funkcionalni del stanovanjske hiše na 
parc.št. 612/16 k.o. 991 Orla vas. 
Realizacija na podlagi Načrta 
razpolaganje iz leta 2019. 

 

10. 

 

992 

 

ID 6584944 

 

992-246/395 

 

700,00 

 

Zaključen postopek prodaje ( menjave 
za parc.št. 329/475 k.o. 991 Orla vas), 
ki predstavlja del gradbene parcele na 
območju Poligona. Realizacija na 
podlagi Načrta razpolaganje iz leta 
2019. 

 

11. 

 

992 

 

ID 1649364 

 

992-942/5 

 

4.554,00 

Zaključen postopek s prodajo 
nepremičnine ob vodotoku Struga; 
neposredno ob kmetiji.  Realizacija na 
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podlagi Načrta razpolaganje iz leta 
2019 

 

12 

 

992 

 

ID 7003562 

 

992-842/2 

 

3.774,00 

Zaključen postopek s prodajo 
nepremičnine, ki predstavlja 
funkcionalni del stanovanjske hiše na 
parc.št. 843/3 k.o. 992 Polzela. 
Realizacija na podlagi Načrta 
razpolaganje iz leta 2019. 

 

13.  

 

992 

 

ID 

 

992 

 

19.990,00 

Zaključen postopek prenosa stanovanja 
v gasilskem domu na Polzeli v last GD 
Polzela. 

 

3.7.4 POROČILO O SPREMEMBAH MED REBALANSOM IN VELJAVNIM 
PLANOM V NRP V LETU 2019 

ŠIFRA 
PP ŠIFRA NRP Naziv NRP 

Rebalans 
2019 

Veljavni 
plan 2019 Razlika 

      1 2 2-1 

01002 OB173-19-0002 Stroški sej občinskega sveta            3.500              3.500  0   

06090 OB173-07-0001 Nakup opreme          13.600  
           

13.570  - 30  

07013 OB173-07-0004 Požarna taksa          11.200  
           

10.675  - 525  

07014 OB173-07-0005 
Investicijski transferi gasilskim 
društvom         125.000  

         
105.000  -  20.000  

11010 OB173-07-0055 Podpora kmetijski dejavnosti          12.290  
           

12.090  - 200  

11016 OB173-19-0013 
Obnova podeželja Andraž - 
MODU            9.000              9.010            10  

13006 OB173-19-0012 Zimsko vzdrževanje občinskih cest            8.000              8.900          900  

13102 OB173-07-0009 Sanacija plazov          63.100  
           

11.100  - 52.000  

13105 OB173-07-0039 
Investicijsko vzdrževanje in 
gradnja drugih občinskih cest         134.200  

         
134.960          760  

131056 OB173-17-0002 Obnova cest - modu          41.200  
           

42.780       1.580  

131130 OB173-18-0005 
Obnova lokalne ceste LC490371 
Založe-Podsevčnik I. Faza         104.250  

         
104.250            0   

131131 OB173-18-0006 
Obnova lokalne ceste LC 490 331 
Dobrič            1.000                   0   - 1.000  

13203 OB173-18-0003 Vzpostavitev sistema javnih koles          22.600  
           

22.520  - 80  

13502 OB173-16-0009 Ureditev javne razsvetljave          23.400  
           

23.400            0   
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13706 OB173-17-0007 Pločnik polzela - UTM         113.400  
         

113.400            0   

13709 OB173-19-0003 
Pločnik Velenjska in Malteška 
cesta            2.500              2.500            0   

13801 OB173-07-0041 Železniški promet          49.100  
           

49.100            0   

14007 OB173-17-0008 
Vzpodbujanje gospodarstva v 
Občini Polzela          20.000  

           
22.400       2.400  

15017 OB173-07-0045 ČN Kasaze          22.000  
           

22.000            0   

150070 OB173-12-0002 RCERO - Simbio            9.300  
           

12.030       2.730  

150071 OB173-12-0003 Stara infrastruktura - Simbio            4.000              2.500  - 1.500  

150121 OB173-16-0012 
Kanalizacijski priključek v 
aglomeraciji polzele          30.700  

           
30.700            0   

150123 OB173-18-0004 

Odvaj. in čišč. odp. vode v poreč. 
Savinje-Občine Braslovče, Polzela 
in Žalec          10.700  

           
13.300       2.600  

150141 OB173-17-0013 
Kanalizacija ZN Ločica II - 
Otorepec          19.700  

           
19.700            0   

15024 OB173-13-0003 Male čistilne naprave-subvencije            3.000              3.000            0   

16020 OB173-07-0021 Prostorski izvedbeni akti          26.800  
           

26.800            0   

16022 OB173-16-0015 
Stanovanjska cona Ločica LN nad 
AC          13.000  

           
13.000            0   

160231 OB173-17-0022 
Gradnja komunalne opreme - 
Garant          55.700  

           
55.700            0   

160233 OB173-19-0014 Stanovanjska cona Ločica II          28.500  
           

28.500            0   

16031 OB173-16-0004 Vzdrževanje vodovodnega omrežja         138.500  
         

139.910       1.410  

160362 OB173-17-0015 Varna oskrba s pitno vodo v SSD            3.200  
           

14.220     11.020  

160363 OB173-17-0016 
Obnova transportnega vodovoda 
čez Savinjo            6.400                   0   - 6.400  

16038 OB173-10-0012 Vodenje investicij            4.500              5.680       1.180  

160561 OB173-17-0017 Športni center Polzela            7.500              7.500            0   

160562 OB173-17-0018 Športna dvorana Polzela          47.400  
           

47.400  0   

160563 OB173-17-0019 Nogometno igrišče Breg         170.380  
         

170.380            0   

160564 OB173-17-0020 Tenis igrišče Breg            2.300              1.520  - 780  

160565 OB173-17-0021 Igrišče v Ločici            2.500              2.500            0   

16040 OB173-07-0025 Pokopališče polzela            2.300              2.300  0   

16043 OB173-10-0014 Pokopališče Andraž            1.210              1.210            0   

16055 OB173-08-0006 Stroški upravljanja - RO          16.300  
           

18.100       1.800  

16112 OB173-13-0007 
Upravljanje in vzdrževanje 
stanovanj            4.100              4.100            0   
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16122 OB173-07-0029 Drugi stroški urejanja zemljišč          14.600  
           

