I. POSLOVNO POROČILO

1. SPLOŠNI PODATKI

-

Leto ustanovitve: 1998
Število prebivalcev: 6.176
Velikost občine: 3.390 ha
Število naselij: 8
(Andraž pri Polzeli, Breg pri Polzeli, Dobrič, Ločica ob Savinji,Orova vas, Podvin pri Polzeli,
Založe, Polzela)
Statistična regija: Savinjska
Župan: Jože Kužnik
Podžupan: Miloš Frankovič
Direktorica občinske uprave: Alenka Kočevar
Število svetnic in svetnikov: 17

Dan, ki so si ga Polzelani izbrali za občinski praznik, je dan žalostnega spomina, vendar nosi v sebi
pogum, svobodo, žrtvovanje in vero v človeka.
Spomin na 2. oktober 1942, ko so v mariborskih zaporih ustrelili deset talcev, je v sebi ohranil vse te
vrednote zato, ker smo želeli, da ostanejo žive, ker smo lučki spomina prilivali olje nepozabe, ker je
prav, da spomin nanje poveličuje svetost življenja in ostaja opomin, da je v nečlovečnosti človečnost
najbolj na preizkušnji.
Občina Polzela je v letu 2019 praznovala 21 letnico obstoja. Na predvečer občinskega praznika vsako
leto poteka slavnostna akademija. Najzaslužnejšim so bila 1. 10. 2019 podeljena občinska priznanja.
V Občini Polzela je društveno življenje pestro. Sedežem v občini je registriranih več kot 40 društev.
Občina Polzela že ima sklenjeno pobratenje in prijateljstvo z Občino Destrnik in Občino Vrvarin iz
Srbije.
V aprilu 2018 je Občinski svet Občine Polzela sprejel Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela
za obdobje 2018–2028.
Vizija Občine Polzela so aktivni občani, ki bodo soustvarjali uspešno, prijazno, napredno, čisto, zdravo,
privlačno, strpno, varno, inovativno, navdihujočo in odprto lokalno skupnost, ki bo ponujala odlične
bivalne in delovne pogoje, s katerimi bo vabila in zadržala občane, gospodarstvenike, podjetnike, turiste.
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2. ORGANIZIRANOST OBČINE

