OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA REBALANSA
PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2020
Proračun Občine Polzela je bil sprejet na 10. redni seji 9. 1. 2020. Zaradi nastanka novih
obveznosti in spremenjenih gospodarskih gibanj v letu 2020, se proračun Občine Polzela kljub
izvajanju ukrepov za uravnoteženje proračuna, ne more uravnotežiti. Po sprejetju proračuna je
namreč prišlo do pojava epidemije COVID-19, zaradi katere je prišlo do sprememb tako na
strani prihodkov kot odhodkov. Z rebalansom proračuna za leto 2020 se tako prejemki in izdatki
proračuna ponovno uravnotežijo.
Rebalans splošnega dela proračuna je pripravljen v skladu z ekonomsko klasifikacijo in
prikazuje vse načrtovane prihodke in odhodke v primerjavi z veljavnim planom proračuna
Občine Polzela za leto 2020. Zneski so izkazani v EUR in zaokroženi na cela števila. Splošni
del je sestavljen in treh bilanc:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
C. RAČUN FINANCIRANJA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Spodnja tabela prikazuje povečanje oziroma zmanjšanje veljavnega plana po predlogu
rebalansa proračuna letošnjega leta.

Veljavni
plan 2020
Konto Naziv konta
1
PRIHODKI
6.691.241
70 DAVČNI PRIHODKI
4.125.841
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.123.400
72 KAPITALSKI PRIHODKI
264.000
73 PREJETE DONACIJE
600
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.177.400
ODHODKI
6.919.440
40 TEKOČI ODHODKI
1.617.173
41 TEKOČI TRANSFERI
1.949.100
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
3.139.967
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
213.200
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
- 228.199

Povečanje /
Predlog
zmanjšanje
Indeks
rebalansa
veljavnega
zmanjšanja /
2020
plana 2020
povečanja
2
3=2-1
4=2/1
5.933.338
- 757.903
88,7
4.305.108
179.267
104,3
830.700
- 292.700
73,9
297.600
33.600
112,7
500
- 100
83,3
499.430
- 677.970
42,4
6.203.745
- 715.695
89,7
1.633.483
16.310
101,0
1.995.020
45.920
102,4
2.398.041
177.200
- 270.407

- 741.926
- 36.000
- 42.208

76,4
83,1
118,5

Skupni prihodki predloga rebalansa proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov za leto
2020 znašajo 5.933.338 evrov, kar pomeni, da se od veljavnega plana zmanjšajo za 11,3%.
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Skupni odhodki predloga rebalansa proračuna letošnjega leta pa znašajo 6.203.745 evrov,
kar je 10,3% manj od sprejetega in veljavnega proračuna.
PRIHODKI PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA 2020
Veljavni
Predlog
Indeks 3/2
proračun 2020 rebalansa 2020
(v %)
I. PRIHODKI
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki

2

3

4

6.691.241
4.125.841
1.123.400
264.000
600
1.177.400

5.933.338
4.305.108
830.700
297.600
500
499.430

88,67
104,34
73,95
112,73
83,33
42,42

Davčni prihodki – skupina kontov 70
Veljavni
proračun
2020

Naziv prihodka
Dohodnina
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno
premoženje
Davki na posebne storitve
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
Drugi davki
SKUPAJ

Predlog
rebalansa
2020

Indeks
3/2
(v %)

3.542.741
363.000
1.100
13.200

3.752.308
321.200
1.100
26.200

105,9
88,5
100,0
198,5

133.100
4.000
68.700
0
4.125.841

133.100
4.000
67.200
0
4.305.108

100
100
97,8
0
104,3

Glavni vir davčnih prihodkov je dohodnina, ki se je v letu 2020 zvišala na podlagi 32. člena
Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID19. V letu 2020 bo Občina Polzela z naslova dohodnine prejela sredstva v višini 3.752.308 evra,
kar je za 209.567 evrov več, kot je bilo planirano po sprejetem proračunu za leto 2020. Iz tega
razloga se v predlogu rebalansa zvišuje plan prihodkov na podlagi prejete dohodnine za 5,9%.
Davki na nepremičnine se z rebalansom znižujejo za 11,5% in so planirani na podlagi izdanih
odločb NUSZ.
Davki na dediščine in darila so zelo nepredvidljiva sredstva, in jih je težko planirati. Z
rebalansom se zvišujejo na podlagi že realiziranih prihodkov v letošnjem letu.
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Nedavčni prihodki – skupina kontov 71

Naziv konta
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežka
prihodkov nad odhodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Upravne takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
SKUPAJ

Veljavni
proračun
2020

Predlog
rebalansa
2020

Indeks
3/2
(v %)

4.000
100
695.800
5.000
8.000
26.000
384.500

4.000
100
634.100
5.000
8.000
14.100
165.400

100,0
100,0
91,1
100,0
100,0
54,2
43,0

1.123.400

830.700

73,9

Najvišji delež nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova najemnin za poslovne
prostore, stanovanja in komunalno infrastrukturo. Z rebalansom se na podlagi predvidenih
prihodkov do konca letošnjega leta prihodki od premoženja znižujejo za 8,9%. Znižujejo se
predvsem zaradi predvideno nižjih prihodkov od podeljenih koncesij za rudarsko pravico ter
nižjih prihodkov od trženja oglasnih prostorov.
Druga večja skupina nedavčnih prihodkov so drugi nedavčni prihodki, ki se znižujejo zaradi
nižjih prihodkov od komunalnih prispevkov, ne realizacije prihodkov na podlagi tožbe za
Goro Oljko, v letošnjem letu ne bo prejetih sredstev s strani Nogometne zveze Slovenije, nižji
bodo tudi prihodki z naslova refundacij za financiranje družinskih pomočnikov, ker je teh
manj kot ob sprejemanju proračuna. Kljub temu so z rebalansom predvideni višji prihodki z
naslova sofinanciranja cest s strani občanov. Z rebalansom se tako znižuje plan celotnih
drugih nedavčnih prihodkov za 57%.
Prihodki od prodaje blaga in storitev se znižujejo predvsem zaradi manjših prihodkov z
naslova nižje prodaje spominkov, knjig, vstopnic, vodenih ogledov, kar je tudi posledica
ukrepov vlade RS za zajezitev epidemije COVID-19. Ti prihodki se teko znižujejo za 47,8%.
Kapitalski prihodki – skupina kontov 72
Kapitalski prihodki se z rebalansom zvišujejo za 33.600 evrov oziroma 12,7% glede na
veljani plan proračuna. Vrednost je planirana na podlagi podpisanih pogodb o prodaji
zemljišč.
Prejete donacije – skupina kontov 73
Prejete donacije se z rebalansom znižujejo za 100 evrov, saj je bila planirana donacija že
prejeta, druge pa se ne predvidevajo.
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Transferni prihodki – skupina kontov 74

Naziv konta
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
Prejeta sredstva iz javnih skladov
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna EU za kohezijskega sklada
SKUPAJ

Veljavni
Predlog
Indeks 3/2
proračun 2020 rebalansa 2020 (v %)
501.400
258.439
51,5
8.000
8.000
100,0
1.400
1.100
78,6
666.600

231.891

34,8

1.177.400

499.430

42,4

Celotni transferni prihodki se z rebalansom znižujejo za 57,6% višine sredstev, ki so bila
planirana z veljavnim planom proračuna leta 2020.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Povračilo iz rezerve RS za vnose zahtevkov v aplikacijo AJDA
Sofinanciranje projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju Savinje«
Sofinanciranje projekta »Varna oskrba s pitno vodo v SSD«
Sofinanciranje projekta »Gradnja komunalne opreme-Garant«
Požarna taksa
Sofinanciranje investicijskega projekta na podlagi 21. člena ZFO
Sofinanciranje projekta »Rekonstrukcija rojstne hiše Neže
Maurer«
Prihodki za sofinanciranje medobčinske inšpekcije ter subvencij
tržne najemnine
Sofinanciranje projekta Evropski teden mobilnosti (ETM)
Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest
Fundacija za šport – sofinanciranje izvedbe malega nogometnega
igrišča v Športnem centru Polzela
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč
Prejeta sredstva za financiranje dodatka za delo v rizičnih
razmerah
SKUPAJ

Predlog
Veljavni
rebalansa Povečanje /
plan 2020 2020
zmanjšanje
100
20
- 80
81.200
800
112.500
11.200
85.600