14.600            0   

16130 OB173-07-0030 Nakup zemljišč          37.700  
           

38.550          850  

17002 OB173-07-0052 Vzdrževanje ZD polzela          20.500  
           

20.500            0   

18001 OB173-12-0005 Rekonstrukcija hiše Neže Maurer            1.000              1.000            0   

180010 OB173-16-0014 Postavitev spominskih obeležij               600                 600            0   

18005 OB173-10-0007 Grad komenda          10.400  
           

10.400            0   

18021 OB173-07-0032 
Nakup knjig in investicije za 
medobčinsko knjižnico            7.000              7.000            0   

18064 OB173-13-0001 Kulturni dom polzela - KIMC          33.000  
           

33.000            0   

18066 OB173-17-0004 Kulturni dom Andraž          23.900  
           

23.900            0   

19007 OB173-13-0009 
Energetska sanacija vrtca in 
športne dvorane Polzela         972.500  

         
972.500            0   

19014 OB173-07-0036 Investicijsko vzdrževanje šola          15.000  
           

15.000            0   

19016 OB173-10-0013 II. OŠ Žalec            3.500              3.500            0   

19040 OB173-10-0009 Oprema GŠ Žalec            6.300              6.300            0   

SKUPAJ    2.533.330      2.478.055  - 55.275  
 

Zaradi še nepredvidenih dejavnikov pri pripravi rebalansa proračuna leta 2019, je bilo po njegovem 
sprejemu potrebno narediti še določene prerazporeditve sredstev, ki so razvidne iz zgornje tabele. 
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3.7.5 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA 
INVESTICIJE  

 

Naziv projekta Konto 

Sprejeti 
plan 2019 
(EUR) 

Nakazilo 
2019 
(EUR) 

Razlika 
nakazilo - 
plan (EUR) 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije - 21.člen MGRT 

7400 016 64.800 64.830 30 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije - Sofinanciranje izgradnje pločnika 
UTM Polzela 

7400 0191 7.100 7.115 15 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev EU iz kohezijskega sklada - 
Sofinanciranje izgradnje pločnika UTM 
Polzela 

7413 011 40.400 40.319 -81 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije - Sofinanciranje Energetske 
sanacije vrtca in športne dvorane Polzela 

7400 0193 40.000 39.228 -772 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev EU iz kohezijskega sklada - 
Sofinanciranje Energetske sanacije vrtca in 
športne dvorane Polzela 

7413 01 226.700 222.292 -4.408 

SKUPAJ       379.000       373.784  -5.216  
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3.7.6 POROČILO O IZVEDENIH JAVNIH NAROČILIH V LETU 2019 

 

naziv javnega 
naročila 

vrednost 
brez ddv 

vrsta 
postopka 

merilo  št. 
prejetih 
ponudb 

izbran ponudnik Stanje 
postopka 

JN006300/2019-
W01  

Investicijsko 
vzdrževanje 
občinskih cest 

430-0014/2019 

 

  

 63.935,45 

 

 

NMV 

 

 
Najnižja 
cena 

 

   

6 x 

   
Avtoprevozništvo 
in gradbena 
mehanizacija 
Cizej Sašo s.p. 

 

 

zaključen 

 JN 006300/2019-
WO1 

Obnova lokalne 
ceste z oznako LC 
490-370 

430-16/2019 

 

  

  
393.314,06 

 

  

NMV 

 

 

 

Najnižja 
cena 

 

 

11 x 

 

Avtoprevozništvo 
in gradbena 
mehanizacija 
Cizej Sašo s.p 

 

 

zaključen 

JN006849/2019-
W01 

Ukinitev 
železniškega 
prehoda in 
izgradnja nove 
povezovalne ceste 

430-0013/2019 

 

 

 91.600,30 

 

 

NMV 

 

 

Najnižja 
cena 

 

 

2 x 

 

Rafael d.o.o. 
Savska cesta 24, 
8290 Sevnica 

 

 

 

zaključen 

JN004960/2019- 

W01  

Prevozi šolskih 
otrok za leto 
2019/2020 

600-8/2019 

  

689,50 
EUR/dan 

 

NMV 

 

 

Najnižja 
cena 

 

1 x 

   

PEMI d.o.o. 

Breška cesta 27, 
3313 Polzela 

 

zaključen 
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3.7.7 POROČILO O EVIDENČNIH NAROČILIH 

Zap. št.  

Področje 
javnega 
naročanja 

Vrsta 
predmeta Navedba predmeta (opis) 

Vrednost (brez 
DDV v EUR) 

Naziv gospodarskega subjekta (izbrani 
ponudnik) 

N št. 429/2019 Splošno Blago nakup stojnic z opremo 14.808,00 Kovinarstvo Uranjek, d. o. o. 

N št. 311/2019 Splošno Gradnja 
Zamenjava PVC poda v ŠD 
Polzela 11.255,08 Razdevšek Simon, s. p., RS 

N št. 293/2019 Splošno Gradnja Obnova parketa v ŠD Polzela 15.762,05 Razdevšek Simon, s. p., RS 

N št. 241/2019 Splošno Storitev 
izvedba požarnih stopnic v KUD 
Andraž 12.823,91 Halomojstri, d. o. o. 

P št. 430-0016/2019-21 

Splošno Storitev Gradbeni nadzor nad obnovo 
lokalne ceste Založe, 1. faza v 
razdalji 900 m 16.000,00 Uniprojekt, d. o. o. 

P št. 430-8/2019-1 
Splošno Storitev Izdelava projektne 

dokumentacije za izvedbo 17.500,00 Uniprojekt, d. o. o. 

GP št. 430-17/2019 
Splošno Gradnja Obnova javne ceste  

21.408,86 
AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA 
MEHANIZACIJA, Cizej Sašo, s. p. 

