OBRAZLOŽITVE
1. SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE POLZELA

Realizacija od 1. 1. do 30. 6. 2017

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
ELEMENTI
1
I. PRIHODKI
A. Tekoči prihodki (davčni in nedavčni)
B. Kapitalski prihodki
C. Transferni prihodki
II. ODHODKI
A. Tekoči odhodki in transferi
B. Investicijski odhodki in transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJ., PRESEŽEK
IV. PREJ.VRAČ. DANI POS.PROD.KAP.D.
V. DANA POSOJILA
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
VII. ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILO DOLGA
IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SR. NA RAČ.
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIIIIX=-III)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU ob
koncu preteklega leta

Sprejeti
proračun
2017
2
5.488.000
4.241.400
80.000
1.166.600
6.135.528
3.004.380
3.131.148
-647.528
0
0
0
559.000
197.000
-285.528
362.000
647.528

Veljavni
proračun
2017
3
5.488.000
4.241.400
80.000
1.166.600
6.135.528
2.994.980
3.140.548
-647.528
0
0
0
559.000
197.000
-285.528
362.000
647.528

285.528

285.528

v EUR
Realizacija
Inde
1.1.-30.6.2017
ks
4/3
4
5
2.240.183
40,8
2.192.396
51,7
2.386
3,0
45.402
3,9
1.734.680
28,3
1.543.408
51,5
191.272
6,1
505.504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98.969
50,2
406.534
0
-98.969
0
-505.504
0
285.528

0

V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih 2.240.183 evrov, kar je 40,8% planiranih prihodkov. Na
odhodkovni strani pa 1.734.680 evrov odhodkov, kar je 28,3% plana. Realizacija prihodkov in odhodkov
poteka pričakovano v skladu s sprejetim proračunom. Večja odstopanja beležimo pri realizaciji kapitalskih
in transfernih prihodkov. Pri prvih zaradi nerealizirane prodaje občinskega premožanja v prvi polovici
proračunskega leta, pri trnsfernih prihodkih pa je pridobitev sredstev predvidena v drugi polovici leta.
Sicer pa je realizacija tako prihodkov kot odhodkov zadovoljiva in pričakovana.
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I. PRIHODKI
Vrste prihodkov