77.297
11.200
92.772

- 81.200
- 800
- 35.203
7.172

100.000

-

- 100.000

15.000

15.000

-

5.000

6.000
3.550

6.000
- 1.450

35.000
30.000

16.800
-

- 18.200
- 30.000

501.400

17.800
258.439

17.800
- 242.961

Pri prejetih sredstvih iz državnega proračuna je največji izpad prihodkov pri
sofinanciranju investicijskih projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Savinji«, »Varna oskrba s pitno vodo v SSD«, »Gradnja komunalne opreme – Garant« in
»Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer«, saj se je izvedba projektov delno ali pa v celoti
prestavila v leto 2021. Znižujejo se planirani prihodki za sofinanciranje izvedbe malega
nogometnega igrišča pri Športnem centru Polzela, saj bodo za ta namen prejeta sredstva le v
višini 16.800 evrov. Z rebalansom se zvišujejo sredstva za sofinanciranje investicijskega
projekta na podlagi 21. člena ZFO posredno zaradi višje povprečnine. Na novo so planirana
sredstva za sofinanciranje projekta Evropski teden mobilnosti s strani Ministrstva za
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infrastrukturo ter prejeta sredstva za financiranje dodatka za rizične razmere iz 11. točke 39.
člena KPJS in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 71. členu ZIUZEOP za
zaposlene na Občini Polzela.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev EU iz kohezijskega sklada
Sofinanciranje projekta »Gradnja komunalne
opreme-Garant«
Sofinanciranje projekta »Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Savinje«
Sofinanciranje projekta »Varna oskrba s pitno
vodo v SSD«
SKUPAJ

Veljavni plan
2020

Predlog
Povečanje /
rebalansa 2020 zmanjšanje

337.500

231.891

- 105.609

324.800

0

-324.800

4.300
666.600

0
231.891

- 4.300
- 434.709

Znižujejo se tudi sredstva prejeta posredno prek državnega proračuna iz sredstev EU
kohezijskega sklada za v zgornji tabeli navedene projekte, saj se je sofinanciranje teh
projektov delno, nekaterih pa v celoti zamaknilo v leto 2021. Skupna vrednost znižanja plana
je po rebalansu 434.709 evrov.
ODHODKI PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA 2020

Odhodki
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
SKUPAJ

Povečanje /
zmanjšanje
Veljavni plan
Predlog
plana
2020
rebalansa 2020
3
1
2
1.633.483
16.310
1.617.173
1.995.020
45.920
1.949.100
3.139.967
2.398.041
- 741.926
213.200
177.200
- 36.000
6.919.440
6.203.745
- 715.695

Indeks
2/1
(v %)
4
101,0
102,4
76,4
83,1
89,7

V rebalansu proračuna so predlagani odhodki v višini 6.203.745 evrov, kar je 715.695 evrov
manj od veljavnega proračuna za leto 2020 oziroma 10,3% manj. Znotraj posameznih vrst
odhodkov je predlaganih nekaj sprememb.
Največje zmanjšanje odhodkov je pri investicijskih odhodkih, ki se zmanjšujejo za 741.926
evrov. Razlog je predvsem zaradi prenosa določenih investicij v naslednje proračunsko leto.
Več podatkov in obrazložitev v zvezi z rebalansom odhodkov je pri poglavju, ki se nanaša na
obrazložitve posebnega dela rebalansa, kjer so obrazložene proračunske postavke, pri katerih
se višina sredstev z rebalansom povečuje oziroma zmanjšuje.
V spodnji tabeli je prikazana sprememba proračuna na podlagi predloga rebalansa letošnjega
leta po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji.
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Naziv programske klasifikacije
1000 - OBČINSKI SVET
01 - politični sistem
18 - kultura, šport in nevladne organizacije
2000 - ŽUPAN
01 - politični sistem
04 - skupne administrativne službe in splošne
javne storitve
3000 - NADZORNI ODBOR
02 - ekonomska in fiskalna administracija
4000 - OBČINSKA UPRAVA
02 - ekonomska in fiskalna administracija
04 - skupne administrativne službe in splošne
javne storitve
06 - lokalna samouprava
07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
08 - notranje zadeve in varnost
10 - trg dela in delovni pogoji
11 - kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
13 - promet, prometna infrastruktura in
komunikacije
14 - gospodarstvo
15 - varovanje okolja in naravne dediščine
16 - prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost
17 - zdravstveno varstvo
18 - kultura, šport in nevladne organizacije
19 - izobraževanje
20 - socialno varstvo
22 - servisiranje javnega dolga
23 - intervencijski programi in obveznosti
4001 - REŽIJSKI OBRAT
13 - promet, prometna infrastruktura in
komunikacije
16 - prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost
4002 - TIC POLZELA
04 - skupne administrativne službe in splošne
javne storitve
14 - gospodarstvo
15 - varovanje okolja in naravne dediščine
18 - kultura, šport in nevladne organizacije
SKUPAJ
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Predlog
Veljavni
rebalansa Indeks
plan 2020
2020
3=2/1
1
2
3
62.600
57.900
92,5
25.600
37.000

20.900
37.000

81,6
100,0

88.070

86.060

97,7

77.070

78.060

101,3

11.000

8.000

72,7

4.400

3.400

77,3

4.400

3.400

77,3

5.957.077

5.172.955

86,8

5.100

4.100

80,4

7.300
521.250
144.500
800
2.000
83.000

6.300
504.788
138.330
800
2.000
84.610

86,3
96,8
95,7
100,0
100,0
101,9

1.067.227
27.200
726.800

1.143.860
41.900
85.959

107,2
154,0
11,8

1.197.520
101.350
427.630
1.180.100
339.300
38.700
87.300

1.115.658
101.700
323.900
1.201.150
336.300
31.600
50.000

93,2
100,3
75,7
101,8
99,1
81,7
57,3

454.393

550.370

121,1

136.143

189.500

139,2

318.250

360.870

113,4

352.900

333.060

94,4

56.000
230.300
1.600
65.000
6.919.440

56.000
210.730
7.100
59.230
6.203.745

100,0
91,5
443,8
91,1
89,7

PRORAČUNSKI PRIMANKJLJAJ
Proračunski presežek oziroma primanjkljaj pomeni razliko med prihodki in odhodki in v
predlogu rebalansa proračuna Občine Polzela za leto 2020 znaša – 270.407 evra.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V sprejetem proračunu in tudi predlogu rebalansa leta 2020 ni planiranih finančnih terjatev in
naložb.

C. RAČUN FINANCIRANJA
500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE
Zadolževanje v sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo planirano v višini 342.800 evrov. V
predlogu rebalansa je predvideno zadolževanje v okviru projekta Obnova lokalne ceste LC 490
371 Založe - Podsevčnik, I. faza v višini 337.336 evra. Zadolževanje pri poslovni banki v višini
290.950 evrov je že bilo realizirano, planiramo pa še zadolževanje za povratna sredstva pri
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 46.386 evrov.

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
Predvidena sredstva za odplačilo glavnic kreditov znašajo v predlogu rebalansa 232.500 evrov
in so planirana na podlagi noveliranih amortizacijskih načrtov.
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OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA REBALANSA
PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2020
V nadaljevanju sledijo obrazložitve načrtovanih odhodkov po proračunskih uporabnikih in po
programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov po predlogu rebalansa občinskega proračuna
leta 2020.

PU 1000

OBČINSKI SVET

PPP 01 POLITIČNI SISTEM
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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih.

PP 01002 Stroški sej občinskega sveta (Predlog rebalansa 2020: 11.100 EUR)
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema vse stroške v zvezi s sejami občinskega sveta. V proračunu za leto 2020 je bilo
planiranih šest rednih sej 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 njegovega dodatka
na delovno dobo. Z rebalansom se sredstva znižujejo. Zaradi epidemije Covid-19 je izpadla ena
seja občinskega sveta. Znižujejo se tudi stroški reprezentance.
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
Izračuni temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu.

PP 01003 Stroški odborov in komisij (Predlog rebalansa 2020: 2.800 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2020 je bilo planiranih petnajst sej delovnih teles občinskega sveta. Članom delovnih
teles, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru 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. Z rebalansom se sredstva znižujejo. Zaradi epidemije
Covid-19, so izpadle seje delovnih teles.
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
Izračuni temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu.
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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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev izvajanja odločitev župana, občinskega sveta.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev izvajanja odločitev župana, občinskega sveta.