GP št. 430-0022/2019-5 
Splošno Gradnja Izvedba javne razsvetljave Rožna 

cesta, Ločica ob Savinji 21.539,41 BELOGLAVC, d. o. o. 

GP št. 430.0015/2019-5 
Splošno Gradnja Obnova Jp 993221 Blagotinšek - 

Majhenič 39.789,96 
AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA 
MEHANIZACIJA, Cizej Sašo, s. p. 

P št. 430-19/2019-4 

Splošno Storitev Izdelava DGD projektne 
dokumentacije za ureditev 
navezovalne LC 493964 10.800,00 GHC projekt, d. o. o. 

P št. ni številke 
Splošno Storitev Izdelava PZI projektne 

dokumentacije JP 991451 12.250,00 GHC projekt, d. o. o. 
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P št. 371-2/2019-2 
Splošno Storitev Izdelava DGD in PZI za most čez 

strugo pri Garantu 12.750,00 GHC projekt, d. o. o. 

GP št. 430-0021/2019-5 
Splošno Gradnja Obnova nekategorizirane 

dovozne ceste - odcep Majhenič 14.788,83 
AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA 
MEHANIZACIJA, Cizej Sašo, s. p. 

GP št. 430-0020/2019-5 
Splošno Gradnja Sanacija plazu na cesti 

Blagotinšek - Majhenič 39.804,00 
AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA 
MEHANIZACIJA, Cizej Sašo, s. p. 

P št. 430-0010/2019 
Splošno Storitev Izdelava projekta OPPN v EUP 

MO LS 11 z oznako Ločica V 16.200,00 IUP, d. o. o. 

P št. 3521-4/2019/4 

Splošno Storitev Izdelava DGD za izgradnjo 
komunalne opreme Garant 
Polzela 18.900,00 Uniprojekt, d. o. o. 

P št. 430-18/2019-4 

Splošno Storitev Izdelava PZI za izgradnjo 
komunalne opreme Garant 
Polzela 19.500,00 Uniprojekt, d. o. o. 

GP št. 430-9/2019-4 

Splošno Gradnja Gradnja infrastrukture (vodovod, 
kanalizacija) v LN Ločica II - nova 
dovozna cesta 29.724,66 

AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA 
MEHANIZACIJA, Cizej Sašo, s. p. 

P št. 3521-4/2018-7 

Splošno Storitev Izdelava poročila o vplivih 
nameravanega posega na okolje 
(PVO) za projekt - komunalna 
oprema Garant Polzela 19.500,00 Matrika Zdravje, Varnost, Okolje ZVO, d. o. o. 

P št. 371-24/2019-4 
Splošno Gradnja Izvedba sanacijskih del na 

občinskih cestah (JP in LK) 19.962,45 
AVTOPREVOZNIŠTVO IN ZEMELJSKA DELA, 
Zdravko Dovečar, s. p.  

P št. 371-24/2019-5 

Splošno Gradnja Izvedba sanacijskih del na 
občinskih cestah (LC in LZ) + 
aneks k pogodbi = 19.988,48 + 
6.162,31 = 26.150,79 26.150,79 

AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA 
MEHANIZACIJA, Cizej Sašo, s. p. 
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3.7.8 POROČILO O DELU TIC POLZELA 

 

Polzela, 26. 2. 2020 

 

ZADEVA: POROČILO O DELU TIC POLZELA ZA LETO 2019 

 

PP Konto Naziv konta 
Realizacija 

2019 
04060 - TIC - izvedba občinskega praznika, proslav in prireditev       58.946  

  

4020 Pisarniški in splošni material in storitve         51.904  

4029 Drugi operativni odhodki          7.042  
14030 - TIC - turistična promocija       43.046  

  

4020 Pisarniški in splošni material in storitve         42.381  

4029 Drugi operativni odhodki             203  

4120 
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam             462  

14031 - TIC - materialni stroški         5.290  

  

4020 Pisarniški in splošni material in storitve          1.054  

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije          2.704  

4026 Poslovne najemnine in zakupnine          1.533  
 

 

 

 

 

 

55%40%

5%

Realizacija odhodkov TIC v letu 2019 

04060 - TIC - izvedba
občinskega praznika, proslav
in prireditev

14030 - TIC - turistična
promocija

14031 - TIC - materialni
stroški
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I. TURISTIČNA PROMOCIJA V OBČINI POLZELA 

 
 
Turistična ponudba v Občini Polzela je namenjena in prilagojena različnim ciljnim skupinam: 

− enodnevni izleti za društva in skupine, 
− romarski izleti, 
− šolske skupine. 

 
Enodnevni izleti za društva in skupine 

Izleti namenjeni društvom in zaključenim skupinam vključujejo vodene oglede znamenitosti: grad 
Komenda, cerkev sv. Križa na Gori Oljki, cerkev sv. Marjete, park Šenek s kapelico svetega Florjana, 
Muzej starih traktorjev, Cajhnov kozolec in Zbirko šaljivih glinenih figuric v Andražu nad Polzelo. 

Ponudba se promovira z letaki, na katerih je na eni strani obiskovalcem ponujena možnost sestavljenega 
izleta (3-4 ure, ki zajema ogled gradu Komenda, Muzejske zbirke starih traktorjev in parka pri graščini 
Šenek), na drugi strani pa »Izlet po meri«, kar pomeni, da si lahko sami poljubno sestavijo kombinacijo 
ogledov znamenitosti Občine Polzela. 

Romarski izleti 

Za romarske skupine je sestavljen poseben program, ki smo ga poimenovali »Romanje po poti malteških 
vitezov«. Poudarek je na zapuščini Suverenega malteškega viteškega reda, torej grad Komenda, cerkev 
sv. Marjete in cerkev sv. Križa na Gori Oljki, dodali pa smo tudi park ob graščini Šenek s kapelico 
svetega Florjana in »šeneško pokopališče« z mavzolejem družine Pongratz. Romarji imajo tudi možnost 
izbire ogledov ostalih znamenitosti Občine Polzela. Po navadi jih spremljajo domači župniki, ki v kateri 
od cerkev opravijo sveto mašo. 