Občina Polzela je organizirana preko treh organov, in sicer:
- župana, ki predstavlja in zastopa občino in je odgovoren za izvrševanje proračuna,
- občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja v občini in ima 16 članov, ki svojo funkcijo
opravljajo nepoklicno. Člani občinskega sveta odločajo o vseh zadevah v okviru pravic in
dolžnosti občine,
- nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
ŽUPAN
Župan občine predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje
proračuna občine. Izvolijo ga državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče na neposrednih in tajnih
volitvah.
Župan občine Polzela Jože Kužnik, je bil izvoljen na lokalnih volitvah 18. 11. 2018. Funkcijo župana
opravlja poklicno.
OBČINSKI SVET
Občinski svet Občine Polzela, v novem mandatu sestavlja 17 svetnikov. V novem sestavu občinskega
sveta ima Gibanje za Občino Polzela – Lista Jožeta Kužnika šest mandatov, SDS štiri mandate, NLER
– Nestrankarska lista za enakomeren razvoj tri mandate, DESUS dva mandata, po en mandat pa SAB in
SD. V letu 2019 je občinski svet imel sedem rednih in eno izredno sejo. S sklepi sprejetimi na sejah, je
bila javnost seznanjena s prispevki v Polzelanu ter na Savinjski TV.
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom občine, so:
- statutarno pravna komisija,
- odbor za gospodarstvo,
- odbor za negospodarstvo,
- odbor za okolje in prostor.
Na podlagi Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela – Uradne objave, št. 3/15), delujejo krajevni odbori - kot posvetovalo telo občinskemu svetu.
Teh je osem: Krajevni odbor Andraž nad Polzelo, Krajevni odbor Breg pri Polzeli, Krajevni odbor
Dobrič, Krajevni odbor Ločica ob Savinji, Krajevni odbor Orova vas, Krajevni odbor Podvin pri Polzeli,
Krajevni odbor Polzela in Krajevni odbor Založe.
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor sestavlja pet članov. V letu 2019 je bilo sklicanih pet sej nadzornega odbora in opravljen
nadzor poslovanja za leto 2019.
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OBČINSKA UPRAVA
Občinska uprava izvaja upravne, strokovne, regulativne, nadzorne, pospeševalne in razvojne naloge ter
naloge v zvezi z izvajanjem občinskih javnih služb. Je enovit organ, v okviru katerega je ustanovljen
Režijski obrat kot samostojna notranja organizacijska enota za zagotavljanje lokalnih gospodarskih
javnih služb in TIC Polzela za organizacijo prireditev in pospeševanje turizma v Občini Polzela.
V občinski upravi, je bilo v na dan 31. 12. 2019, zaposlenih 26 javnih uslužbencev, in sicer:
- v Občinski upravi 10 javnih uslužbencev,
- na TIC Polzela 2 javna uslužbenca,
- v Režijskem obratu 14 javnih uslužbencev (od tega 3 za določen čas).
MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA
Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja je skupen organ občinske uprave za izvrševanje
upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva za območje SAŠA
regije, katerega od leta 2009 je soustanoviteljica tudi Občina Polzela. Inšpektorat opravlja naloge
izvajanja inšpekcijskega nadzorstva ter medobčinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi
občin ustanoviteljic skladno z zakonom. Naloge v občinah ustanoviteljicah so se opravljale skladno
s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, ki so ga podpisali župani občin ustanoviteljic.
Država zagotavlja dodatno dotacijo iz sredstev državnega proračuna v višini 50 % za v preteklem letu
realizirane odhodke občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja nalog.
Iz naslova izrečenih denarnih kazni za prekrške, je občina v letu 2019 prejela 840 evrov.
Občina Polzela pa je skupaj z občino Braslovče, Vransko in Tabor s 1. 1. 2020 pristopila k skupni
občinski upravi Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore
in Občine Žalec, saj so si občine enotnega mnenja, da občine SSD sodijo skupaj, SSD pa tako
gravitacijsko kot zgodovinsko sodi k Celju.
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4. POSLOVANJE PO PODROČJIH
STORITVE ZA OBČANE IN OBČANKE
V stavbi Občine Polzela deluje občinska blagajna. Namenjena je plačevanju položnic občanov Občine
Polzela brez provizije. V letu 2019 je bilo vplačanih 5.279 položnic v skupnem znesku 180.200 evrov
(za stroške elektrike, vode, smeti, vrtca, prehrane v šoli…)
Občani lahko enkrat tedensko koristijo brezplačne pravne nasvete na sedežu občine. Pravna
strokovnjakinja nudi pravne nasvete in pojasnila o pravnih problemih ali pravnih vprašanjih občank in
občanov ter nasvete glede pravnih možnosti, ki jih v konkretnem primeru omogočata veljavna
zakonodaja in sodna praksa. V letu 2019 je nasvete koristilo deset občanov.
Po predhodnem naročilu, imajo občani enkrat tedensko na voljo brezplačno Energetsko svetovanje.
Občina Polzela je v letu 2019 sofinancirala storitev registracije podjetij in s tem povezanih sprememb
in postopkov v okviru portala SPOT (dosedanji portal e-VEM). Storitev je namenjena vsem
gospodarskim subjektom in občanom, s stalnim prebivališčem ali sedežem gospodarske družbe v Občini
Polzela in je brezplačna.
Občina Polzela od oktobra 2019 izvaja storitev brezplačnih prevozov za starejše, ki so namenjeni
starejšim od 65 let, gibalno oviranim občankam in občanom in, ki nimajo lastnega prevoza. S tem želi
občina zagotoviti večjo mobilnost in socialno vključenost starejših ter medsebojno povezovanje in
boljšo kakovost življenja v tretjem življenjskem obdobju. V letu 2019 je brezplačne prevoze koristilo
11 oseb, skupaj so bili opravljeni 103 prevozi, najpogosteje na relaciji znotraj Občine Polzela (od doma
koristnika do Doma upokojencev Polzela).
Občina Polzela svojim občanom omogoča brezplačen odvoz kosovnih odpadkov enkrat na leto za
posamezno gospodinjstvo. Odvoz kosovnih odpadkov izvaja Režijski obrat Občine Polzela.
Občinsko glasilo POLZELAN, poročevalec Občine Polzela je namenjen obveščanju javnosti o
dogodkih v Občini Polzela ter o hotenjih in interesih občanov Občine Polzela. Vsebuje tudi Uradne
objave občine. Vpisan je v razvid medijev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Republike Slovenije pod zapodeno številko 1734. Glasilo prejemajo brezplačno vsa gospodinjstva v
Občini Polzela, v elektronski obliki pa je objavljen na spletni strani Občine Polzela. Glasilo je v letu
2019 izšlo enajstkrat.
V letu 2019 je v korak s časom stopila prenovljena spletna stran občine www.polzela.si, ki omogoča
enostaven dostop in izmenjavo raznovrstnih informacij in vsebin občanom. Zaposleni redno skrbimo za
ažuriranje in objavljanje aktualnih informacij, razpisov, poročil in drugih novic. Prav tako pa skušamo
dodajati nove aplikacije, s katerimi želimo približati poslovanje in zagotoviti širši spekter informacij
občankam in občanom ter vsem drugim uporabnikom.
Savinjska TV in Vaša televizija – VTV pripravljata informativne prispevke o dogajanju v Občini
Polzela.
UPRAVNO POSLOVANJE
V delovnem področju občinske uprave prestavljajo dokumenti njeno največje premoženje.
Obvladovanje dokumentov je tako ključnega pomena za učinkovito in kvalitetno delo. Občinski
dokumentarni sistem – ODOS, omogoča učinkovit nadzor nad obvladovanjem in sledenjem
dokumentov. V skladu z zakonodajo, je urejen tudi arhiv občine.
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V letu 2019 je na področju družbenih dejavnosti, občinska uprava reševala:
- 42 vlog za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca ,
- 54 vlog za enkratno denarno in socialno pomoč,
- 4 vloge za izdajo soglasja za izvedbo zidarskih, kamnoseških in drugih del,
- 9 vlog za izdajo soglasja za plakatiranje in oglaševanje javnih prireditev – Prijava taksne
obveznosti,
- 5 vlog za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) v Občini Polzela,
- 33 vlog za izdajo obvestila lokalne skupnosti o prireditvi – shodu in
- 9 vlog za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
V letu 2019 je na področju okolja in prostora, občinska uprava reševala:
- 42 vlog za izdajo lokacijske informacije,
- 248 vlog za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča,
- 89 vlog za izdajo potrdila o predkupni pravici,
- 33 vlog za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka , 37 odločb je bilo izdanih po
uradni dolžnosti,
- 6 vlog za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišč…,
- 3 vlog a za izdajo soglasja,
- 4 vlog za začetek postopka za spremembo namenske rabe zemljišča,
- 1 pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve in
- 20 vlog za naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov.
Izdanih je bilo 16 projektnih in drugih pogojev, 33 mnenj, 31 mnenj za nezahtevne objekte in eno mnenje
za spremembo namembnosti.
V letu 2019 je na področju prometa in cest, občinska uprava reševala:
- 6 vlog za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti,
- 8 vlog za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo prometne površine zaradi prireditve na
njej in
- 9 vlog za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del
na njej.
V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15
– ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J) je bilo na račun Občine Polzela v letu 2019 nakazane za 4.900 evrov
upravnih taks.
Informacije javnega značaja: Občina Polzela v letu 2019 ni prejela nobene zahteve za podajo
informacije javnega značaja.
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Na področju Občine Polzela gospodarske javne službe opravljajo naslednji izvajalci:
-

izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalnih, odpadnih in
padavinskih voda je Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec;

-

izvajalec gospodarske javne službe odvoza in predelave komunalnih odpadkov je Simbio d. o.
o., Teharska c. 49, 3000 Celje;

-

izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s plinom je od Adriaplin d. o. o. Dunajska cesta 7,
1000 Ljubljana;
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-

režijski obrat, ustanovljen v sklopu občinske uprave pa opravlja pokopališko dejavnost ter javno
snago in čiščenje javnih površin, ureja lokalne ceste, javne poti, površine za pešce, zelene
površine, ureja in vzdržuje javna parkirišča, parke, ureja in vzdržuje prometno signalizacijo in
prometni režim, ureja in vzdržuje mesta za plakatiranje in oglaševanje.

