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Polzelan – URADNE OBJAVE, št. 4/2020, z dne 26. 6. 2020

Na podlagi 3. odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 2. točke 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na 11. redni seji 18. 6. 2020 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Polzela za leto 2019
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2019.
		
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
70 DAVČNI PRIHODKI

v EUR
Proračun 2019
5.459.060
4.851.681
3.937.442
3.477.485

		

700 Davki na dohodek in dobiček

		

703 Davki na premoženje

		

704 Domači davki na blago in storitve

		

706 Drugi davki

2.450

71 NEDAVČNI PRIHODKI

914.239

		

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

		

711 Takse in pristojbine

		

712 Denarne kazni

		

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

		

714 Drugi nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
		
		
		

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73 PREJETE DONACIJE
		

730 Prejete donacije iz domačih virov

		

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI
		
		

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za prejeta sredstva iz EU

II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
40 TEKOČI ODHODKI
		

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

		

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

		

402 Izdatki za blago in storitve

		

403 Plačila domačih obresti

		409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
		410 Subvencije

393.284
64.223

668.625
4.897
5.761
15.065
219.892
161.559
19.990
0
141.569
570
570
0
445.250
166.894
278.356
5.764.866
1.463.187
514.024
84.426
782.044
30.693
52.000
1.899.528
60.048
1.275.274

		

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

		

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

287.108

		

413 Drugi tekoči domači transferi

277.098

		

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
		

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

0
2.236.968
2.236.968
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

165.183

		

431 Investicijski transferi

133.400

		

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)

31.783
-305.806

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2019
0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

		

750 Prejeta vračila danih posojil

0

		

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

		

752 Kupnine z naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

		

440 Dana posojila

0

		

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

		

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

		

0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA IN POSOJILA SPREMEMB KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2019

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

500.000

50 ZADOLŽEVANJE
		

500.000

500 Domače zadolževanje

500.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

197.098

55 ODPLAČILA DOLGA
		

197.098

550 Odplačila domačega dolga

197.098

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
		

–2.904

(I. + IV. + VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE

302.902

		(VII.-VIII.)
305.806

XI. NETO FINANCIRANJE
		

(VI. + X.-IX.)

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

168.475

9009 Splošni sklad za drugo
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna
Občine Polzela za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o
načrtovanih vrednostih posameznih projektov in o njihovi realizaciji v tem letu ter obrazložitve zaključnega računa proračuna.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2019 se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Splošni in posebni del proračuna ter obrazložitve zaključnega računa proračuna se objavijo na spletni strani Občine Polzela.
Številka: 4100-1/2020-16
Datum: 18. 6. 2020

Jože Kužnik l.r.
Župan
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Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in prve
alineje 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet
Občine Polzela na 11. redni seji 18. 6. 2020 sprejel

ODLOK
o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela

I. SPLOŠNI DOLOČBI

(2) Če je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, ta znaša 0,80 EUR
1. člen

za prenočitev za osebo na dan, na podlagi zadnje znaša

(vsebina)

promocijska taksa 0,2 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1
EUR za osebo na dan.

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela (v
nadaljevanju: odlok) določa:

(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odlo-

zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in

ka, se spremeni s sklepom župana v sorazmerni višini, kot se

promocijske takse,

zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike

–

postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse ter

Slovenije v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turiz-

–

nadzor in kazenske določbe.

–

ma. Sklep župana se objavi na spletni strani Občine Polzela.

5. člen

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokro-

(oprostitve plačila turistične takse)

žuje območje Občine Polzela.

(1) Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so
2. člen
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine

oproščeni:
–

otroci do sedmega leta starosti,

–

osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristoj-

Polzela.

nega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu
ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER
VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
–

otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s po-

3. člen
(zavezanci)

sebnimi potrebami,
–

učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih

Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slo-

oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-

venije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, opredelju-

-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delov-

je jih veljavni Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

nim načrtom v sklopu javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
–

4. člen

udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil

(višina turistične takse)

podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
–

osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,

–

pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog

(1) Višina turistične takse za prenočitev za osebo na dan se določi v znesku 1,60 EUR. Na podlagi zadnje znaša promocijska taksa 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2 EUR za
osebo na dan.

osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so

iz svoje pristojnosti,
–

osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
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–

tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
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(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski
obliki.