Ponudba se promovira z letaki, na katerih je na eni strani že sestavljen izlet, na drugi strani pa so 
predstavljene ostale znamenitosti v Občini Polzela, med katerimi lahko obiskovalci dodatno izbirajo. 

Šolski turizem 

Za šolske skupine smo pripravili dan na gradu Komenda. Program je zasnovan tako, da učence na ogled 
gradu odpelje vodnik v malteški halji, po ogledu pa si izdelajo ekološko igračo iz polzelske koruze – 
koruzno punčko, kakršno je kot svojo igračo opisala Neža Maurer. Pri izvedbi programa sodelujemo s 
Turističnim društvom Občine Polzela. Skupine imajo tudi možnost kombinacije doživetja na gradu 
Komenda z ostalimi znamenitostmi v okolici. Program je prilagojen različnim skupinam učencev glede 
na triade. 

Promocijske aktivnosti v letu 2019 

Velik poudarek smo namenili promocijskim aktivnostim. S ciljnimi skupinami (društva, župnišča, 
osnovne šole …) smo vzpostavili direkten kontakt: osebno, preko telefona, po elektronski in navadni 
pošti, ponudbo smo predstavili tudi v različnih medijih (internetni in tiskani mediji, radijske oddaje).  

- Precejšen strošek predstavlja promocijski film, ki prikazuje znamenitosti v Občini Polzela ter 
tradicionalne dogodke. Uporablja se za promocijo na spletu, prikaže se tudi turistom na koncu 
ogleda gradu Komenda. Film je pripravljen v dveh različicah – daljši šestminutni in krajši 
enominutni. 
 

- Natisnjeni so letaki za enodnevni izlet, romarski izlet in šolske skupine ter dodatni letak 
pedagoških programov za osnovnošolce. Na eni strani letaka je ponujena možnost sestavljenega 
izleta oziroma aktivnosti, na drugi strani pa je predstavljena poljubna kombinacija ogledov 
posameznih znamenitosti. 
 

- Natisnjene so razglednice z motivi znamenitosti v Občini Polzela, ki so na voljo obiskovalcem. 
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- Turistične znamenitosti Občine Polzela in prireditve smo objavljali na brezplačnih internetnih 
straneh in portalih (www.napovednik.com, www.izletko.si, www.savinjska.si, 
www.kamnaizlet.si, www.kam.si, www.tekaskiforum.net, slovenijavgibanju.si, www.tek.si, 
www.tekaskeprireditve.si, mynight.si). Znamenitosti so predstavljeni na aplikaciji The 
Slovenia. 
 

- Prireditve in ponudbo na gradu Komenda smo oglaševali na jumbo plakatih na Polzeli, v 
Šempetru, Žalcu, Šentrupertu, Letušu, Mozirju in Preboldu ter na B2 plakatih v občinah Spodnje 
Savinjske doline. 
 

- V ponudbo turističnih spominkov je vključen ročno izdelan spominek Koruzna punčka, ki jo 
izdelujejo članice Turističnega društva Občine Polzela, in je zapakirana v lični embalaži. 
Uporablja se tudi kot darilo Občine Polzela parom, ki poročni obred opravijo na gradu Komenda 
ali kot protokolarno darilo. 
 

- Včlanjeni smo v Regijsko TD Saška. Naše aktivnosti se objavljajo na njihovi spletni strani. 
 

- Sodelujemo pri izvedbi projekta Občine Mirna »Mreža postajališč za avtodome« po Sloveniji. 
Postajališče za avtodome v Ločici ob Savinji smo predstavili na spletni strani 
www.camperstop.si in www.avtokamp.si ter v brošuri Camperstop in v reviji Avtodom. 
 

- Leto 2019 je bilo pomembno z vidika, projekta Odstiranje znanj prednikov in vsled tega je izšla 
PLATFORMA geo-zelenega turizma Polzele.   
 

- Občino Polzela je obiskala Turistična patrulja, ponudbo vodenih ogledov znamenitosti in 
promocijske članke  redno objavljamo v publikacijah, ki dosežejo večje število potencialnih 
obiskovalcev (Ekodežela – revija Lupa, Založba pogled, Nedeljski dnevnik – rubrika Prosti čas, 
Vaš Profit – Dobra ideja za izlet in počitnice, Novi tednik – priloga Slovenske počitnice, 
Družina – oglasna priloga, Savinjske novice – edicija Dobrodošli, NT&RC – Mosova petica, 
Sejemski Celjan), ter na brezplačnem zemljevidu Point of Interest. 
 

- Na spletni strani gradu Komenda ter na Googlu so objavljeni 3D posnetki gradu Komenda in 
Gore Oljke, ki so jih izdelali sodelavci Google Street View. Spletno stran gradu Komenda, kjer 
je predstavljena ponudba na gradu in v okolici je zadnjih treh letih obiskalo 18.403 oseb. 
 

- Facebook stran TIC Polzela, na kateri objavljamo dogajanja v celotni občini, redno spremlja 
465 oseb (»Všečkano«). 
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Primerjava uspešnosti 2018 in 2019 
 
Dolgoročni cilj na področju turizma je vzpostaviti sistem stalnega pritoka obiskovalcev. Kot kriterij smo 
upoštevali, da so si turisti ob obisku Občine Polzela ogledali eno znamenitost ali več. 
 