-

javni prevoz opravlja Izletnik Celje d.d., prometno, gostinsko in turistično podjetje, Aškerčeva
ul. 20, 3000 Celje.

OSKRBA S PITNO VODO, KANALIZACIJA IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
V Občini Polzela je za oskrbo s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje odpadnih voda zadolženo Javno
komunalno podjetje Žalec, d. o. o., ki je upravljavec komunalne infrastrukture za celotno območje
Občine Polzela, razen za območje Gore Oljke, Dobriča in dela Andraža, kjer ima v najemu komunalno
infrastrukturo Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
V februarju 2019 so župani Občin Spodnje Savinjske doline podpisali partnerski dogovor o
medsebojnem sodelovanju v projektu drugega povabila dogovora za razvoj regij »Izgradnja
infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji«. Projekt sodi v prednostno
naložbo Vlaganje v vodni sektor in specifični cilj in drugič za večjo zanesljivost oskrbe z zdravstveno
ustrezno pitno vodo. Projektni predlog koordinira MGRT in bo sofinanciran iz sredstev evropske
kohezijske politike in proračuna RS. Pri pripravi projektne vloge za sofinanciranje sodeluje vseh šest
občin Spodnje Savinjske doline, s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. Glede na največji
investicijski delež so občine imenovale odgovornega vodilnega partnerja projekta Občino Žalec.
Ključen cilj je novogradnja in rekonstrukcija vodovodnih sistemov, da se izboljša varna oskrba
prebivalcev doline s kakovostno pitno vodo ter zmanjšajo izgube le-te. Pogoj pa je, da mora omenjeni
projekt zagotavljati pitno vodo za najmanj 10 tisoč prebivalcev. Ocenjena vrednost upravičenih stroškov
projekta je 2.439.828 evrov. Izvedba bo od potrditve projekta s strani MOP najkasneje do konca leta
2022. Vsaka posamezna vključena občina znotraj projekta bo participirala financiranje komunalne
infrastrukture glede na solastništvo le-te in sicer gre za sledeča območja izgradnje:
- prva faza primarni vodovod Tabor – Braslovče – Prebold, (zadolžene občine Tabor, Prebold,
Braslovče),
- druga faza primarni vodovod Zaplanina, Ločica, Vransko (zadolžene občine Vransko,
Braslovče, Polzela, Prebold) in
- tretja faza vodovod Grmovje – Železno – Hramše (zadolžena občine Žalec).
Večjo investicijo na področju oskrbe s pitno vodo, je v 2019 predstavljala tudi obnova vodovoda v po
delu Cvetlične ulice, od objekta nekdanje Tovarne nogavic Polzela do krožišča proti Orovi vasi v
vrednosti 86.000 evrov, za kar je občina obnovila 350 metrov cevovoda.
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA, JAVNA RAZSVETLJAVA
Občina Polzela je v aprilu 2017 sprejela Celostno prometno strategijo Občine Polzela. Je strateški
dokument, v katerem so navedeni kritični odseki, kjer bi bilo mogoče spremeniti prometni režim, ki pa
se ne morejo obravnavati kot dokončna in edina rešitev oz. kratkoročni ukrep. Osnovni cilj in namen
strategije ter z njo povezanih ukrepov na lokalni ravni je zagotavljanje pogojev za spreminjanje
potovalni navad. To je dolgoročen proces z namenom:
- zagotoviti varno mobilnost najbolj ranljivih skupin udeležencev v prometu (pešci, kolesarji,
otroci, starejši, gibalno ovirane osebe),
- vplivati na zdravje prebivalcev in izboljšati kakovost bivanja (manjše obremenitve okolja),
- zmanjšati stroške gospodinjstev, povezanih z motoriziranim prometom)
- usklajevati različne oblike trajnostne mobilnosti na lokalnem in regionalnem nivoju,
- spodbujati poslovne subjekte pri soustvarjanju trajnostne mobilnosti.
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Občina Polzela je skupaj z Mestno občino Celje ter občinami Žalec, Šentjur, Štore, Zreče, in Slovenske
Konjice pristopila k projektu za vzpostavitev sistema javnih koles »KOLESCE«, z namenom
poenotenja sistema ter s tem medobčinske mobilnosti in razvoja turizma. Sistem za izposojo javnih koles
je sestavljen iz mreže postaj in prirejenih koles, ki uporabnikom omogoča izposojo, uporabo koles in
vračilo na drugi možni postaji znotraj sistema. Občanom in obiskovalcem Polzele je sistem na voljo na
postaji v Poslovni coni Ločica, katera ima štiri priklopna mesta za štiri električna kolesa in eno stojalo
za navadno kolo, v novembru 2019 pa smo sistem KolesCE razširili z novo postajo, ki se nahaja pri
Športni dvorani Polzela, ki ima dva stojala z električnima in dva z navadnima kolesoma.
V letu 2019 je bila dokončana gradnja pločnika skozi naselje Polzela. Vrednost projekta je znašala
340.000 evrov, od tega je občina iz Sklada EU počrpala nekaj manj kot 47.000 evrov. V sklopu projekta
je zgrajen obojestranski pločnik, obnovljena meteorna in fekalna voda – kanalizacija, postavljena je
javna razsvetljava, zgrajena stav dva prehoda za pešce in v celoti obnovljeno vozišče državne ceste s
križiščema, pri čemer je bilo potrebno porušiti tudi del gospodarskega objekta.
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in javnih poti je v pristojnosti občine. Režijski
obrat Občine Polzela v večjem delu, poleg svojih osnovnih aktivnosti, skrbi tudi za vzdrževalna dela na
občinskih cestah in javnih poteh, med katera spada tudi zimska služba. Le to uspešno izvaja režijski
obrat občine s kooperanti.
Za potrebe vzdrževalnih del na cestah, občina vsako leto dodatno opremlja strojno opremo. Vzdrževalno
- sanacijska dela na občinskih cestah sta v letu 2019 izvajala dva pogodbena partnerja. Tu gre za
sanacijska dela, ki zajemajo vzdrževanje objektov za odvodnjavanje, čiščenje jarkov, koritnic, muld,
gramoziranje makadamskih vozišč, krpanje makadamskih vozišč, popravilo bankin.
Okoli 300 metrov dolg obnovljen odsek ceste oziroma javne poti poteka po dveh občinah. V naselju
Dobrič v polzelski občini je odsek dolg 191 metrov, v naselju Veliki Vrh pa 102 metra. Skupna vrednost
investicije je znašala znaša 45.200 evrov, od tega je Občina Polzela zagotovila 26.200 in Občina
Šmartno ob Paki 19.000 evrov.
Makadamska pot do Sitarjevih v novi preobleki - Asfaltirano vozišče do Sitarjevih v Andražu s
predhodno pripravo spodnjega ustroja in odvodnjavanja v dolžini 170 m je bilo vredno 34.000
evrov.
V letu 2019 sta bila izvedena dva konkurenčna dialoga v okviru javnega razpisa za izbor zasebnega
partnerja pri projektu Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini
Polzela, pri katerem gre za celostno reševanje dokončne ureditve javne razsvetljave na območju
nižinskega dela občine. Projekt obsega prenovo obstoječega omrežja javne razsvetljave (zamenjava 117
svetilk) in izgradnjo infrastrukture javne razsvetljave v naseljih Polzela, Ločica ob Savinji in Breg pri
Polzeli v skupnem obsegu 449 svetilk. Hkrati z obnovo in novogradnjo pa bo vzpostavljeno energetsko
knjigovodstvo in dolgoročno upravljanje ter vzdrževanje celotnega omrežja javne razsvetljave.
UREJANJE OKOLJA IN PROSTORA, KOMUNALNA DEJAVNOST
IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
V delovno področje okolja in prostora spadajo predvsem:
- priprava prostorskih aktov,
- vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov in izdajanje potrdil iz uradnih evidenc,
- priprava dokumentacije za prijavo na razpise za pridobitev državnih in drugih sredstev iz
delovnega področja,
- odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
- odmera komunalnega prispevka,
- strokovne in upravne naloge na področju varstva okolja,
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izdajanje lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi in predkupnih pravic.