PP 01020 Plača za opravljanje poklicne funkcije župana (Predlog rebalansa 2020:
49.500 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Županu se plača določi glede na veljavni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakon za
uravnoteženje javnih financ. Navedena pravna podlaga določa merila za uvrstitev funkcije
župana v plačni razred ter vrednost plačnega razreda. Sredstva se zagotavljajo za izplačilo
profesionalnega opravljanja funkcije župana v letu 2020. Župan Občine Polzela se v skladu z
ZSPJS in v skladu s 3. členom Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov, uvrsti v 51. plačni
razred, funkcijo V, šifra funkcije A050501.
Z rebalansom se celotna proračunska postavka nekoliko zvišuje in sicer zaradi izplačila dodatka
za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 in posledično višjih
prispevkov za socialno varnost. Financiranje tega dodatka je iz državnega proračuna, pri čemer
so bila sredstva že prejeta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Pravilnik o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov Občine Polzela.

PP 01021 Nadomestila in drugi izdatki župana(Predlog rebalansa 2020: 5.260 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za nadomestila in druge izdatke (regres, prehrana, stroški potovanj v državi in tujini,
dnevnice, hotelske storitve) se porabijo za profesionalno opravljanje funkcije župana.
Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo za 1.000 evrov glede na ocenjene stroške nadomestil
župana do konca letošnjega leta.
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
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Pravilnik o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov Občine 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

So v zagotavljanju nalog lokalne samouprave v skladu s Statutom občine.
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 v letu 2018, 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.
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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 bo merilo 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 bo merilo 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 (Predlog rebalansa 2020: 8.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva pokroviteljstva so planirana sredstva, za katera zaprosijo društva ali posamezniki ob
različnih uspehih na osebnem ali društvenem področju za dosežke v krajšem obdobju in kot
vzpodbuda za nadaljnje delo ter promocijo Občine Polzela. Sredstva se podeljujejo na podlagi
razpisa, ki je objavljen v začetku leta (po sprejetju proračuna). Društva in posamezniki zaprosijo
sredstva na podlagi oddane vloge, katera je ovrednotena po pravilniku o dodelitvi sredstev.
Razpis in dodeljevanje traja do porabe vseh sredstev, planiranih v proračunu za tekoče leto. Z
rebalansom se sredstva znižujejo. Zaradi omejitvenih ukrepov glede zbiranja ljudi v Republiki
Sloveniji, ki so posledica epidemije Covid-19, je in še bo v letošnjem letu odpadel marsikateri
dogodek. Realizacija v letu 2020 ne bo 100%, trenutno je 30 %.
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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
Opis podprograma
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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Delovanje Občine Polzela v okviru zakonov in predpisov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Delovanje Občine Polzela v okviru zakonov in predpisov.

PP 02010 Dejavnost nadzornega odbora (Predlog rebalansa 2020: 3.400 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2020 je planiranih pet sej nadzornega odbora in celotna kontrola namenske porabe
proračuna za preteklo leto. V skladu s pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
Občine Polzela so predsedniku in članom nadzornega odbora določene nagrade v odstotku glede
na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega
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dodatka za delovno dobo. Z rebalansom se sredstva znižujejo. Zaradi epidemije Covid-19, so
izpadle seje delovnih teles.
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
Izračuni temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu.
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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 bo merilo 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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilj je nemoteno zagotavljanje poteka plačilnega prometa.

PP 02001 Stroški plačilnega prometa-UJP, A banka (Predlog rebalansa 2020: 4.100
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 oziroma Novi KBM
(združitev z A banko) je občina dolžna plačevati nadomestilo za polog in dvig gotovine ter za
deponiranje sredstev nočnih depozitov občinske blagajne.
Sredstva se z rebalansom zmanjšujejo na podlagi predvidene realizacije do konca leta 2020.
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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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

PP 04050 Izvršbe in drugi sodni postopki, odvetniške storitve (Predlog rebalansa
2020: 6.300 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za stroške zastopanja občine pred sodišči, inšpekcijskimi službami in
upravnimi organi po posebnem pooblastilu ter nudenje brezplačne pravne pomoči za občane in
posvete z odvetnikom na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju in sestavo listin, pravnih
mnenj po naročilu ter vseh stroškov, nastalih v sodnih in izvensodnih postopkih.
Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo, saj bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo
obveznosti v sodnih postopkih.
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
Izračuni temeljijo na oceni, glede na odprte postopke in porabi sredstev v preteklem letu.

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.
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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 bo merilo 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 bo merilo doseganje
Uspešno in učinkovito izvajanje nalog.

PP 06050 Plače zaposlenih v občinski upravi (Predlog rebalansa 2020: 301.170 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v občinski upravi je Kadrovski načrt, ki je
priloga proračuna za leto 2020. V letu 2020 je v občinski upravi zaposlenih deset javnih
uslužbencev. Višina plač zaposlenih delavcev v občinski upravi je določena na podlagi Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju javnih financ.
Z rebalansom se sredstva prerazporejajo znotraj proračunske postavke, nekoliko pa tudi
zmanjšujejo na podlagi načrtovane realizacije v letošnjem letu.
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
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Sistemizacija
delovnih mest v OU Občine Polzela.

PP 06051 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih (Predlog rebalansa 2020: 25.080
EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za povračila in nadomestila, regres in letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim
se načrtujejo ob upoštevanju števila upravičencev.
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Sredstva se minimalno zmanjšujejo samo za izdatke za službena potovanja.
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
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Sistemizacija
delovnih mest v OU Občine Polzela.

PP 06062 Medobčinski inšpektorat (Predlog rebalansa 2020: 31.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za delovanje »Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine
Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«, kamor je Občina Polzela pristopila kot
soustanoviteljica s 1. 1. 2020. Financiranje medobčinskega inšpektorata in redarstva se izvaja
kot skupna občinska uprava na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in sicer država sofinancira
sredstva za plače in materialne stroške v višini 35 %, globe za prekrške cca 30 % - 40 % sredstev,
posamezne občine pa zagotavljamo še cca 25 % - 30 % iz proračuna. Sem spadajo stroški za
plače in prispevke, materialni stroški ter strošek opreme in investicijskega vzdrževanja. Sredstva
se z rebalansom zvišujejo za 1.000 eur, zaradi 3,9 % deleža, ki ga Občina Polzela participira za
nakup mobilnega radarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Dogovor o medsebojnih razmerjih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča temeljijo na planu dela medobčinskega inšpektorata.

PP 06063 Energetski upravljavec javnih stavb (Predlog rebalansa 2020: 7.400 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru programa se zagotavljajo sredstva za delovanje energetskega upravljavca, ki ga določa
Energetski zakon. Naloga le-tega je izvajanje ukrepov sprejetih v Lokalnem energetskem
konceptu. Zagotavljajo se tudi sredstva za vodenje energetskega knjigovodstva za objekte v lasti
Občine Polzela. Planirano je bilo, da bo v letu 2020 občina pristopila k izdelavi novelacije LEKa (lokalnega energetskega koncepta).
Planirana sredstva na tej postavki se zmanjšujejo, k predvideni izdelavi LEK-a smo sicer
pristopili, vendar glede na terminski in finančni plan v letu 2020 ne bo realizacije.
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
Planirana sredstva so vezana na porabo preteklega leta.

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
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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.

PP 06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov (Predlog rebalansa 2020: 6.760
EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izdatki za tekoče vzdrževanje se namenjeni vzdrževanju zgradbe Občine Polzela. Zagotavljajo
se tudi sredstva za zavarovalne premije za objekte, katerih lastnica je Občina Polzela in z njimi
tudi upravlja. Prvotno planirana sredstva se z rebalansom znižujejo, katera pa bodo zadoščala
za vzdrževanje občinske stavbe v letu 2020.
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
Izračuni temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu.

PP 06081 Tekoče vzdrževanje opreme (Predlog rebalansa 2020: 35.700 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena 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. Sredstva se z rebalansom
znižujejo. Stroški najema multufunkcijsih naprav in predpražnika, ki so se zagotavljala v okviru
te postavke se z rebalansom prestavijo na postavko 06060.
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
Izračuni temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu.

PP 06083 Občinska klet (Predlog rebalansa 2020: 11.240 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pridobitev idejnega načrta obnove ter za samo obnovo kletnih
prostorov. Glede na veljavni plan je predvidena manjša poraba sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-20-0001.