Število obiskovalcev po posameznih znamenitostih: 
 

Znamenitost Število 

obiskovalcev 

2018 

Število 

obiskovalcev 

2019 

Indeks 

 

2018/ 2019 

    

Grad Komenda 1470 1056 71,84 

 

Muzej starih traktorjev 724 671 92,68 

 

Gora Oljka 622 510 81,99 

 

Cerkev sv. Marjete 168 143 85,12 

 

Cajhnov kozolec 393 381 96,95 

 

Park Šenek 403 277 68,74 

 

Šaljive glinene 

figurice 

282 245 86,88 

 

Spominska plošča 0 0 0 

 

Mavzolej Pongratz 0 0 0 

 

Čebelarski dom 0 0 0 

 

Tudi v letu 2019 je največ turistov obiskalo grad Komenda, sledita Muzej starih traktorjev in cerkev sv. 
Križa na Gori Oljki.  
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Število turistov in stopnja rasti: 
 

Leto 2018 

 

2019 

 

Indeks 

2018/2019 

    

Število turistov 1549 1092 70,49 

 

 
V letu 2018 je Občino Polzela obiskalo 2018 1549 oseb (46 vodenih skupin), v letu 2019 pa 1092 oseb 
(35 vodenih skupin). V letu 2018 je skupina v povprečju zajemala 34 oseb, v letu 2019 pa 31 oseb  
(Kriterij: ob obisku Občine Polzela so obiskali eno znamenitost ali več). 
 
Glasbeni festival Rebel Yell Polzela 2019 

V letu 2019 smo prvič izvedli glasbeni festival Rebel Yell Polzela, na katerem so nastopili glasbeniki in 
glasbene skupine, v katerih je vsaj en član Polzelan (Bojan Bahč & Živa Zorko, Noah Maček, Jan Potrč, 
skupine: Dead Crew, BO! in Victory). Festival je namenjen podpori lokalnim glasbenikom in glasbenim 
skupinam. Dolgoročen namen je, da postane vsakoleten in prepoznaven najprej v Savinjski dolini, nato 
širše po Sloveniji in s tem privabi na Polzelo več obiskovalcev. Za stalno promocijo festivala smo odprli 
Facebook stran (300 sledilcev), mesec dni pred dogodkom pa se intenzivno promovira v publikacijah, s 
plakati in jumbo plakati. 
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II. POLZELAN, POROČEVALEC OBČINE POLZELA 2019 
 
Pri Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela je TIC Polzela nosilec rubrik Mozaik dogodkov in Koledar 
dogodkov. 
V rubriki Mozaik dogodkov svoje prispevke objavljajo društva, ki delujejo na območju Občine Polzela. 
Članke za Mozaik dogodkov pridobivamo od predstavnikov društev sproti, saj se pred izidom Polzelana 
objavljajo na spletni strani Občine Polzela. Z letom 2019 smo uvedli oddajanje člankov in načrtovanih 
aktivnosti preko portala Mojaobčina.si, ki ga društva po večini ažurno uporabljajo in dopolnjujejo. 
Načrtovane aktivnosti za objavo v rubriki Koledar dogodkov pa pridobivamo mesečno. Mesečno 
pridobivamo tudi plačljive oglase. 
Pokrivamo področje tehničnega uredništva Polzelana. Skrbimo za koordinacijo gradiva med nosilci 
rubrik, lektorico in oblikovalko. Pred tiskom Polzelana v celoti pregledamo in oddamo popravke. 
Pripravimo terminski načrt dela za tekočo številko Polzelana, tabelo za pokrivanje člankov s strani 
novinarjev, pripravimo priloge k odredbam za izplačila novinarjem in izdajamo račune za objavljene 
zahvale ter pridobljene oglase. 
 
 
III.  IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV IN PRIREDITEV 

V letu 2019 smo izvedli vse protokolarne dogodke in druge načrtovane javne prireditve na področju 
kulture, turizma in športa ter druge pomembne aktivnostih (ki niso bile načrtovane) in so v domeni 
Občine Polzela.  

Vsako leto se trudimo in strmimo k temu da je kulturni utrip pester in raznolik. To dokazuje tudi to, da 
smo v letu 2019 sodelovali ob pomembnih dogodkih, eden izmed najpomembnejših je zagotovo najvišji 
obisk na Polzeli do sedaj in sicer v mesecu juniju - Uradni obisk velikega mojstra Suverenega 
malteškega viteškega reda v Sloveniji, pomemben dogodek je bil tudi okrogla miza na temo Vpliv 
elektromagnetnega sevanja na čebele in ostale opraševalce, pomagamo društvom v obliki soorganizacije 
ob dogodkih in okroglih jubilejih kot npr. 120 let KUD Polzela, 110 let KD Andraž, Družina poje, 
Dobrodelni koncert OŠ,…. Veseli in ponosni pa smo tudi na meddržavni dogodek Slovensko-
ameriškega prijateljstva in zavezništva, ki vsako leto dobiva večjo težo in veljavo.  

V letu 2019: 

- iz letne knjižice prireditev DOGODKI IN DOŽIVETJA smo prešli na sodobnejšo obliko, kjer 

vsak posameznik ali društvo preko portala Mojaobcina.si zase objavlja prireditve in dogodke, 

- organizirali in izvedeli 21 javnih prireditev, 

- izvedli 27 klasičnih porok, 

- sodelovali z vsemi javni institucijami (OŠ, knjižnico, GŠRS, UPI- ljudsko univerzo Žalec, ter 

društvi v občini), 

- soorganizirali in sodelovali na raznih otvoritvah razstav, grajskih rojstnodnevnicah, srečanjih, 

obiskih starejših krajanov, sodelovali pri čistilni akciji, bangladeško-slovenskem večeru, 

blagoslovu traktorjev, komemoraciji,  pri veliki otroški maškaradi, sodelovali pri likovni 

koloniji prijateljstva, srečanju pihalnih godb, Čarobučijadi in festivalu bučnih zavitkov, 

prireditvi zeliščni liker Andraževec, odprtju novega stanovanjskega bloka Malteški dvori, na 

odprtju ceste Sitar, odprtju prenovljenega Doma krajanov, energetsko saniranega vrtca, … 

- aktivno oglaševali vse pomembne dogodke in prireditve (VTV, STV, spletna stran, jumbo 

panoji, oglasne deske, e-novice, FB,…), 

- nova pridobitev na gradu pa je tudi vinska pergola – opora potomki najstarejše vinske trte. 
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IV. PRIHODKI 2019 

Vsi prihodki na podlagi izdanih računov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019: 