Občinski prostorski načrt Polzela (OPN Polzela) je temeljni prostorski akt Občine Polzela. V njem so
določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovane so prostorske ureditve lokalnega
pomena, natančno je določena namenska raba vseh zemljišč ter določeni pogoji umeščanja objektov v
prostor. Občinski svet Občine Polzela ga je potrdil na 8. redni seji 20. 10. 2011. Objavljen je v Uradnem
listu RS št. 96/2011, veljati pa je pričel z dnem 14. 12. 2011.
V letu 2016 je občina pričela z izdelavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN in
okoljskega poročila s celovito presojo vplivov na okolje. Konec leta 2019 je Občina Polzela v fazi
pridobivanja končnih mnenj upravljavcev prostora, sprejem se načrtuje v prvi polovici leta 2020.
V letu 2019 je Občina Polzela sprejela OPPN Ločica IV, OPPN Breg pri Polzeli in OPPN Kmetija
Košec.
Občanom je na spletni strani občine ponujena celotna možnost dostopa do prostorskih podatkov s
pomočjo prostorskoinformacijskega sistema iObčina. iObčina je internetni GIS sistem, ki služi za
iskanje, pregledovanje, analizo količin elementov, merjenje razdalj in površin vseh vrst in tipov
informacij v prostoru, ki so lahko prikazane na zemljevidih.
iObčina vključuje prostorske informacije (register prostorskih enot, zemljiški kataster, kataster stavb,
kataster javne gospodarske infrastrukture….) ki so lahko javno dostopne ali dostopne s pooblastilom v
Republiki Sloveniji. Osnovni koncept in ideja iObčine je, da občine (občinske uprave) pogodbeno
najemajo internetni GIS sistem iObčina, pooblastijo specializirano ekipo GIS specialistov, da v
njihovem imenu obdelujejo veliko količino podatkov, ki jih smiselno povezujejo in urejajo za potrebe
vsakodnevne uporabe zaposlenih v občinski upravi in tudi za splošno javno uporabo namenjeno
občanom.
Protipoplavna varnost
Območje Spodnje Savinjske doline spada med eno izmed najbolj poplavno ogroženih območij v
Sloveniji. S poglabljanjem rečnega korita reke Savinje se je njena prevodnost povečala, možnosti
razlivanja voda pa so se zaradi tega bistveno zmanjšale. Izvedba različnih ukrepov za zaščito
prebivalstva in infrastrukture ter posledično zmanjšanje škode, ki nastaja ob vsakem večjem deževju, je
več kot nujna, če ne že alarmantna.
Lokalni energetski koncept
Občina Polzela je v letu 2015 v skladu z zakonskimi zahtevami izdelala vse energetske izkaznice za
javne objekte in docela vpeljala energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah, na podlagi katerega se izvaja
ciljno spremljanje rabe energije ter pristopa k načrtovanju organizacijskih in investicijskih ukrepov v
objektih. Občina je v letu 2015 že izvedla energetsko sanacijo Osnovne šole Polzela.
V letu 2019 je občina energetsko sanirala Dom krajanov v Andražu. Pri obnovi je bila energetsko
sanirana fasada, zamenjana kritina na strehi, urejene so požarne stopnice, dom je dobil dvigalo.
Vrednost pogodbenih del je znašal 145 tisoč evrov, od tega je nekaj manj kot 17 tisoč evrov nepovratnih
finančnih spodbud občina pridobila na javnem razpisu Eko sklada.
V letu 2019 se je zaključila tudi Energetska sanacija starega dela Vrtca Polzela in Športne dvorane
Polzela, ki je trajala kar osem mesece. Šlo je za zahtevno investicijo, saj je bilo na obeh objektih
treba sanirati 1600 kvadratnih metrov fasade. Stene in ostrešje so dodatno toplotno izolirani,
zamenjano je stavbno pohištvo. V vrtcu je zamenjan tudi energent za ogrevanje, in sicer je vgrajena
toplotna črpalka zrak/voda in plinski kondenzacijski kotel.
Oba objekta sta bila sanirana v sklopu projekta Energetskih sanacij javnih stavb. Za izvedbo teh
del je občina že v letu 2018 izbrala izvajalca Lesnina MG oprema, podjetje za inženiring, d. d.,
Ljubljana, ki je energetsko sanacijo izvedel po pogodbeni ceni 970 tisoč evrov. Vir financiranja so
pridobljena nepovratna sredstva državnega proračuna za evropsko kohezijsko politiko v višini 267
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tisoč evrov, drugo je občina poravnala iz občinskega proračuna. Ocenjuje se, da bo občina zaradi
teh del letno prihranila okoli 25 tisoč evrov, investicija bo tako poplačana v 15 letih.
Čistilna akcija
Občina Polzela vsako leto organizira čistilno akcijo. V letu 2019 se je akcije udeležilo več kot 900
udeležencev. Skupaj se je zbralo okrog 110 kubičnih metrov mešanih odpadkov.
V letu 2019 je bilo poravnanega 250.000 evrov Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), ki
predstavlja namenski dohodek občine za zagotavljanje ustrezne komunalne opremljenosti stavbnih
zemljišč ter gospodarski in družbeni razvoj občine.
STANOVANJSKE ZADEVE
Občina Polzela ima v lasti 45 stanovanj, katera so oddana v najem. Oddaja stanovanj v najem se izvaja
na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona z javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v
najem. V letu 2019 je bil zaključen javni razpis, na podlagi katerega je bila izdelana nova prioritetna
lista za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
Višine najemnin so oblikovane skladno z 4. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Najemniki
stanovanj so na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona upravičeni do subvencioniranja najemnin v
odvisnosti od premoženjskega stanja najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi. Dohodek
in premoženjsko stanje se ugotavlja na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne
pomoči po Zakonu o socialnem varstvu. Subvencija se lahko določi največ v višini 80% neprofitne
najemnine. Občina je v letu 2019 najemnikom stanovanj subvencionirala najemnino v višini 12.500
evrov.
Ob trgovskem objektu Tuš Polzela se je oktobra 2019 končala gradnja prve faze projekta Malteški
dvori - blok 5. Gre za objekt z 38 stanovanji in prav toliko pokritimi parkirnimi prostori ali
skupnimi prostori s 4058 kvadratnimi metri površin v petih etažah. Investitor projekta je podjetje
Malteški dvori, d. o. o., Celje. V »bloku 6«, ki se nahaja v neposredni bližini, pa investitor že gradi 16
stanovanj, zaključek je predviden v letu 2020.