(2) Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
–

osebe od 7. do 18. leta starosti,

–

osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nasta-

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega
posameznega gosta izpolnjeni najpozneje zadnji dan njego-

nitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladin-

vega prenočevanja.

skih prenočišč (IYHF).
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične ta(3) Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitev turistične

kse vodijo elektronsko ali ročno.

takse izkazujejo s predložitvijo kopije listine, se listina predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.

IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA
TURISTIČNE TAKSE
7. člen
(pobiranje turistične in promocijske takse)

9. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Ob-

(1) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstav-

čine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec kot občinski in-

ka 4. člena tega odloka pravne osebe javnega in zasebne-

špekcijski organ, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.

ga prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in
kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v ime-

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega

nu in za račun Občine Polzela oziroma Slovenske turistične

nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odre-

organizacije, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali

di, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga

najpozneje zadnji dan prenočevanja.

določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za
odpravo nepravilnosti.

(2) Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine Polzela in na
način, objavljen na spletni strani Občine Polzela do 25. dne v
10. člen

mesecu za pretekli mesec.

(kazenske določbe)

IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE TAKSE

(1) Z globo 2000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki
sprejema osebe na prenočevanje, če ne:
−

pobira turistične in promocijske takse v skladu z zakonom in tem odlokom,

(evidenca turistične in promocijske takse)

−

vodi evidence v skladu v skladu z zakonom in tem odlo-

(1) Osebe iz prejšnjega člena morajo poleg evidenc, ki jih pred-

−

8. člen

kom ali
pisuje zakon, ki ureja razvoj turizma oz. zakon, ki ureja prija-

nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu z zakonom in tem odlokom.

vo stalnega prebivališča, voditi tudi evidenco o promocijski
taksi, in sicer skupno vsoto pobrane promocijske takse za
posameznega gosta.

(2) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost.

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov
vsebuje še:

(3) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega
člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna

−

podatek o številu prenočitev posameznega gosta,

−

skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega

oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posa-

gosta,

meznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

−

skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,

(4) Z globo 300 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega

−

če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične

člena kaznuje posameznik, ki je sobodajalec in sprejema ose-

takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.

be na prenočevanje.
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V. KONČNI DOLOČBI
12. člen

11. člen
(neposredna uporaba zakona)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Polzelanu, poročeZa druga vprašanja, ki zadevajo turistično in promocijsko takso

valcu Občine Polzela – Uradne objave.

ter niso opredeljena v tem odloku, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
Številka: 007/4/2019-3
Datum: 18. 6. 2020
Jože Kužnik l.r.
Župan

Na podlagi 24. alineja drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19), je Občinski svet Občine Polzela na 11. redni seji 18. 6. 2020 sprejel

SKLEP
o sofinanciranju letovanja otrok

I.
Občina Polzela sofinancira letovanje otroku s stalnim prebivališčem v Občini Polzela, v višini 80% cene programa, vendar ne več kot
130 EUR.

II.
Sofinanciranje letovanja otrok velja za šolsko leto 2019/2020.

Številka: 1220-18/2020-3
Datum: 18. 6. 2020
Jože Kužnik l.r.
Župan

Polzelan – URADNE OBJAVE, št. 4/2020, z dne 26. 6. 2020

7

Na podlagi 24. alineja drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) in 16.a, 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) je Občinski svet Občine Polzela na 11. redni seji 18. 6. 2020, sprejel

SKLEP
o počitniški odjavi otrok

I.
V času od 1. junija do 30. septembra 2020, starši lahko uveljavljajo rezervacijo za vrtec (počitniško odjavo). Rezervacijo lahko uveljavljajo za največ 2 meseca za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni.
Za odjavljeni mesec je prispevek staršev 30 % od prispevka za program, v katerem je bil otrok pred odjavo.
Rezervacijo lahko uveljavljajo starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Polzela in bodo v upravi vrtca predhodno napovedali odsotnost otroka.
V skladu z veljavno zakonodajo, ugodnost ne velja za drugega otroka.

II.
Počitniška rezervacija velja za šolsko leto 2019/2020.

Številka: 602-2/2020-7
Datum: 18. 6. 2020
Jože Kužnik l.r.
Župan