 VODENI OGLEDI: 3.687,18 EUR 
 

 SPOMINKI: 61,08 EUR 
 

 NAKUP KNJIG in PUBLIKACIJ: 457,97 EUR 
 

 NAJEMI IN NAJEMNINE: 10.419,00 EUR  
 

 POROKE:  1.521,98 EUR 
 
 KONCERTI – vstopnice: 3.647,18 EUR 

 
Skupaj vseh prihodkov 19.794,39 EUR 

 

V. PRIMERJAVA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2018 / 2019 
 

Leto Prihodki Odhodki 
(plače niso upoštevane) 

2018 vodeni ogledi: 4.770,86 EUR izvedba občinskega praznika in prireditev: 49.028,56 EUR 

 spominki in knjige: 619,69 EUR materialni stroški: 4.808,82 EUR 
 

 najemi in najemnine: 9.098,79 EUR promocija občine, turistična promocija: 14.017,37 EUR 
 

 poroke: 2.010,00 EUR stroški gradu Komenda: 26.285,34 EUR 
 

 Skupaj: 16.499,34 EUR Skupaj: 94.140,09 EUR 

2019 vodeni ogledi: 3.687,18 EUR izvedba občinskega praznika in prireditev: 58.945,56 EUR 

 spominki in knjige: 519,05 EUR materialni stroški: 5.290,27 EUR 

 najemi in najemnine: 10.419,00 EUR promocija občine, turistična promocija: 43.046,07 EUR 

 poroke: 1.521,98 EUR stroški gradu Komenda: 32.904,54 EUR 

 koncerti: 3.647,18 EUR  

 Skupaj: 19.794,39 EUR Skupaj: 140.186,44 EUR 
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Obrazložitev prihodkov: 

TIC  prihodke ustvarja na podlagi ogledov in spominkov, najemov in najemnin, porok ter s prodajo 
vstopnic. 

Primerljivi podatki: 

Leto Ogledi in spominki Najemi najemnine in 
koncerti 

Poroke SKUPAJ: 

2018 5.390,55 EUR 9.098,79 EUR 2.010,00 EUR 16.499,34 EUR 

2019 4.206,23 EUR 14.066,18 EUR 1.521.98 EUR 19.794,39 EUR 

 

Obrazložitev odhodkov: 

V letu 2019 so vsi nastali stroški javnih prireditev in dogodkov zbrani in knjiženi na postavki 04060. 
Proračunska postavka za izvedbo proslav in prireditev (04060) je zaradi poplačila obveznosti (nakupa 
svečanih oblek za praporščake, sofinanciranja prireditve Družina poje, praznovanja 120 letnice KUD 
Polzela in sofinanciranja dobrodelnega koncerta OŠ in prenovljene športne dvorane, izdaje biltena 
Hopsov, otvoritev nogometnega igrišča in otvoritev energetsko saniranega vrtca,  otvoritev bloka 
Malteški dvori in druga finančna podpora društvom) nekoliko višja v primerjavi z letom 2018. 
Specifikacijo - analitiko stroškov vsake posamezne prireditve je možno vpogledati na TIC Polzela. 

Tudi postavka promocija občine in turistična promocija (14030), ki je glavni dejavnik za trženje, je v 
primerjavi z letom 2018 višja, saj smo veliko pozornosti namenili oglaševanju, objavi v različnih 
publikacijah, ter izdali nov promocijski film Polzela, mesto na podeželju hkrati pa organizirali prvi 
Glasbeni festival Rebel Yell Polzela 2019.  
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IZVEDBA OBČINSKEGA PRAZNIKA, PROSLAV IN PRIREDITEV (04060) 

DOGODEK STROŠEK 2018 STROŠEK 2019 

 

 

Malteška čajanka s Kvintetom Lastovka 

 

253,52 EUR 

- 

 

 

Podelitev športnih priznanj za leto 2018 

-  

109,12 EUR 

 

Velikonočni koncert 

 

208,74 EUR 

- 

 

Kulturni praznik 

 

1.632,70 EUR 

 

204,43 EUR 

 

Dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva 

 

3.778,55 EUR 

 

5.269,00 EUR 

 

Salamijada 

 

812,10 EUR 

 

957,25 EUR 

 

Županov sprejem novorojenčkov in njihovih staršev 

 

522,84 EUR 

 

848,80 EUR 

 

Županov sprejem odličnih devetošolcev in učencev GŠRS 

 

488,61 EUR 

 

328,84 EUR 

 

Obisk Velikega mojstra SMVR 

-  

122,17 EUR 

 

Dan državnosti 

 

518,55 EUR 

 

1.864,80 EUR 

 

Poletni večeri na gradu Komenda 

 

1.707,07 EUR 

 

6.583,27 EUR 

 

Snemanje Malteške poroke 

-  

133,00 EUR 

 

Občinski praznik – praznovanje z Modrijani  

 

8.720,64 EUR 

- 

 

 

Slavnostna akademija ob občinskem prazniku 

 

6.553,06 EUR 

 

6.315,81 EUR 

 -  
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Trgatev modre kavčine in odprtje Malteškega hrama 440,50 EUR 

 

Maša za mir in blagor Občine Polzela 

 

647,20 EUR 

 

584,60 EUR 

 

Komemoracija pri osrednjem spomeniku 

 

115,79 EUR 

 

218,58 EUR 

 

Odprtje pločnika in javne razsvetljave v Ločici 

 

458,10 EUR 

 

- 

 

Vpliv elektromagnetnega sevanja na čebele in ostale opraševalce 

-  

446,40 EUR 

 

Ta veseli dan kulture 

 

604,40 EUR 

- 

 

Srečanje 50-letnikov 

 

793,00 EUR 

 

503,03 EUR 

Županov prednovoletni sprejem poslovnih partnerjev in sprejem 

zlatih maturantov 

 

150,00 EUR 

 

4.849,30 EUR 

 

Po Božiču diši…. Prihod Božička 

 

1.372,10 EUR 

 

1.326,70 EUR 

 