CIVILNA ZAŠČITA IN GASILSTVO
Na področju obrambe in zaščite in reševanja so v skladu z merili formirane vse ekipe in oddelki. Štab
CZ je opremljen z osebno opremo in opravlja sprotna in potrebna usposabljanja.
Celoten sistem postopkov ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah je natančno opredeljen in razdelan
v občinskih načrtih zaščite in reševanja za vse vrste naravnih in drugih nesreč. Načrti ob tem vsebujejo
tudi vse pomembnejše informacije o zaščitno-reševalnih službah, enotah, članih CZ, o podjetjih in
firmah, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju del v primeru nesreč, načrti prav tako
opredeljujejo postopke obveščanja medijev in javnosti.
V občinski pristojnosti je predvsem:
- spremljanje nevarnosti,
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih,
- izvajanje zaščitnih ukrepov,
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite,
- organiziranje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter njihovo
usposabljanje.
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V letu 2019 je župan imenoval nov štab Civilne zaščite Občine Polzela.
Na območju Občine Polzela delujejo tri prostovoljna gasilska društva (PGD): PGD Polzela, PGD Ločica
ob Savinji in PGD Andraž nad Polzelo. Gasilci gasilskega poveljstva Občine Polzela so v letu 2019
občutili velik porast intervencij na vseh področjih našega dela. Skupaj so v preteklem letu posredovali
46 krat, kar pa je v primerjavi s prejšnjimi leti kar dvakrat več. Posredovali so v primerih prometnih
nesreč, delovnih nesreč, poplav, vetrolomov, nesreč z nevarno snovjo in pomagali reševalcem pri oskrbi
ponesrečencev. Največkrat, kar 18-krat, pa je bil vzrok intervencije požar.
Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva zagotavlja občina v skladu s sklenjeno pogodbo med
Zvezo gasilskih društev Žalec, Gasilskimi društvi Občine Polzela: PGD Andraž nad Polzelo, PGD
Ločica ob Savinji in PGD Polzela. V letu 2019 je občina za ta namen dodelila 143.300 evrov.
V Občini Polzela je nameščenih pet avtomatski eksternih defibrilatorjev (AED) na lokacijah:
- Gasilski dom v Andražu,
- Domu upokojencev Polzela,
- Gasilski dom Polzela,
- Gasilski dom Ločica,
- Zdravstveni dom Polzela.
KMETIJSKA DEJAVNOST
Na področju kmetijstva, občina podpira razvojno naravnane kmetije in jih s subvencijami spodbuja, da
razvojno rastejo z investicijami, ki ohranjajo značilno kmetijsko krajino.
V letu 2019 je Občina Polzela na podlagi javnega razpisa dodelila skupaj za 12.000 evrov subvencij za
UKREP 1 - Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
REGIONALNI RAZVOJ
Občina Polzela s sofinanciranjem RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije, d. o. o. (katere
ustanoviteljice smo vse občine v regiji) skrbi za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so
v javnem interesu v Savinjski regiji.
Občina Polzela je pristopna članica Razvojne agencije Savinja Žalec – gospodarsko interesno
združenje na območju občin SSD.
Občine Spodnje Savinjske doline imajo oblikovano Območno razvojno partnerstvo (ORP SSD), ki
je pogodbeno, interesno, javno – zasebno in teritorialno sodelovanje občin SSD in drugih subjektov
pomembnih za načrtovanje in zagotavljanje razvoja na območju SSD. Za organizacijske in
administrativne naloge ORP SSD, skrbi Razvojna agencija Savinja Žalec.
SOCIALNO VARSTVO IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Do enkratne denarne pomoči so na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v
Občini Polzela (Uradni list RS št. 35/09, 110/09), praviloma enkrat letno, upravičeni občani s stalnim
prebivališčem v Občini Polzela, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca. Do denarne
pomoči so upravičeni tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Polzela in, ki v Občini
Polzela tudi stalno prebivajo. V letu 2019 je Občina Polzela razdelila 6.700 evrov denarne pomoči.
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Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka pripada staršem otroka, če je otrok državljan Republike
Slovenije in ima vsaj z enim od staršev stalno bivališče v Občini Polzela. Upravičenci uveljavljajo
pravico do darila v letu, v katerem je otrok rojen, oziroma najkasneje do dopolnjenega enega leta starosti
otroka. Višina denarne pomoči Občine Polzela za novorojenca znaša v skladu s Sklepom Občinskega
sveta občine Polzela 180 EUR. V letu 2019 je Občina Polzela razdelila 10.400 evrov.
Pomoč družini na domu v Občini Polzela izvaja Dom Nine Pokorn Grmovje. V letu 2019 je to obliko
pomoči uporabljalo povprečno 20 uporabnikov. To so osebe, starejše od 65 let, in oseba, ki ima status
invalida in po oceni pristojne komisije ne zmore samostojno živeti. Storitev se prilagaja potrebam
posameznega upravičenca in obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Občina Polzela je v letu 2019 sofinancirala ceno storitve
uporabnikom v višini 80 %, kar skupaj znaša 64.400 evrov.
Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v
primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnevnega
institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Občina
Polzela je v letu 2019 financirala štiri družinske pomočnike.
Varstvo starejših v domovih za starejše
Občina Polzela je v letu 2019 doplačevala oskrbnino v višini 126.600 evrov občanom in občankam, ki
se nahajajo v Domu upokojencev Polzela, Domu Nine Pokorn, Domu ob Svinji Celje, Domu
upokojencev Franc Salamon, Deos, Domu Starejših v Ljubljani, Domu upokojencev Impoljca, Domu
upokojencev Velenje, Centru Golovec.
Za pomoč pri reševanju socialnih stisk ogroženih občanov delujeta v občini Krajevna organizacija RK
Polzela in Andraž, Območna organizacija RK Žalec in župnijska Karitas.
Kakovost druženja med generacijami je ključnega pomena za ohranjanje zdrave socialne mreže. V
Občini Polzela že od leta 2011 uspešno deluje Medgeneracijski center. Katerega vodi Medgeneracijsko
društvo Mozaik generacij. Z ustanovitvijo medgeneracijskega centra je občina želela spodbuditi
predvsem starejše občane k vključevanju v različne dejavnosti. Izogniti se družbeni odtujenosti je
izhodiščni cilj medgeneracijskega centra. Program je vsebinsko zelo bogat. Redno se izvaja telovadba
za starejše, nordijska hoja, zeliščarski krožek, šahovski krožek, različne ustvarjalne delavnice in pletenje
za vse generacije. Občina želi s pozitivnim odnosom do občanov ustvariti prijazno občino do vseh
generacij. Širjenje novih vsebin, ki bodo pripomogle h kakovostnemu življenju starejše generacije in
ustvarjanju medgeneracijskega sodelovanja, je vizija centra tudi v prihodnje.
ZDRAVSTVO
Občina Polzela je lastnica Zdravstvenega doma na Polzeli. Poslovanje le-tega je od leta 2006 v celoti
koncesijsko, saj je občina vsem zdravnikom, zobozdravnikom, ortopedom, lekarniški dejavnosti in
patronaži podelila koncesije.
Občina Polzela je podelila naslednje koncesije:
- Zasebna ambulanta splošne medicine - Slavko Jernejšek, dr. med., spec. spl. med.
- Zasebna ambulanta splošne medicine - Martina Hrovat, dr. med., spec. spl. med.
- Zasebna ambulanta splošne medicine - Rezar Sabina, dr. med., spec. spl. med.
- Zasebna ambulanta splošne medicine – Polona Sagadin, dr. med., spec. spl. med.
- Specialistka pediatrije - Vlasta Mrhar Matjaž, dr. med.
- Zasebna zobozdravstvena ambulanta - Jasmina Vengust, dr. dent. med.
- Zasebna zobna ambulanta - Erika Vezočnik, dr. stom.
- Zasebna zobna ambulanta - Silva Galackaj, dr. dent. med.
- Zasebna fizioterapija - Helena Pekošak, dipl. fiziot.
- Laboratorij za zobno protetiko - Marija Trobina
11