PP 06090 Nakup opreme (Predlog rebalansa 2020: 8.900 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki se povečujejo zaradi nabave nenačrtovanega potrebnega drobnega
inventarja (lestev za arhiv, pregradno pleksi steklo za pisarno, uničevalec dokumentov).
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
Izračuni temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu ter ocene vrednosti avtomobila.
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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

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 bo merilo 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 bo merilo 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 (Predlog
rebalansa 2020: 4.930 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se z rebalansom znižujejo. Za financiranje izdatkov v zvezi z obvladovanjem
epidemiološke situacije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) bodo uporabljena
sredstva proračunske rezerve.
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PP 07004 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite (Predlog rebalansa 2020: 2.000
EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se z rebalansom znižujejo. Do konca leta ni predvideno izobraževanje članov štaba
civilne zaščite na Igu.

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

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 bo merilo 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 bo merilo 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 (Predlog rebalansa 2020: 7.100 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Redno vzdrževanje in sanacija gozdnih cest po programu vzdrževanja gozdnih cest Zavoda za
gozdove Slovenije, Območna enota Celje, v odvisnosti od zbranih sredstev iz naslova pristojbin
za gozdne ceste. Predlagano je povečanje sredstev glede na pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest
za leto 2020.
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
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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

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 bo merilo 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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Rekonstruiranje cest v skladu s planom 2020 ( v okviru posameznih proračunskih postavk).

PP 13102 Sanacija plazov (Predlog rebalansa 2020: 3.500 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so sredstva namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč v letu sprejetega
proračuna.
Del sredstev je bil porabljen za pridobitev projekta za sanacijo plazu ob javni poti JP 990061.
Ker pa izvedba zaradi visoke ocene vrednosti sanacije ne bo možna v letošnjem letu, se predlaga
prerazporeditev preostalih sredstev na ostale proračunske postavke. V primeru sanacije plazov
bodo sredstva črpana iz proračunske rezerve.
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 (Predlog
rebalansa 2020: 130.540 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so zajeta sredstva za obnovo lokalne ceste LC 490491 Andraž – Okonina ter del
javne poti JP 993221 Blagotinšek – Majhenič.
Predlagana je prerazporeditev sredstev znotraj proračunske postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-07-0039.

PP 131101 Pločnik ob LC 490501 Andraž (Predlog rebalansa 2020: 4.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za izdelavo projektne dokumentacije za pločnik ob lokalni cesti z oznako
LC 490501 na relaciji Kulturni dom Andraž – POŠ Andraž v dolžini cca 700 m.
Predlagano je zmanjšanje sredstev glede na dejansko realizacijo.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-19-0005.

PP 13111 Pločnik LC 490591 Pevec – AC (Predlog rebalansa 2020: 105.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in nakup zemljišč,
potrebnih za izgradnjo pločnika ob lokalni cesti LC 490591 (Polzela – Ločica) na relaciji od
gostišča Pevec do že zgrajenega pločnika v Ločica ob Savinji v dolžini cca 1.500 m.
Predlaga se povečanje sredstev zaradi pričetka gradnje pločnika v letošnjem letu. K sredstvom
za pridobitev načrtov in projektno dokumentacijo, se v letošnjem letu predlagajo dodatna
sredstva za novogradnje, katere začetek je bil sicer predviden v prihodnjem letu. Razlog za
pričetek del v letošnjem letu je smiselnost sočasne gradnje skupaj s projektom izgradnje
optičnega omrežja, z gradnjo katerega investitor pričenja v letošnjem letu in deloma poteka po
isti trasi kot gradnja pločnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-17-0011.

PP 131130 Obnova lokalne ceste LC 490 371 Založe – Podsevčnik, I. faza (Predlog
rebalansa 2020: 439.300 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za dokončanje v letu 2019 pričete rekonstrukcije in razširitve
lokalne ceste LC 490371 v dolžini cca. 765 m ( 1/b faza).
Planirana sredstva na tej postavki so povečana glede na dejansko realizacijo. Cesta je
zaključena, po končni obračunski situaciji se je, zaradi dodatno naročenih del, postavka
povečala za 4,76 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-18-0005..

PP 131131 Obnova lokalne ceste LC 490 331 Dobrič (Predlog rebalansa 2020: 81.200
EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo lokalne ceste
LC 490 331 Odcep Gora Oljka – Podvin v dolžini cca 3.000 m in pričetek gradnje.
Na tej postavki je predlagano povečanje sredstev za pridobitev načrtov in druge projektne
dokumentacije zaradi podaljšanja trase obnove.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-18-0006.

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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje ciljev področja ohranjanja obstoječega cestnega omrežja, zagotavljanja prometne varnosti
in prevoznosti občinskih cest.

PP 13200 TIOS obvestilne table (Predlog rebalansa 2020: 2.500 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki se povečuje za 1.000 eur z namenom dopolnitve turistične in druge
obvestilne signalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-15-0001.

PP 13203 Vzpostavitev sistema javnih koles (Predlog rebalansa 2020: 3.500 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za ureditev objekta za vzpostavitev sistema za izposojo
javnih koles na Polzeli »KOLESCE« pri železniški postaji in nakup dodatnih električnih koles
in navadnih koles (štiri navadna).
Planirana sredstva na tej postavki se zmanjšujejo, glede na to, da nakup novih koles za leto 2020
ne bo realiziran. Povečala pa so se sredstva za tekoče vzdrževanje teh koles, glede na zaključen
postopek za izbor upravljavca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

PP 13205 Parkirišče pri cerkvi sv. Marjete (Predlog rebalansa 2020: 89.840 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so bila po veljavnem planu v celoti porabljena za nakup stanovanjske
hiše in pomožnega objekta pri cerkvi Sv. Marjete. Sredstva se povečujejo za 39,89 % zaradi
pridobitve projektne dokumentacije za rušitev in izvedbe rušitve navedenih objektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-19-0004.

PP 13206 Parkirišče Glavni trg (Predlog rebalansa 2020: 27.200 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so sredstva namenjena za izgradnjo novih 21 parkirnih mest, razširitev vozišča
ter prestavitev ekološkega otoka na območju Glavnega trga. Predvidena je tudi nova zasaditev
dreves.
Glede na veljavni plan je predvideno manjše zmanjšanje planiranih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-20-0003.

PP 13207 Parkirišče pri Gradu Komenda (Predlog rebalansa 2020: 6.500 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z rebalansom se odpre nova proračunska postavka – Parkirišče pri Gradu Komenda. Sredstva
se povečujejo za 6.500 eur z namenom pridobitve projektne dokumentacije za izvedbo (PZI)
parkirnega območja pri Gradu Komenda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-20-0008.

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,
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo 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.
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PP 13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave (Predlog rebalansa
2020: 44.070 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tej postavki so planirana sredstva za stroške uporabe javne razsvetljave in stroške tekočega in
rednega vzdrževanja.
Planirana sredstva se povečujejo zaradi dejanskih tekočih obratovalnih stroškov (poraba
električne energije) in dejanskih stroškov rednega vzdrževanja, obnovljena pa je bila tudi javna
razsvetljava na glavnem trgu na Polzeli.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

PP 13501 Postavitev cestnih svetil (Predlog rebalansa 2020: 44.800 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tej postavki so planirana sredstva za stroške uporabe javne razsvetljave in stroške tekočega in
rednega vzdrževanja.
Ker postopek gradnje javne razsvetljave na način JZP še ni zaključen, so planirana sredstva
prerazporejena za novogradnjo in sicer na posameznih odsekih, na katerih je, zaradi
zagotavljanja sočasne gradnje (kabliranje NN-vodov s strani Elektra Celje), le-ta utemeljena (JR
ob železnici, starem delu Ločice ob Savinji, Pod gradom).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

PP 13502 Ureditev javne razsvetljave – JZP (Predlog rebalansa 2020: 8.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Polzela vodi postopek javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta: »Novogradnja,
energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela«. Sredstva na tej postavki
so namenjena za plačilo koncesnine izbranemu javnemu partnerju. Del sredstev se nameni za
novogradnjo javne razsvetljave (JR gostišče Matjaž, del Ločice), del pa za izdelavo
dokumentacije v postopku podelitve koncesije.
Planirana sredstva na tej postavki so v delu, ki se nanaša na novogradnje, prerazporejena na
postavko 13501. Projektna naloga z izdelanim natančnim katastrom obstoječe in predvidene JR
je izdelana, zato na tem kontu ni spremembe.

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.