Božično-novoletni koncert 

 

3.767,33 EUR 

 

3.281,88 EUR 

 

Silvestrovanje na prostem 

 

6.983,37 EUR 

 

6.864,46 EUR 

 

Ostalo: oglaševalske storitve STV, VTV, NTRC 

 

6.270,55 EUR 

 

7.567,96 EUR 

 

ODHODKI SKUPAJ 

 

46.357,65 EUR 

 

48.819,90 EUR 

 
SOORGANIZACIJA DOGODKOV (04060) 
 

DOGODEK 

 

STROŠEK 2019 

 

Nakup svečanih oblek praporščakom 

 

1.827,95 EUR 
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Sofinanciranje prireditve Družina poje 1.000,00 EUR 

 

120 let KUD Polzela (moderatorstvo, ozvočenje, reprezentanca, snemanje dogodka) 

 

2.517,29 EUR 

 

Dobrodelni koncert OŠ in odprtje prenovljene športne dvorane (reprezentanca) 

 

986,00 EUR 

 

Izid biltena Hopsi (tiskarske storitve) 

 

1.144,85 EUR 

 

Otvoritev nogometnega igrišča Polzela (reprezentanca) 

 

914,50 EUR 

 

Otvoritev energetsko saniranega vrtca (reprezentanca) 

 

346,90 EUR 

 

Otvoritev bloka Malteški dvori (reprezentanca) 

 

300,00 EUR 

 

Sofinanciranje prireditve Zeliščni liker – Andraževec (tiskarske storitve) 

 

594,13 EUR 

 

Sofinanciranje državnega prvenstva DU Andraž (reprezentanca) 

 

275,21 EUR 

 

ODHODKI SKUPAJ 

 

9.906,86 EUR 

 

STROŠKI IZVEDBE OBČINSKEGA PRAZNIKA, PROSLAV IN PRIREDITEV TER STROŠKI 

SOORGANIZACIJE DOGODKOV (PP 04060) V LETU 2019 ZNAŠAJO 58.726,76EUR. 

 

PROMOCIJA OBČINE, TURISTIČNA PROMOCIJA (14030) 

DOGODEK STROŠEK 2018 

 

STROŠEK 2019 

Promocija (letaki, brošure, razglednice, objave v 

publikacijah, oglaševanje na jumbo plakatih, oblikovanje 

in tisk promocijskega materiala) 

 

11.018,37 EUR 13.999,28 EUR 

Projekt mreže postajališč za avtodome  

– Občina Mirna 

 

1.483,00 EUR 1.451,00 EUR 
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Sodelovanje z lokalnimi ponudniki – turizem 

(Ernest Obermayer, Štefka Cajhen, KD Andraž, TD 

Občine Pozela) 

 

1.516,00 EUR 1.708,50 EUR 

Dijaki – obvezna praksa 

 

/ 372,77 EUR 

Glasbeni festival Rebel Yell Polzela (promocija, 

nastopajoči, šotor, oder, reševalno vozilo, varovanje, 

SAZAS, IPF …) 

 

/ 12.094,52 EUR 

Promocijski film – Občina Polzela 

 

/ 13.420,00 EUR 

 

ODHODKI SKUPAJ 

 

14.017,37 EUR 

 

43.046,07 EUR 
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GRAD KOMENDA (18005) 

INVESTICIJA STROŠEK 2019 

 

Pergola za vinsko trto  

 

320,00 EUR 

Izdelava hladilne komore  

 

6.124,40 EUR 

Nakup klime v vinski kleti  

 

2.122,80 EUR 

Odkup inventarja Malteškega hrama  

 

2.500,00 EUR 

 

ODHODKI SKUPAJ 

 

11.067,20 EUR 

Ostala sredstva pa so bila namenjena za poplačilo obratovalnih stroškov in tekočemu vzdrževanju 
zgradbe: poraba kuriv in stroški ogrevanja, električna energija, voda in komunalne storitve, tekoče 
vzdrževanje opreme (Iskra, PGD, Klimagep,…), stroški čistilnega materiala, varovanje in zavarovanje 
zgradbe, … 

 
 
Pripravili: 
 
Manuela Mlakar Podgoršek 
sodelavka za turizem in promocijo  
 
in 
 
Lidija Praprotnik 
strokovna sodelavka VII/2-II 
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3.7.9 POROČILO O DELU REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE POLZELA 

Polzela, 26. 2. 2020 

 

ZADEVA: POROČILO O DELOVANJU RO 2019 

PP Konto Naziv konta 
Realizacija 
2019 

13005 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest        93.271  

  4025 Tekoče vzdrževanje         93.271  

13006 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest        29.739  

  

4025 Tekoče vzdrževanje         20.920  

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije           8.818  
16055 - Stroški upravljanja        67.212  

  

4021 Posebni material in storitve         12.750  

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije           2.655  

4023 Prevozni stroški in storitve         23.488  

4024 Izdatki za službena potovanja               51  

4025 Tekoče vzdrževanje           7.656  

4029 Drugi operativni odhodki           2.701  

4201 Nakup prevoznih sredstev           1.000  

4202 Nakup opreme         16.911  
 

 

Režijski obrat Občine Polzela je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi  režijskega obrata (Uradni list RS, 
št, 1/2019 in Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 5/20199 ). Organiziran je kot 
nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Polzela in ni pravna oseba.  
 
Režijski obrat pokriva naslednja delovna področja: 

- javna snaga in čiščenje javnih površin, 
- urejanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin, 

49%

16%

35%

Realizacija odhodkov RO v letu 2019

13005 - Tekoče vzdrževanje
občinskih cest

13006 - Zimsko
vzdrževanje občinskih cest

16055 - Stroški upravljanja
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- urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč, parkov, 
- urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov, 
- urejanje in vzdrževanje pokopališč,– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje, 
- vzdrževanje prostorov v lasti občine. 