-

Lekarna Polzela - Milena Kotnik, mag. farm.

Z Zdravstvenim domom na Polzeli od junija 2015 upravlja Občina Polzela sama. Občina tako koordinira
med najemniki, obračunava najemnino in preostale obratovalne stroške, tedensko operativno izvaja
drobna vzdrževalna dela, odstranjuje odpadke in sneg, skrbi za redne mesečne servise dvigala, letni
servis gasilnih aparatov, požarni red ter skrbi za okolico doma. Občina Polzela za upravljanje in
vzdrževanje Zdravstvenega doma na Polzeli s sredstvi, ki se v občinsko blagajno natečejo z naslova
najemnin, vsako leto namensko investira v izvedbo rekonstrukcij in adaptacij Zdravstvenega doma. Leta
2019 je bila dokončno poplačana že v letu 2018 zamenjana dotrajana streha v vrednosti 27.800 evrov.
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Osnovna šola Polzela deluje kot Javni vzgojno - izobraževalni zavod od leta 1999, ko se je šoli priključil
vrtec. V sestavo zavoda sodijo: Osnovna šola Polzela, Podružnična osnovna šola Andraž in
Organizacijska enota vrtca, ki vključuje enoti: Andraž in Polzela.
Občina Polzela je na podlagi pogodbe zagotovitvi sredstev iz proračuna Občine Polzela v letu 2019
financirala dejavnost osnovne šole v višini 133.500 evrov ter vrtca v višini 744.500 evrov. Za dejavnost
vrtcev izven območja Občine Polzela je občina v letu 2019 namenila 108.100 evrov za plačilo razlike
med ceno programov v vrtcu in plačili staršev.
Glasbena šola Risto Savin Žalec je medobčinska glasbena šola, ki ima svoj sedež v Žalcu. Kratica UPI
pomeni usposabljanje in permanentno izobraževanje. Ustanoviteljice javnega zavoda so vse občine
Spodnje Savinjske doline: Občina Braslovče v deležu 12 %, Občina Polzela v deležu 13 %, Občina
Prebold v deležu 12 %, Občina Tabor v deležu 4 %, Občina Vransko v deležu 6 % in Občina Žalec v
deležu 53 %. Glasbena šola ima dislocirane oddelke, ki so na Polzeli v gradu Komenda, v Preboldu, v
Braslovčah in na Vranskem.
Občina Polzela je na podlagi pogodbe zagotovitvi sredstev iz proračuna Občine Polzela za leto 2019,
financirala dejavnost glasbene šole v višini 15.100 evrov.
Po sklepu Občinske skupščine Žalec je bila 1. septembra 1971 v Žalcu ustanovljena samostojna Posebna
osnovna šola s 14 oddelki in varstvenim oddelkom za vozače. V šolo so prihajali učenci s celotnega
območja takratne žalske občine. Na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij,
se je bivša občina Žalec razdelila na 6 novih občin (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec),
ki so po Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II.
Osnovna šola Žalec, postale soustanoviteljice
II. Osnovne šole Žalec (Uradni list RS št. 63/01). Občina Polzela je na podlagi pogodbe zagotovitvi
sredstev iz proračuna Občine Polzela za leto 2019, financirala dejavnost II. OŠ Žalec v višini 20.600
evrov.
UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine. Kratica UPI pomeni
usposabljanje in permanentno izobraževanje. Ustanoviteljice javnega zavoda so vse občine Spodnje
Savinjske doline: Občina Braslovče v deležu 12 %, Občina Polzela v deležu 13 %, Občina Prebold v
deležu 12 %, Občina Tabor v deležu 4 %, Občina Vransko v deležu 6 % in Občina Žalec v deležu 53
%. Občina Polzela je na podlagi pogodbe zagotovitvi sredstev iz proračuna Občine Polzela za leto 2019
financirala dejavnost javnega zavoda v višini 1.750 evrov.
KULTURA IN TURIZEM
Ustanoviteljice Medobčinske splošne knjižnice Žalec so vse občine Spodnje Savinjske doline: Občina
Braslovče v deležu 12 %, Občina Polzela v deležu 13 %, Občina Prebold v deležu 12 %, Občina Tabor
v deležu 4 %, Občina Vransko v deležu 6 % in Občina Žalec v deležu 53 %. Občina Polzela je na podlagi
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pogodbe zagotovitvi sredstev iz proračuna Občine Polzela za leto 2019 financira dejavnost knjižnice v
višini 69.000 evrov.
Na Ta veseli dan kulture 2019 se je dosedanjim nazivom in certifikatom, ki jih ima Občina Polzela,
pridružil naziv "branju prijazna občina". Tako se je Občina Polzela uvrstila med 18 % slovenskih
občin, ki jim je do zdaj uspelo pridobiti ta naziv. Majhen odstotek občin dokazuje, da pot do tega
naziva ni preprosta.
Na območju Občine Polzela delujeta dva kulturna društva: Kulturno umetniško društvo Polzela in
Kulturno društvo Andraž. V letu 2019 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov
kulturnih društev v Občini Polzela ter dodeljenih skupaj 15.100 evrov. Kulturno umetniško društvo
Polzela skrbi za vzdrževanje Kulturnega doma na Polzeli, Kulturno društvo Andraž pa za Dom krajanov
v Andražu.
Na gradu Komenda deluje Turističnoinformacijski center Polzela (TIC Polzela). Deluje v sklopu
občinske uprave Občine Polzela in skrbi za organizacijo dogodkov v občini, za razvoj turizma v Občini
Polzela in za promocijo občine. Turistična ponudba v Občini Polzela je namenjena in prilagojena