PP 13709 Pločnik Velenjska in Malteška cesta (Predlog rebalansa 2020: 36.200 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenjena izdelavi projektne dokumentacije (PZI) za pločnika Malteška cesta - ob
regionalni cesti na relaciji Polzela–Založe (nadaljevanje obstoječega pločnika ob Malteški cesti)
ter pločnika Velenjska cesta - ob regionalni cesti na relaciji Velenje–Dobrteša vas (na relaciji
kmetija Rakun Založe–Polzela). Z rebalansom se sredstva zmanjšajo za 31,70% zaradi
realizacije izdelave PZI v letu 2021 za pločnik Malteška cesta (ob regionalni cesti na relaciji
Polzela–Založe).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-19-0003.
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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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zmanjšati prometne nesreče.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Realizacija namestitve signalnovarnostnih naprav na dveh prehodih v naselju Polzela.

PP 13801 Železniški promet (Predlog rebalansa 2020: 27.830 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena realizaciji ukrepov po sporazumu o sofinanciranju
ukrepov za izvedbo ukinitve nivojskih prehodov, preusmeritev prometa in nadgradnja
podsistema zavarovanja na regionalni železniški progi št. 31 Celje-Velenje, katerega je dne 19.
10. 2018 Občina Polzela podpisala z Ministrstvom RS za infrastrukturo.
Namen ukrepov, ki so predmet sporazuma, je ukinitev in preureditev nivojskih prehodov
regionalne železniške proge št. 31 Celje-Velenje ter ureditev povezovalnih oz. nadomestnih
dovoznih poti ob ukinitvi nezavarovanih železniških prehodov. Predvidenih je 11. ukrepov.
Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo, Ukrepa 11 – pri bivši tovarni Garant Polzela še ni
pripravljen za realizacijo. Vodi se postopek za izdajo gradbenega dovoljenja.
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.
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.
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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 bo merilo 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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno sodelovanje s predmetnimi institucijami na projektnem področju.

PP 14003 Regionalna agencija Savinjske regije – RASR (Predlog rebalansa 2020:
3.200 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. Z rebalansom znižana sredstva bodo zadoščala za plačilo
pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na spodbujanje regionalnega razvoja, ki so v javnem
interesu v Savinjski regiji in katerega izvajalec je od aprila 2010 RASR.
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
Plan dela RASR d. o. o..

PP 14007 Vzpodbujanje gospodarstva v Občini Polzela (Predlog rebalansa 2020:
18.500 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za dodelitev subvencij gospodarskim subjektom pri plačilu komunalnega
prispevka v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka
gospodarskim subjektom na območju Občine Polzela.
Planirana sredstva na tej postavki se povečujejo zaradi predvidene subvencije za gospodarski
objekt.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP:
Ocena vrednosti zaračunanega komunalnega prispevka.

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

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 bo merilo 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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvedba večjih projektov s področja turizma,
večje število obiskovalcev in vodenih ogledov po občini.

PP 14025 Vzdrževanje parkirišča PC Ločica (Predlog rebalansa 2020: 9.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za plačilo stroškov vezanih na obratovanje parkirišča v
Poslovni coni Ločica in na redni servis in vzdrževanje parkomata postavljenega na tej lokaciji.
Planirana sredstva se zvišujejo zaradi dejanskih stroškov tekočega vzdrževanja.
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
Proračunska sredstva so planirana na podlagi najemne pogodbe.

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
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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 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 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 bo merilo 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 bo merilo 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 (Predlog rebalansa 2020:
33.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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Planirana sredstva so namenjena za izvedbo priključnih vodov na že zgrajeno glavno
kanalizacijsko omrežje v vseh naseljih znotraj aglomeracije Polzela (Polzela, Breg pri Polzeli,
Ločica ob Savinji, Orova vas). Predvidena pa je tudi obnova kanalizacijskih vodov po planu
JKP Žalec, d. o. o.
Planirana sredstva se zmanjšujejo in sicer predvidena obnova kanalizacije se bo izvedla v sklopu
novogradnje na tem območju.
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 (Predlog rebalansa 2020: 5.859 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije je projekt izgradnje dveh še potrebnih
sekundarnih kanalizacijskih vodov (Polzela center in ob razbremenilniku ter na Bregu ob
Savinji) uvrščen v prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor. Nosilec projekta bo Občina
Braslovče, partnerja pa Občina Žalec in Občina Polzela. Pričetek del je bil predviden za leto
2020, planirana sredstva predstavljajo sorazmerni finančni delež proračuna Občine.
Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo, pričetek gradnje je predviden za leto 2021. Rok za
oddajo vloge za sofinanciranje je bila zaradi pandemije podaljšan, vloga za sofinanciranje je
bila oddana, vendar še ni popolna.
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 15017 ČN Kasaze (Predlog rebalansa 2020: 14.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi ugotovitve upravljavca Centralne čistilne naprave Kasaze (ČN Kasaze) - JKP Žalec, da
razpolaga z viškom bioplina, ki nastaja v procesu obdelave blata, je bil izdelan idejni projekt
imenovan »Širitev sistema za obdelavo bioplina«. Za predvideno investicijo je bil v novembru
2017 izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je bil potrjen s strani
nadzornega sveta JKP Žalec in sveta ustanoviteljev JKP Žalec. Kot je predvideno v DIIP
projektu, se bo investicija financirala po delitvenem ključu občin ustanoviteljic JKP Žalec. Za
nadaljevanje del v zvezi z navedeno investicijo (nabava potrebne opreme) se v letu 2020
planirajo sredstva v višini 14.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-07-0045.

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.
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 s hrupom in emisijami, kar je ključno povezano s
ciljem izboljšati bivanjske pogoje občanom, zmanjšati breme bolezni zaradi neustreznega delovnega
okolja
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja,
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skrb za čisto in urejeno okolje, meritve hrupa in emisij znotraj dovoljenih okvirjev,

PP 15061 Varstvo okolja (Predlog rebalansa 2020: 3.600 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva v višini 3.600, EUR se namenijo za izdelavo meritev hrupa in izpustov v zrak
na objektu znotraj bivšega Garanta Polzela, kjer se izvaja predelava plastike.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-20-0005.

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:

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.
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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 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavljajo naloge povezane s poimenovanjem ulic in
naselij, urejanjem mej občine, vzpostavitvijo in ažuriranjem evidenc stavbnih zemljišč ter lokalno
geodetsko službo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o geodetski dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda in katastra javne kanalizacije.

PP 16011 Preštevilčenje stavb (Predlog rebalansa 2020: 18.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za postopek preštevilčenja stavb v naseljih Podvin, Dobrič, Andraž,
Založe in Orova vas in vključujejo stroške izdelave novih tablic s hišno številko, smerokaze in
druge napisne table ob glavnih cestah. Z rebalansom se znižujejo sredstva za 55 % zaradi nižje
ponudbe izdelovalca hišnih tablic ter prenos izdelave smerokaznih tabel v leto 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt ni vezan na druge proračunske postavke.

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
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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sprejem in realizacija prostorskih izvedbenih aktov.

PP 160231 Gradnja komunalne opreme – Garant (Predlog rebalansa 2020: 482.808
EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije je projekt izgradnje komunalne opreme
za območje Garant Polzela uvrščen v prednostno naložbo 3.1 Spodbujanje podjetništva. Nosilec
projekta bo Občina Polzela, partnerji pri projektu bodo lastniki poslovnih objektov. S sprejetim
proračunom se je predvidevalo dokončanje gradnje v letu 2020.
Za projekt je podpisana pogodba o sofinanciranju. Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo, glede
na spremenjen terminski plan izvedbe in sicer je dokončanje predvideno v letu 2021, zato se del
planiranih sredstev prenaša v leto 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP št. 0B173-17-0022.

PP 160232 Stanovanjska cona Ločica – Florjanc (Predlog rebalansa 2020: 2.000
EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za izgradnjo dovozne ceste ter komunalnih in elektro vodov
na delu območja v naselju Ločica ob Savinji – območje urejanja po odloku o ZN Ločica II (pri
športnem parku na Bregu).
Planirana sredstva na tej postavki se zmanjšujejo, z lastniki dogovori še niso sprejeti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP št. 0B173-18-0007.

PP 160234 Stanovanjska cona Ločica IV (Predlog rebalansa 2020: 1.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za postopek geodetske parcelacije (komasacija) parcel po
OPPN Ločica IV.
Planirana sredstva se zmanjšujejo glede na dejanske stroške geodetske parcelacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP št. 0B173-19-0010.