 
 
V sklopu javne snage in čiščenja javnih površin ter urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč, 
parkov, je režijski obrat opravljal naslednja dnevna/tedenska dela:  

- čiščenje ekoloških otokov, 
- čiščenje košev za smeti, pometanje javnih površin, 
- plakatiranje, nameščanje jumbo plakatov in nameščanje transparentov, 
- košnja javnih površin, športnih parkov,  razbremenilnika. 
 

 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in javnih poti je v pristojnosti občine. Glavna 
vzdrževalno - sanacijska dela na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah, katera zajemajo 
sanacijska dela, strojne izkope, vzdrževanje objektov za odvodnjavanje, čiščenje jarkov, koritnic, muld, 
gramoziranje makadamskih vozišč, krpanje makadamskih vozišč, popravilo bankin, asfaltianje… sta v 
letu 2019 za Občino Polzela izvajala dva pogodbena partnerja: Sašo Cizej s. p. iz Vranskega in Zdravko 
Dovečar s. p. s Polzele.  
 
Opravljena so bila vzdrževalna dela na naslednjih cestah: LC 490 501 Andraž (pri Cevzar), R3-
731,odsek 8209 Polzela – Parižlje – Male Braslovče, JP 991 602 Založe, JP 991601 Založe- Pri Pek, LC 
490 591 Tomažič – Ločica, NKTG Cesta Gora Oljka – Rogelšek, JP 991 461 Založe – Sevčnik,  dela 
na deponiji Sevčnik, JP 990 101 Slatine – Sevčnik, Cesta v Garant, NKTG Cesta Založe -Mešič,  JP 991 
611 Založe - Terglav, JP 991 621 Založe - Dominik, NKTG Cesta Jajče – Melanšek, … Vrednost vseh 
teh del je 60.000 evrov. 
 
Režijski obrat Občine Polzela pa je skrbel za podporna vzdrževalna dela na občinskih cestah in javnih 
poteh, in sicer: 

- izvajanje pregledniške službe cestišč,  
- nakup, postavljanje in vzdrževanje prometne signalizacije,  
- nakup materiala ter vzdrževanje in čiščenje jarkov, muld, kanalov, bankin,  
- mulčenje obcestnega sveta ter 
- nakup asfaltov in asfaltiranje delov cestišč in udarnih jam. 

Vrednost materiala je 33.000 evrov. 
 
Zimsko vzdrževanje občinskih cest je del rednega vzdrževanja cest in obsega sklop dejavnosti in 
opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimska 
služba zagotavlja postavitev obcestnih količkov, posipanje cest, pločnikov in preostalih javnih površin, 
namenjenim pešcem, s snovmi za preprečevanje poledice in strojno pluženje. 
 
Za prevoznost državnih cest in regionalnih cest skrbi VOC Celje d. o. o., za prevoznost lokalnih cest in 
javnih poti, prehodnost ulic, pločnikov in parkirišč pa je odgovoren Režijski obrat s sedmimi z zunanjimi 
izvajalci.  
 
Na novo so urejena tri skladišča za deponiranje zimske soli. 
 
Stroški upravljanja zajemajo stroške za nabavo uniform za zaposlene, tekoče obratovalne stroške za 
prostore režijskega obrata (elektrika, voda, telfon, smeti,), gorivo za službena in delovna vozila), 
vzdrževanje, popravilo, registracija popravilo vozil in ostale kmetijske mehanizacije (traktorjev, stroja 
za pometanje, vozil in ostalih delovnih strojev in naprav), ter nakup opreme in materiala za vzdrževanje 
javnih površin. Vrednost stroškov upravljanja je v letu 2019 znašala 67.000 EUR. 
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Vzdrževanje objektov: 

- občinska zgradba: vzdrževalo se je pravilno delovanje in nastavitve ogrevalnih naprav, manjša 
popravila in skrbelo se je za urejenost zunanjih površin in okolice občinske zgradbe. 

- grad Komenda: pripravljali so se prostori za prireditve, postavitve  ozvočenja, pravilno 
delovanje in nastavitve ogrevalnih naprav, manjša popravila, zagotavljanje urejenosti zunanjih 
površin in okolice gradu in sodelovanje na prireditvah 

- ZD Polzela: opravljali so se redni tedenski pregledi in izvajala manjša popravila. 
- pokopališče Polzela in Andraž: sortiranje in odvoz odvečnih smeti, čiščenje okolice zabojnikov 

zlasti v času pred 1. novembrom, dežurstvo na pokopališču, pravočasno zapiranje vode v 
zimskem času, v letnem času košnje, pozimi pa čiščenje snega . 

- Hiša Neže Maurer: vzdrževanje objekta in zunanjosti z  izvajanjem košnje. 
- Muzej traktorjev: ureditev objekt (beljenje) ter redno izvaja nje košnje okolice. 
- Park Šenek: urejevanje pušpanov, vzdrževanje okolice, košnja. 

 
 
Turizem – prireditve: 
Režijski obrat je v okviru izvajanja javne službe na področju turizma,  opravljal naslednja dela  

- priprava prireditvenih prostorov,  
- vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, 

cvetličnih nasadov, tematskih poti in podobno) in 
- sodelovanje s TIC Polzela. 

 

Intervencije - Aktivnosti ob naravnih in drugih nesrečah : 
- Postavitev prometne signalizacije ob izrednih dogodkih (Založe, Andraž, Dobrič), 
- Zapora  lokalnih cest ob poplavah in drugih nepredvidenih situacijah ( Založe ), 
- Saniranje udrtih kanalov, bankin in ostalih poškodb na cestiščih (Založe, Andraž, Dobrič), 
- Rezanje vej in drevja po neurjih (park Šenek, Gora Oljka), 
- Posipavanje cestišč z absorbcijskin sredstvom (zgornja Polzela). 

Ostalo: 
- Odvoz kosovnih odpadkov občanom (20x) 
- Odvoz odpadkov v sklopu čistilne akcije  
- Izvajanje prevozov za starejše 

 
 
 

 
Klaudio Pfeifer 

Delovodja V – Vodja režijskega obrata 
 

 

3.7.10 POROČILO O PRERAZPOREDITVAH SREDSTEV 

 