I. PRIHODKI
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Transferni prihodki

1

Sprejeti
proračun

2

5.488.000

3.584.200
657.200
80.000
1.166.600

Veljavni proračun

3

5.488.000
3.584.200
657.200
80.000
1.166.600

v EUR

Realizacija
30.6.2017

4

2.240.183
1.751.845
440.550
2.386
45.402

Indeks
4/3

5

40,8

48,9
67,0
3,0
3,9

Skupni prihodki so bili realizirani v višini 40,8%, kar ocenjujemo za primerno, znotraj prihodkov pa je
realizacija različna. Realizacija davčnih in nedavčnih prihodkov je v višini zastavljenega polletnega plana,
medtem ko je realizacija kapitalskih in transfernih prihodkov nizka, ker je realizacija le teh vedno v drugi
polovici leta.
Davčni prihodki (skupina kontov 70)
- so realizirani v višini 48,9% načrtovanih sredstev oziroma 1.751.845 evrov. V skupino davčnih prihodkov
se uvrščajo naslednji davki: 700 - dohodnina, 703 - davki na nepremičnine, davki na prmičnine, davki na
dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in finančno premoženje, davki na posebne storitve in
drugi davki na uporabo blaga in storitev.
700Dohodnina predstavlja glavni davčni vir prihodkov. V letu 2017 smo jo na podlagi izračuna Ministrstva
za finance vključili v proračun v višini 3.148.100 evrov, ki se nakazuje občini tedensko v enakih deležih. V
prvem polletju je bilo iz tega naslova nakazanih 1.574.060 evrov, kar v strukturi vseh realiziranih
prihodkov Občine Polzela predstavlja kar 70,3%.
703Davki na premoženje Ta skupina davkov zajema davke na nepremičnine in premičnine in je v proračunu
za leto 2017 planirana v višini 298.800 evrov. V prvi polovici leta je realizirana 32,2%. Davki na dediščine
in darila v višini 16.200 evrov planiranih sredstev so realizirani 42,4% in davki na promet nepremičnin in
na finančno premoženje v višini 34.100 evrov, ki sorealizirani v višini 59.211 evrov. Slednji presegajo
planirana sredstva že v prvi polovici leta, kar pomeni, da se je promet z nepremičninami pričel
povečevati, glede na prejšnja leta.
704 Domači davki na blago in storitve Davki zajemajo davke na posebne storitve in davke na uporabo blaga
in storitev. Skupna višina realiziranih planiranih prihodkov je 31.980 evrov ali 36,8% planiranih sredstev.
Na kontih te skupine so pristojbine za vzdrževanje gozdih cest, ki so bile realizirane v višini 1.351 evra in
okoljska dajatev za osnesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda, realizirane v višini 29.413
evra.
Nedavčni prihodki (skupina kontov 71)
-obsegajo prihodke udeležbe na dobičke, prihodke od premoženja, upravne takse in pristojbine, denarne
kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke zbrane na podlagi posebnih
določb in predpisov. Realizirani so v višini 440.611 evrov ali 67,0% planiranih sredstev. Višina pobranih
sredstev je v mejah pričakovanih.
710 Prihodkih od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja Prihodki iz naslova udeležbe na
dobičku in dividend in prihodki od premoženja so planirani v višini 491.200 evrov. Slednji predstavljajo
prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore, stanovanja in komunalno infrastrukturo, kar
predstavlja glavnino prihodkov te skupine. Realizacija prihodkov te skupine je 49,0% planiranih sredstev
ali 240.745 evrov.
711 Takse in pristojbine Upravne takse in pristojbine so planirane v višini 5.000 evrov. Takse se plačujejo
za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnoupravnih zadevah. Realizirane so v višini 62,0%,
oziroma 3.099 evrov. Realizacija je odvisna od vlog občanov.
712 Globe in denarne kazni so realizirane v višini 2.957 evrov oziroma 227,0% plana. V prvi polovici
proračunskega leta je bilo vplačanih šest nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora. V letu 2016 je
bilo v prvi polovici leta vplačano 418 evrov. Vplačilo glob občina planira po realizaciji predhodnih
vplačil.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 77,5% oziroma 10.536 evrov. Predstavljajo
sredstva pobrana od najemnin mrliških vežic, storitev režijskega obrata, prihodke od objav v Polzelanu in
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stortve turistično informacijskega centra. Planirana sredstva presegajo prihodki iz naslova pogrebnih
storitev in prihodki storitev režijskega obrata.
714 Drugi nedavčni prihodki so realizirani 125,4% plana, oziroma 183.275 evrov. Skupina zajema
nedavčne prihodke komunalnih prispevkov. Nedavčni prihodki predstavljajo izključno prihodke
komunalne odmere novogradenj, sofinanciranj priključkov vodovoda, kanalizacije in sofinanciranje
izgradnje in asfaltiranja cest. V letu 2017 se je število vlog komunalnega prispevka za novogradnje
povečalo. V prvi polovici leta je bilo izdanih 22 vlog za novogradnje. V letu 2016 pa 24 vlog za celo leto.
Kapitalski prihodki (skupina kontov 72)
- so prihodki iz pričakovane – načrtovane prodaje materialnega premoženja občine, to je prodaje zgradb in
prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev kot tudi prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja. Prihodke iz naslova prodaje drugih zgradb in prostorov za leto 2017 so
planirani v višini 50.000 evrov in zemljišč v višini 30.000 evrov. Polletna realizacija je 2.386 evrov. V prvi
polovici proračunskega leta ni bilo realizacije prodaj, kljub temu, da se je prodaja nepremičnin izvajala.
Transferni prihodki (skupina kontov 74)
- izkazujejo vsa sredstva prejeta iz državnega proračuna in drugih javnofinančnih institucij. Transferni
prihodki za leto 2017, planirani v višini 1.166.600 evrov predstavljajo 21% vseh planiranih sredstev
proračuna. Realizacija te skupine prihodkov je 45.402 evrov ali 3,9%. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za finančno izravnavo so bila nakazana po planu in sicer v višini 8.292 evrov. Prejeli smo
sredstva za sofinanciranje družinskih pomočnikov za leto 2016 v višini 31.927 evrov. Nakazana je požarna
taksa v višini 3.776 evrov. Večji del planiranih sredstev iz državnega proračuna za investicije in tekočo
porabo pričakujemo v drugi polovici leta.