različnim ciljnim skupinam: enodnevni izleti za društva in skupine, romarski izleti in šolske skupine. V
zadnjih treh letih obisk turistov narašča.
Polzela, mesto na podeželju - je vodilo novega promocijskega filma Občine Polzela. Film je premiero
doživel 1. oktobra 2019 na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, odzivi gledalcev pa so izjemno
pozitivni, saj gre za resnično visokokakovosten film. Namen nastanka filma je pridobitev
videomateriala za promocijo Občine Polzela, saj je v času interneta in družbenih omrežij promocija
nujno potrebna.
Na območju občine se nahajajo številni spomeniki kulturne in naravne dediščine: grad Komenda, cerkev
sv. Marjete, park in zunanjost graščine Šenek s kapelico sv. Florjana, muzejsko zbirko starih traktorjev,
Cajhnov kozolec s starim kmečkim orodjem, zbirko šaljivih glinenih figuric, cerkev sv. Križa na Gori
Oljki s podzemnim svetiščem, rojstna hiša Neže Maurer, mavzolej družine Pongratz na Šeneškem
pokopališču na Polzeli in spominska plošča ameriškim letalcem v Andražu. Med nekaterimi
znamenitostmi njimi vodijo urejene učne in druge poti, turistično ponudbo pa občina dopolnjuje z
urejeno športno infrastrukturo.
Iz naslova vodenih ogledov (enodnevnih izletov), prodaje vstopnic, spominkov in knjig, najemov
poslovnih prostorov v gradu Komenda ter porok, je bilo ustvarjenih 20.100 evrov prihodkov.
TIC Polzela je tudi organizator javnih prireditev, poletnih večerov, proslav, sprejemov, slovesnosti in
ostalih dogodkov v Občini Polzela. Vsako leto stremi k temu, da je kulturni utrip pester in raznolik.
Tradicionalen pa je postal meddržavni dogodek Slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva,
posvečen ameriškim pilotom, ki so bili člani posadke, v letu 1944 v Andražu nad Polzelo
strmoglavljenega letala Dark eyes, ki vsako leto dobiva večje težo in veljavo. V letu 2019 je bilo v
organizaciji TIC Polzela izvedenih 21 javnih prireditev.
Grad Komenda je uraden prostor za sklepanje porok. V letu 2019 je bilo na gradu izvedenih 27 porok.
Na področju turizma deluje tudi Turistično društvo Občine Polzela. Za sofinanciranje programa
društva je bilo v letu 2019 dodeljenih 3.160 evrov.
ŠPORT IN REKREACIJA
V Občini Polzela izvaja športno dejavnost 14 registriranih društev, katerih osnovna dejavnost je
ohranjanje različnih zvrsti športa njihovim članom oziroma občanom. V občini deluje profesionalni
košarkarski klub KD Hopsi, ki ima za delovanje svoje prostore in del športne dvorane. Vsa ostala društva
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koristijo šolski telovadnici, nekatera pa tudi svoja zunanja igrišča. Omeniti pa moramo, da smo z
izgradnjo Športno rekreacijskega centra na Polzeli, ki je v ponos vsem občanom, zadostili potrebam
prostočasnih dejavnosti. Nekatera športna društva so včlanjena v Zvezo športnih društev Polzela.
Občina Polzela razpolaga s 1.170 m2 pokritih športnih površin in 24.8902 m2 nepokritih športnih
površin. Nepokrite športne površine predstavljajo dodatno ponudbo k sicer pokritim športnim objektom
in omogočajo tako izvajanje bolj pestrega osnovnošolskega programa kot izvajanje športno rekreativnih
dejavnosti ostalih prebivalcev. Prav tako se lahko na nepokritih športnih površinah izvajajo osnovni in
dodatni programi priprav in treningov športnih klubov oz. društev.
Nepokriti objekti:
- Športno rekreacijski center Polzela, lastnik občina,
- Balinišče na Polzeli, lastnik občina,
- Tenis igrišče Breg, lastnik občina,
- Nogometno igrišče Breg, lastnik občina,
- Odbojkarsko igrišče Breg, lastnik občina,
- Športno igrišče v Andražu, lastnik Športno društvo Andraž
- Športno igrišče v Ločici, lastnik občina
- Strelišče z MK Puško, lastnik Tovarna nogavic Polzela,
- Odbojkarsko igrišče Ločica ob Savinji, lastnik občina,
- Tenis igrišče polzela TV Partizan, lastnik Športno društvo Mat, 1015m2.
Pokriti objekti:
- Mala telovadnica OŠ Polzela,
- Športna dvorana Polzela,
- Telovadnica v POŠ Andraž,
- Telovadnica Vrtca Polzela,
- Dom (telovadnica) TV Partizan Polzela, lastnik Športno društvo Mat,
- Tenis igrišče, lastnik Športno društvo Mat.
Občina Polzela je v letu 2019 za delovanje športnih društev dodelila sredstva v skupni višini 119.400
evrov.
V športnem centru na Bregu pri Polzeli je bila na nogometnem igrišču v letu 2019 končana izgradnja
objekta za garderobe in spremljajoče dejavnosti z zunanjo okolico. Glavni namen investicije je z
novo športno infrastrukturo omogočiti kakovostno športno vadbo in izvedbo raznih športnih prireditev
različnih zainteresiranih uporabnikov, in sicer od najmlajših do najstarejših. Objekt bo omogočal
izvajanje rekreativnih programov in tečajev, treningov ter tekmovanj v vedno privlačni športni disciplini
– nogometu. Vrednost projekta znaša 230.000 evrov.