PP 160235 Stanovanjska cona Breg pri kapelici (Predlog rebalansa 2020: 0 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za postopek geodetske parcelacije (komasacija) parcel po
OPPN Breg pri kapelici.
V postopek geodetske odmere se občina ni vključila, zato se planirana sredstva za te namene ne
uporabijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP št. 0B173-19-11.

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
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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 bo merilo 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 bo merilo 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 (Predlog rebalansa 2020: 96.800 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za plačilo vodarine na javnih parkovnih površinah, vključuje
pa tudi sredstva za obnovo primarnih vodovodnih sistemov.
Sredstva na tej postavki se povečujejo, zaradi izgradnje novega povezovalnega
cevovoda v naselju Breg in obnova elektroinštalacij v črpališču s ciljem zagotavljanja pitne vode
v delu naselja Polzela (center, blokovna gradnja).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je vezana na plan investicij, ki ga je pripravilo JKP Žalec, d. o. o.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP OB173-16-004.

PP 16036 Vodovod Andraž (Predlog rebalansa 2020: 1.200 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so predvidena za eventualna večja vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju
Andraž, ki je v upravljanju KP Velenje, d. o. o.
Postavka se zmanjšuje, sredstva ne bodo porabljena. V pripravi je sicer elaborat možnosti
izvedbe cevovodov za povezavo do naselja Polzela, kar pa po terminskem planu ni mogoče
realizirati še letos.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je vezana na najemno pogodbo sklenjeno z Občino Polzela in KP Velenje,
d. o. o. ter planom investicij, ki ga pripravi KP Velenje, d. o. o.. Proračunska postavka se izvršuje
preko NRP OB173-16-006. Vir financiranja je zbrana najemnina, poraba je planirana v odnosu
do zbrane najemnine.

PPR 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Opis podprograma
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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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so kvalitetno upravljanje pokopališč na Polzeli in v Andražu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kvalitetno vzdrževani pokopališči na Polzeli in v Andražu.

PP 16040 Pokopališče Polzela (Predlog rebalansa 2020: 32.180 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokopališča na Polzeli ter za poravnavo stroškov
komunalnih ter drugih storitev.
Z rebalansom se sredstva povečujejo glede na dejansko realizacijo in predvideno višino stroškov
tekočega vzdrževanja do konca letošnjega leta

PP 16043 Pokopališče Andraž (Predlog rebalansa 2020: 8.250 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem vzdrževanju pokopališča v Andražu, ter za
poravnavo stroškov komunalnih ter drugih storitev.
Sredstva se malenkostno povečujejo zaradi zamenjave dotrajanih vrat v mrliški vežici.
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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje vrednosti zgrajenih objektov za rekreacijo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjena vrednost zgrajenih objektov za rekreacijo.

PP 160561 Športni center Polzela (Predlog rebalansa 2020: 57.030 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so planirana za izvedbo malega nogometnega igrišča z umetno travo
ter tekoče vzdrževanje objektov in naprav v območju športnega centra. Z rebalansom se
zvišujejo sredstva za 81,45 %, za namen tekočega vzdrževanja objektov in naprav (sanacija
tartanske podlage, odbojkarskega igrišča in peskovnika za skok v daljino), za izvedbo malega
nogometnega igrišča z umetno travo ter za izdelavo projektne dokumentacije (DGD) za gradnjo
strehe nad baliniščem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-17-0017.

PP 160563 Nogometno igrišče Breg (Predlog rebalansa 2020: 68.500 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so planirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje nogometnega igrišča
ter za dokončanje investicije novogradnje garderob.
Sredstva na tej postavki se povečujejo zaradi plačila PID projektov in še delnih stroškov
nadzora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte, izvršuje se preko NRP OB173-17-0019.

PP 16057 Vzdrževanje ostalih društvenih objektov (Predlog rebalansa 2020: 13.000
EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za obnovo investicijska in redna vzdrževanja vseh
društvenih objektov. Občina Polzela je začetku tekočega leta objavila javni razpis za
sofinanciranje investicijskih in rednih vzdrževalnih del na objektih, ki jih uporabljajo društva v
občini za svoje namene. Z rebalansom se sredstva povečujejo. Zaradi potreb po investicijskih in
rednih vzdrževalnih del na društvenih objektih, bo javni razpis ponovno odprt do porabe
sredstev.
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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj podprograma je celovito in sistematično pristopiti k okrasitvi naselij občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Okrasitev centra Občine Polzela.

PP 16101 Nakup stanovanj (Predlog rebalansa 2020: 45.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki se namenijo za nakup stanovanja na Polzeli. Sredstva na postavki se
zvišujejo zaradi podatkov GURS-a o vrednosti stanovanja.
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
Izračuni temeljijo na ocenjeni vrednosti stanovanja.

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.
64

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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje potrebnih pogojev za izvajanje planiranih aktivnosti na cestnem in komunalnem
področju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dosledno izvajanje področnih zakonskih predpisov iz tega področja.

PP 16122 Drugi stroški urejanja zemljišč (Predlog rebalansa 2020: 38.750 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za notarske storitve, geodetske storitve, storitve cenilcev
in plačila davkov. Z rebalansom se zvišujejo planirana sredstva v povezavi s povišanjem PP
16130 Nakup zemljišč in I. dopolnitvijo letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
za leto 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je vezana na plan razpolaganja z nepremičninami za leto 2020. Planirana
sredstva se izvršuje 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
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 bo merilo 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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

PP 16130 Nakup zemljišč (Predlog rebalansa 2020: 90.670 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za nakup zemljišč v skladu z Načrtom razpolaganja za leto 2020. Z
rebalansom se zvišujejo planirana sredstva skladno z I. dopolnitvijo letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2020.
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.
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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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tekoče vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z letnim načrtom se ureja Zdravstveni dom Polzela.

PP 17001 Sofinanciranje storitev logopeda (Predlog rebalansa 2020: 0 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Polzela vsako leto sofinancira storitev logopeda otrokom, kateri potrebujejo pomoč le
tega. Storitev izvaja II. OŠ Polzela. PP se z rebalansom ukine. Sredstva se zagotavljajo v okviru
PP 19019 - Dodatna strokovna pomoč.

PP 17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela (Predlog rebalansa
2020: 41.300 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje, upravljanje ter obnove oz.
adaptacije v ZD Polzela. Za tekoče leto so sredstva namenjena za novo prometno ureditev in
izgradnjo parkirišč ob zdravstvenem domu.
Na tej postavki je planirana prerazporeditev sredstev znotraj proračunske postavke ter rahlo
zmanjšanje sredstev zaradi manjših stroškov tekočega vzdrževanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se delno izvršuje preko NRP OB173-07-0052.

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.
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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 bo merilo 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.

PP 17010 Promocija zdravja (Predlog rebalansa 2020: 3.900 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z namenom izboljšanja kakovosti prehrane in okrepitve ozaveščenosti zdravega prehranjevanja
na delovnem mestu, se sredstva zagotovijo za nabavo sadja za zaposlene ter za izvedbo team
buildinga za zaposlene.
Z rebalansom se sredstva znižujejo. Zaradi obvladovanja epidemiološke situacije, se team
building za zaposlene v letošnjem letu ne izvede.
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 bo merilo 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 bo merilo 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 (Predlog rebalansa
2020: 46.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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Občina je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez
lastnih dohodkov. Upravičenost do obveznega zdravstvenega zavarovanja ugotavlja CSD Žalec.
Dolgoročni cilj je omogočati občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če
izpolnjujejo kriterije. Sredstva se z rebalansom zvišujejo. Število upravičencev obveznega
zdravstvenega zavarovanja se iz meseca v mesec povečuje.
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
Planirana so sredstva za kritje prispevka za povprečno 135 občanov mesečno.

PPR 17079002 Mrliško ogledna služba
Opis podprograma
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 bo merilo 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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe.

PP 17030 Plačilo storitve mrliško ogledne službe (Predlog rebalansa 2020: 10.500
EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo mrliško oglede 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 institucionalnem zavodu, v primeru prometnih
nesreč ter v primeru samomorov. Sredstva se z rebalansom zvišujejo.
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
Višina sredstev je planirana glede na predvideno realizacijo v letu 2018 in 2019.

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.
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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

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 Šemek.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so vzdrževanje in rekonstrukcije nepremičnin kulturne dediščine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so vzdrževanje in rekonstrukcije nepremičnin kulturne dediščine.