II. ODHODKI

Vrste odhodkov

ODHODKI

1

Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi

Sprejeti
proračun

2

6.135.528
1.336.700
1.667.680
3.002.248
128.900

Veljavni proračun

3

6.135.528
1.325.700
1.669.280
3.030.948
109.600

v EUR

Realizacija
30.6.2017

4

1.734.680
587.537
955.871
153.536
37.736

Indeks
4/3

5

28,3

44,3
57,3
5,1
34,4

So bili realizirani v višini 28,3% veljavnega proračuna, od tega tekoči odhodki 44,3%, tekoči transferi v
višini 57,3%, investicijski odhodki v višini 5,1% in investicijski transferi v višini 34,4%. V strukturi
odhodkov je realizacija po proračunskih področjih različna, razlogi so podani v obrazložitvah posebnega
dela posameznega proračunskega uporabnika. Spodnja tabela prikazuje pregled realizacije po PU,
podrobnejša poraba pa je izkazana oziroma opisana v posebnem delu proračuna.

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE

1

OBČINSKI SVET
01 Politični sistem
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
ŽUPAN
01 Politični sistem
04 Skupne administrativne službe
NADZORNI ODBOR
02 ekonomska in fiskalna politika
OBČINSKA UPRAVA
02 ekonomska in fiskalna politika

Sprejeti
proračun

Veljavni proračun

69.600
32.000
37.600
82.400
73.100
9.300
4.400
4.400
5.495.128
4.400

66.100
28.500
37.600
82.400
73.100
9.300
4.400
4.400
5.520.328
4.400

2
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3

Realizacija
30.6.2017

Indeks
4/3

31.473
13.531
17.942
47.299
41.599
5.700
2.812
2.812
1.407.277
1.987

47,6
47,5
47,7
57,4
56,9
61,3
63,9
63,9
25,5
45,2

4

5

04 Skupne administrativne službe
06 Lokalna samouprava
07 Obramba in ukrepi ob izr. dogodkih
08 Notranje zadeve
10 Trg dela in delovni pogoji

11 Kmetijstvo
13 Promet, prometna infrastruktura
14 Gospodarstvo
15 Varovanje okolja
16 Prostorsko planiranje
17 Zdravstveno varstvo
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
19 Izobraževanje
20 Socialno varstvo
22 Servisiranje javnega dolga
23 Intervencijski programi
OU-REŽIJSKI OBRAT
10 Trg dela in delovni pogoji

13 Promet, prometna infrastruktura
16 Prostorsko planiranje
OU-TIC POLZELA

04 Skupne administrativne službe
10 Trg dela in delovni pogoji

14 Gospodarstvo
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
SKUPAJ

7.000
366.800
105.200
500
2.300
21.900
209.200
39.700
218.400
960.848
81.700
1.794.380
1.311.500
238.300
51.000
82.000
386.100
21.000
110.000
255.100
97.900
28.100
9.500
57.800

10.500
366.800
105.200
500
3.900
22.550
230.900
19.750
218.400
996.148
83.700
1.734.880
1.355.000
238.300
51.000
78.400
364.400
21.000
96.700
246.700
97.900
34.100
9.500
51.800