5. DOSEŽENI CILJI V LETU 2019
Kakovostno opravljanje temeljnih funkcij in nalog občinske uprave je osnovni pogoj za obstoj in razvoj
vsake dejavnosti, kar seveda ne velja zgolj za tržno naravnane organizacije, ampak
tudi za javni sektor.
Zaključim lahko, da so cilji in naloge Občine Polzela v letu 2019 dosežene, saj je bila večina za občino
načrtovanih projektov, določenih s Proračunom Občine Polzela za leto 2019 in Rebalansom proračuna
Občine Polzela za leto 2019 ter Načrtom razvojnih programov, tudi izvedena.
Občinska uprava si prizadeva zagotavljati kakovostne storitve občanom Občine Polzela. Veliko
pozornosti je namenjene nudenje storitev na najvišjem nivoju (reševanje upravnih in ostalih zadev v čim
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krajšem roku, pri čemer je skrajni rok - zakonski rok, prizadevanje za čim bolj kvalitetno delo in s
strankami,…).. Cilj je zagotoviti zadovoljstvo občanov, preglednost postopkov, sistematičnost,
obvladovanje procesov, strokovnost dela in nadzor.
Zaključim lahko, da so rezultati poslovanja v poslovnem letu 2019 dovolj vzpodbudni za nadaljnje
uspešno delo kolektiva. Vsekakor pa bomo tudi v prihodnje sledili k doseganju ciljev, učinkovitosti,
ekonomičnosti in smotrnosti ravnanja s proračunskimi sredstvi, prilagodljivosti organizacije okolju ter
uspešnosti delovanja organizacije.

Pripravila:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave
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