PP 18001 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer (Predlog rebalansa 2020: 0 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo rojstne hiše Neže Maurer, ki je spomenik lokalnega
pomena v lasti občine Polzela. Realizacija je v celoti vezana na morebitno pridobitev evropskih
sredstev. V kolikor za te namene ne bo primernega razpisa, občina k investiciji ne bo pristopila.
Planirana sredstva na tej postavki se zmanjšujejo. Občina je sicer za namene obnove prejela
sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev – program LAS, vendar je pričetek gradnje predviden za
leto 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

PP 18007 Gostinski lokal v gradu Komenda (Predlog rebalansa 2020: 36.400 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odpre se nova PP. Lokal na gradu Komenda se v manjšem obsegu prenovi. S 1. 10. 2020 prične
z obratovanjem nov najemnik lokala. S predvideno prenovo bo omogočeno delovanje le-tega s
poudarkom na ponudbi slaščic, napitkov, zajtrkov, prigrizkov. Načrtovani so posegi v obstoječo
opremo, medtem, ko se v obstoječo konstrukcijo ne posega. Posegi se bodo izvajali v točilnici
in gostinski sobi, atrij in klet ostaneta nespremenjena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
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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 bo merilo 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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so zagotavljati pogoje za delovanje Medobčinske splošne knjižnice ter Občinske knjižnice
Polzela.

PP 18021 Nakup knjig in investicije za Medobčinsko knjižnico (Predlog rebalansa
2020: 8.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nakup knjig za Občinsko knjižnico Polzela. Sredstva se z rebalansom
povečujejo za nakup knjig.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-07-0032.

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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje
dejavnosti.

PP 18091 Objekt za društvene dejavnosti Pod gradom 3 (Predlog rebalansa 2020:
2.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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Sredstva so namenjena za tekoči transfer upokojenskemu društvu, ki ima objekt na naslovu Pod
gradom 3 v upravljanju. Sredstva se z rebalansom znižujejo in bodo kot takšna zadoščala za
poplačilo tekočih stroškov. Drugih vlaganj v objekt v letu 2020 ne bo.
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
Izračun temelji na porabi preteklega leta.

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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb

PP 19008 Dodatna strokovna pomoč (Predlog rebalansa 2020: 8.500 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z rebalansom se sredstva iz postavke 17001 - Sofinanciranje storitev logopeda (program
Zdravstvo) prenesejo na novo proračunsko postavko 19008 - Dodatna strokovna pomoč ter v
program Vrtci. Takšna umestitev je ustreznejša. Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s
posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem
in dodatno strokovno pomočjo ter v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo. Strošek dodatne strokovne pomoči v skladu s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih dodatna strokovna pomoč ne sme bremeniti
ekonomske cene vrtca, temveč ustanoviteljica plačuje posebej.
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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

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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo 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 19013 Sredstva za ogrevanje OŠ Polzela (Predlog rebalansa 2020: 40.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva, namenjena za ogrevanje OŠ Polzela ter POŠ Andraž se z rebalansom povečujejo.
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
Letni plan OŠ Polzela za leto 2020.

PP 19016 II. OŠ Žalec in OŠ Glazija (Predlog rebalansa 2020: 20.400 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva predstavljajo delež občine Polzela za pokrivanje materialnih stroškov in
stroškov prevoza za učence, vključene iz Občine Polzela. Z rebalansom se postavka povečuje
za zagotavljanje sredstev dodatne strokovne pomoči.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP št. OB173-10-0013.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Letni plan II. OŠ Žalec za leto 2020

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.
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PP 19045 UPI Žalec (Predlog rebalansa 2020: 5.250 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa izobraževanja odraslih v javnem zavodu UPI
Žalec. Program podpira vseh šest občin ustanoviteljic, delitev stroškov po ključu B1. Sredstva
se z rebalansom povečujejo. V letu 2020 je bil poravnan še obrok iz preteklega leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke.
Ni navezave na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Finančni načrt UPI za leto 2018 in pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna občine.

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
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;
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-

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
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 (Predlog rebalansa 2020: 29.000
EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi izdanih odločb so bile v Občini Polzela do konca julija 2020 zaposlene tri osebe kot
družinski pomočnik. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu, je potrebno pokriti stroške teh
oseb s stalnim prebivališčem v Občini Polzela.
Z rebalansom se plan znižuje, saj sta od avgusta 2020 dalje kot družinski pomočnik zaposleni
samo še dve osebi.
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 izdane odločbe o pravici do družinskega pomočnika in glede
na pravice, ki so priznane iz tega naslova ter na podlagi predvidenega števila oseb, zaposlenih
kot družinski pomočnik, v tekočem letu.

PPP 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V predlogu proračuna za leto 2020 je za servisiranje javnega dolga predvidenih 38.700 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 2020.
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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.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2020.

PP 22002 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih bankah
(Predlog rebalansa 2020: 30.850 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih bankah.
V prvi polovici leta so bili prejeti novelirani amortizacijski načrti za najete kredite pri poslovnih
bankah in Stanovanjskem skladu RS, na podlagi katerih se plan sredstev, namenjenih za plačilo
obresti, znižuje
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 na podlagi amortizacijskih načrtov najetih kreditov.

PP 22003 Odplačilo kratkoročnega likvidnostnega kredita (Predlog rebalansa 2020:
750 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje odplačilo obresti kratkoročnega likvidnostnega kredita, ki ga je Občina
Polzela najela za premostitev likvidnostnih težav zaradi neenakomernih prilivov in odlivov pri
poravnavi obveznosti investicijskih projektov.
Z rebalansom se znižuje plan te proračunske postavke glede na predvidene stroške do konca
leta.
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

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).
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GPR 2303 Splošna proračunska rezervacija
Opis glavnega programa

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso
bile predvidene v sprejetem proračunu ali niso bile planirane v zadostni višini in so nujne za
izvajanje dogovorjenih nalog.
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 2020.
PPR 23039001 Splošna proračunska rezervacija
Opis podprograma
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

PP 23020 Tekoča proračunska rezervacija (Predlog rebalansa 2020: 0 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu. ZJF predpisuje maksimalno višino splošne proračunske
rezervacije in določa največ 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
S predlogom rebalansa celotno vrednost proračunske postavke prerazporejamo na druge
proračunske postavke.
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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 bo merilo 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 bo merilo 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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževane cest ter rekonstrukcije v skladu s planom 2016 (v okviru posameznih proračunskih
postavk).

PP 13005 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (Predlog rebalansa 2020: 162.000 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tej postavki je zajeto redno vzdrževanje občinskih kategoriziranih cest z oznako LC (lokalne
ceste), LK (lokalne krajevne), LZ (lokalne zbirne), JP (javne poti).
Na tej postavki se predlaga povečanje sredstev zaradi potrebe po sanaciji poškodb cestišč, ki so
nastale kot posledica neurja ob koncu meseca julija.

PP 13006 Zimsko vzdrževanje občinskih cest (Predlog rebalansa 2020: 27.500 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tej postavki so planirana sredstva za izvajanje zimske službe na vseh javnih cestah. Zimsko
službo izvaja Režijski obrat z zunanjimi izvajalci.
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Med letom so se sredstva zaradi mile zime prerazporedila na druge proračunske postavke, sedaj
pa se predlaga rahlo povečanje sredstev za primer potrebe po izvajanju zimske službe v zadnjih
mesecih leta.

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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno in učinkovito izvajanje nalog na komunalnem področju.
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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje vrednosti zgrajenih objektov za rekreacijo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjena vrednost zgrajenih objektov za rekreacijo.

PP 160551 Javne površine in objekti (Predlog rebalansa 2020: 8.600 EUR)
Proračunska postavka je namenjena za plačilo stroškov vzdrževanja javnih površin na celotnem
področju občine, katerih vzdrževalec je režijski obrat občine. Proračunska postavka je na
podlagi podpisanega predloga župana o odprtju nove proračunske postavke odprta po sprejetju
proračuna za leto 2020, sredstva pa so bila v prvem polletju namenjena nakupu košev, klopi ter
plačilu delovanja kamere na ekološkem otoku.
Z rebalansom se sredstva še povečujejo zaradi postavitve ograje na pešpoti ob Savinji in
nogometnem igrišču Breg.

PPR 16039005 - Druge komunalne dejavnosti
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Opis podprograma
Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje režijskega obrata.
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 bo merilo 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 bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno in učinkovito izvajanje nalog na komunalnem področju.