8.356
178.916
45.111
0
3.835
4.606
55.148
9.712
23.052
79.217
33.252
196.784
585.688
125.328
19.444
36.843
186.802
4.531
46.787
135.483
59.017
23.140
6.176
29.701

79,6
48,8
42,9
0
98,3
20,4
23,9
49,2
10,6
8,0
39,7
11,3
43,2
52,6
38,1
47,0
51,3
21,6
48,4
54,9
60,3
67,9
65,0
57,3

6.135.528

6.135.528

1.734.680

28,3

2.500

2.500

0

0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
med bilanco prihodkov in odhodkov znaša 505.504 evrov in se bo skupaj z ostankom sredstev iz
preteklega leta porabil za nadaljnje plačilne obveznosti.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

C. RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazuje realizacija črpanja dolgoročno najetega kredita ( v prvi polovici leta se
občina ni zadolževala) in odplačila glavnic najetih dolgoročnih kreditov iz preteklih let v višini 98.969
evrov oziroma 50,2%.
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POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OD 1. 1. DO 30. 6. 2017
V proračunu Občine Polzela za leto 2017 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (48.čl. ZJF) v višini
48.000 evrov za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
plazovi, toča, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile. O porabi sredstev za omenjene primere
je v skladu z 8. čl. Odloka o proračunu odločal župan.
Prenosa sredstev iz leta 2016 ni bilo. V prvi polovici leta smo porabili 14.653 evrov za sanacijo ceste
Sevčnikar-Korber.
POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2017
V proračunu občine Polzela za leto 2017 se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ni
razporedil, ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. čl. ZJF). Planirani znesek je znašal
34.000 evrov, kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena
sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V prvem polletju proračunskega leta 2017,
smo prerazporedili sredstva v višini 16.443 evrov za poplačilo tožbe Svetko-Stropnik v višini 12.843 evrov,
za proračunsko postavko promocija zdravja v višini 2.000 evrov in za sofinanciranje javnih dela CSD v
višini 1.600 evrov.
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POSEBNI DEL
Obrazložitev polletne realizacije odhodkov po podprogramih
PU
PPP/GP
R
PPR/PP

Besedilo

1000

OBČINSKI SVET

01
POLITIČNI SISTEM
01019001 Dejavnost občinskega sveta
PP/01002-Stroški sej občinskega sveta, PP/01003-Stroški odborov in komisij in PP/01006- Financiranje
političnih strank.
Članom občinskega sveta so bile v prvem polletju izplačane tri sejnine za seje občinskega sveta in
štiri sejnine članom odborov in komisij za opravljene seje delovnih teles občinskega sveta. Izplačana
je bila dotacija za prvi dve tromesečji v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank za prvo
polletje.
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18039004 Mediji in avdio vizualna kultura
PP/18051-Občinsko glasilo POLZELAN, poročevalec Občine Polzela
Dogodki v Občini Polzela so medijsko pokriti. Gre za poročanje o sejah občinskega sveta, poročanje
in reportaže ter prispevki o gospodarskih dogodkih, odprtjih, razstavah, prireditvah. Vsa
gospodinjstva mesečno prejemajo glasilo Polzelan, poročevalec Občine Polzela.
2000
01

ŽUPAN
POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupana
PP/01020-Plača za opravljanje poklicne funkcije župana, PP/01021-Nadomestila in drugi izdatki župana,
PP/01023-Materialni stroški župana in PP/01024-Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije
podžupanov.
Podprogram zajema dejavnost župana in podžupana. Realizacija poteka v skladu z načrtovanimi
cilji.
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PP/04020-Pokroviteljstva občine
Podprogram zajema pomoči namenjene društvom in posameznikom pri izpeljavi prireditev in
dejavnostih, ki promovirajo Občino Polzela.
3000