PP 16054 Plače delavcev režijskega obrata (Predlog rebalansa 2020: 270.700 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v režijskemu obratu je Kadrovski načrt
občinske uprave, ki je priloga proračuna za leto 2020.
Z rebalansom se povečujejo sredstva plač v Režijskem obratu Občine Polzela zaradi zaposlitve
dodatnega delavca za določen čas zaradi povečanega obsega del ter zaradi izplačila dodatka za
delo v rizičnih razmerah po 39. členu KPJS ter dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v
času epidemije COVID-19 in posledično višjih prispevkov za socialno varnost. Financiranje
obeh dodatkov je bilo izvedeno iz državnega proračuna, za kar so sredstva že bila prejeta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Višina plač zaposlenih delavcev v režijskem obratu je določena na podlagi Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju, Zakona o javnih uslužbencih, zakona o delovnih razmerjih in Zakona o
uravnoteženju javnih financ.

PP 16055 Stroški upravljanja (Predlog rebalansa 2020: 81.570 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S sredstvi, zagotovljenimi na postavki "stroški upravljanja", se zagotavlja nemoteno delovanje
in poslovanje režijskega obrata. Sem spadajo stroški za nabavo opreme in delovna sredstva ter
stroški 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.
Z rebalansom se sredstva povečujejo zaradi nabave valjarja za vzdrževanje cest in valjarja za
izdelavo muld ter nakupa varilnega aparata. Povečujejo se tudi sredstva za plačilo dela prek
študentskega dela zaradi povečanega obsega terenskega dela.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-08-0006.
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PU 4002

TIC POLZELA

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 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 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 bo merilo 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 bo merilo 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 (Predlog rebalansa 2020: 21.230 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so bila planirana za oblikovanje in tisk letakov, na katerih se v novi podobi
predstavi ponudba vodenih ogledov po znamenitostih Občine Polzela, namenjena enodnevnim
izletom za društva in zaključenim skupinam, romarskim izletom in aktivnostim za šolske
skupine ter samostojnim brošuram – Gora Oljka in Muzej starih traktorjev. Prav tako so bila
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sredstva planirana za nadgraditev ponudbe na gradu Komenda s kostumiranim vodenjem
Malteškega viteza, uprizorjenem po scenariju pisatelja in dramatika Toneta Partljiča. Dodatna
sredstva so namenjena sodelujočim na področju vodenih ogledov: na gradu Komenda, Muzej
starih traktorjev (Ernest Obermayer), Cajhnov kozolec (Štefka Cajhen), Šaljive glinene figurice
(KD Andraž), izdelava koruznih punčk, ki se uporabljajo tudi kot protokolarno darilo (TD
občine Polzela).
Promocija ponudbe in dogodkov se izvaja v publikacijah, ki dosežejo največje število
potencialnih obiskovalcev (Ekodežela – revija Lupa, 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, revija
Poroka) ter na jumbo plakatnih mestih izven občine.
V letu 2019 je bil izveden prvi glasbeni festival Rebel Yell Polzela namenjen lokalnim
glasbenikom, nastopilo pa je tudi nekaj širše razpoznavnih glasbenih imen, ki je bil med mladimi
lepo sprejet. Namen festivala je, da postane tradicionalen in postane prepoznaven tako v
Savinjski dolini, kot tudi v Sloveniji (tako kot npr. Žalska noč mladih, Vransko Summer Night
in Rock žur Šešče).
V planu je bila tudi izvedba nove »modernejše srednjeveške prireditve«, ki bi vključevala
animacijski program za otroke z delavnicami in aktivnostmi ter program za odrasle s
srednjeveško tržnico z domačimi izdelki, nastopi skupin ter kulinarično ponudbo v sodelovanju
z Malteškim hramom.
Sredstva se na proračunski postavki zmanjšujejo, ker zaradi ukrepov ob Covid-19 ni bilo
mogoče izvesti glasbenega festivala Rebel Yell Polzela in srednjeveške prireditve, zato tudi niso
nastali stroški vezani na prireditvi (promocija, sodelujoči, nastopajoči, podporne dejavnosti,
oder, šotor …). Zaradi razmer ob Covid-19 so bili odpovedani obiski turističnih avtobusov,
zaradi česar bodo plačila sodelujočim na področju vodenih ogledov, ki so vezana na število
obiskovalcev, manjša. TIC Polzela je bil zaradi ukrepov ob Covid-19 zaprt od 16. 3. do 10. 5.
2020, zaradi česar se niso izvajale promocijske aktivnosti na področju turizma (objave oglasov
v publikacijah, na jumbo plakatnih mestih …).

PP 14031 TIC - Materialni stroški (Predlog rebalansa 2020: 6.900 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, telefon, poštne storitve, internet, izdatki
za reprezentanco in drug splošni material. Plan se zmanjšuje, zaradi ukrepov Covida 19, ker ni
bilo stroškov z udeležbo na konferencah in seminarjih, tudi obvezne prakse in počitniškega dela,
zaradi ukrepov ni bilo mogoče izvesti.
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 porabe sredstev v preteklem letu.

PP 14032 TIC - Plače zaposlenih (Predlog rebalansa 2020: 67.020 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v občinski upravi je Kadrovski načrt, ki je
priloga proračuna za leto 2020. Dela in naloge v okviru TIC Polzela so do konca julija 2020
opravljali dve delavki. Z avgustom se je zaposlil še vodja TIC. Višina plač zaposlenih delavcev
je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju
javnih financ.
Z rebalansom se sredstva plač zmanjšujejo, saj je bila zaposlitev tretje osebe realizirana šele v
mesecu avgustu.
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
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Višina plač zaposlenih delavcev v TIC Polzela je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju, Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o
uravnoteženju javnih financ ter Sistematizacije delovnih mest v Občini Polzela.

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 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.
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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 bo merilo 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 bo merilo 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 15005 Čistilna akcija (Predlog rebalansa 2020: 600 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana finančna sredstva so bila planirana za organizacijo in izvedbo vsakoletne pomladanske
čistilne akcije na območju celotne Občine Polzela. Občina je poskrbela za pogostitev
udeležencev čistilne akcije. Proračunska postavka se zmanjšuje. Čeprav smo kljub ukrepom
Covida 19 čistilno akcijo (v manjši zasedbi) v mesecu marcu izvedli, so nastali stroški bili
polovico manjši od planiranih.
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
Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta.

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 bo merilo 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 (Predlog rebalansa 2020: 6.500 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Polzela načrtuje tudi za leto 2020, že četrtič zapovrstjo, pridružitev Evropskemu tednu
mobilnosti. Organizacija tedna mobilnosti se vsako leto prilagodi sloganu za tekoče leto,
načeloma pa se izvajajo ukrepi, ki prispevajo k spremembi potovalnih navad, organizacija dneva
brez avtomobila, realokacija cestnega prostora za pešce, kolesarskih poti in javnega potniškega
prometa. Proračunska postavka se povečuje, ker smo bili uspešni na javnem razpisu, in bodo
prejeta nepovratna sredstva v višini 6.000 evrov. Vsa sredstva bodo porabljena namensko za ta
projekt, ki bo trajal od 16.9. do 22.9.2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta.

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

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 Šemek.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so vzdrževanje in rekonstrukcije nepremičnin kulturne dediščine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so vzdrževanje in rekonstrukcije nepremičnin kulturne dediščine.

PP 18005 Grad Komenda (Predlog rebalansa 2020: 47.230 EUR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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Sredstva so bila namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov gradu Komenda (elektrika,
ogrevanje, voda, varovanje objekta, zavarovanje), za nakup čistilnega materiala, tekoča
vzdrževalna dela na gradu in na opremi. Proračunska postavka se zmanjšuje, ker je zaradi
ukrepov Covida 19 bil grad zaprt od 16. 3. do 10. 5. 2020 - v gradu ni bilo najemnikov, kar je
posledično zmanjšalo tudi obratovalne stroške gradu. V okviru proračunske postavke bodo
nastali še stroški beljenja notranjosti gradu, nakup opreme (mize za teorijo, pleksi stojala,
inventar, tepih za poročno dvorano, zaodrje – dvižna rampa), lakiranje parketa, preoblečenje
poročnih foteljev,…
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Investicijska sredstva se planirajo v okviru NRP OB173-10-0007.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Proračunska sredstva za neinvesticijsko vzdrževanje so planirana na podlagi realizacije
preteklega leta.
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