NADZORNI ODBOR

02
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
PP/02010-Dejavnost nadzornega odbora
V prvem polletju je nadzorni odbor zasedal tri krat. Članom nadzornega odbora so bile izplačane tri
sejnine za opravljene seje. Izplačan je bil znesek za nadzor zaključnega računa proračuna za leto
2016.
4000

OBČINSKA UPRAVA

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
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02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
PP/02001-Stroški plačilnega prometa-UJP, A banka,..
Iz tega naslova so poravnane storitve Uprave za javna plačila in storitve A banke za promet z
gotovinskim poslovanjem občine.
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
PP/04050-Izvršbe in drugi sodni postopki
Poravnani so bili stroški odvetniških zastopanj v sodnih postopkih in storitev pravne pomoči za
prvo polletje 2017.
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 Administracija občinske uprave
PP/06050-Plače zaposlenih v občinski upravi, PP/06051-Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih, PP/06060Materilani stoški-občinska uprava, PP/06061-Počitniška dejavnost, PP/06062-Medobčinski inšpektorat in
PP/06063-Energetski upravljalec javnih zgradb.
Poravnani so stroški dela zaposlenih, materialni stroški občinske uprave in skupne občinske uprave
v obdobju januar – junij 2017.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
PP/06080-Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, PP/06081-Tekoče vzdrževanje opreme in PP/06090Nakup opreme.
Nabavljena je bila dotrajana računalniška oprema in pisarniško pohištvo. Izvedene so aktivnosti za
zavarovanje in tekoče vzdrževanje prostorov občinskih prostorov.
07
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
PP/07002-Stroški operativnega delovanja enot in služb CZ in PP/07004-Usposabljanje enot in služb CZ
Sredstva so bila porabljena za nadomestilo plač gasilcev v treh intervencijah.
07039002 Protipožarna varnost
PP/07010-Dejavnost gasilskih društev, PP/07011-Sredstva za zavarovalne premije, PP/07012-Dejavnost
Gasilske zveze Žalec, PP/07013-Investicjski transferi gasilskim društvom iz sredstev požarne takse,
PP/07014- Transferi gasilskim društvom in PP/07015-Vzdrževanje hidrantov.
Sredstva so bila dodeljena vsem trem prostovoljnim gasilskim društvom za izvajanje gasilske javne
službe, zavarovanje gasilskih domov ter nakup nujne zaščitne gasilske opreme.
08
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
08029001 Prometna varnost
PP/08001-Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sredstva so namenjena za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet za
preventivo skrbi za varno pot učencev v šolo in vrtec ter vsako leto izvede akcijo varovanja
prvošolcev. Postavka bo realizirana v drugem polletju.
10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001 Povečanje zaposljivosti
PP/10020-Javna dela – CSD, VDC SAŠA
Občina Polzela v letu 2017 skupaj z občinami Braslovče, Prebold, Tabor in Vransko financira
vključitev enega zaposlenega v program javnega dela »Socialno vključevanje posebej ranljivih
skupin« na CSD Žalec. Sofinancira tudi vključitev enega zaposlenega v program javnega dela v
VDC Saša Velenje. Podporno zaposlovanje je koncept zaposlovanja invalidov v integriranem
delovnem okolju pri običajnih delodajalcih in ima podlago v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov.
11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
PP/11010-Podpora kmetijski dajvnosti
Sredstva so namenjena za subvencije v kmetijstvu. Za pridobitev teh sredstev je bil opravljen javni
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razpis v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Polzela za programsko obdobje 2015-2020. Sredstva še niso bila razdeljena.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
PP/11012-Podpora društveni dejavnosti-kmetijstvo in PP/11015-Urejanje vrtov
Sredstva so namenjena društvom na področju kmetijstva za njihovo delovanje ter organizacijo
projektov. Dodelila so se na podlagi objavljenega javnega razpisa. Postavka je realizirana. Izplačane
so bile dotacije za leto 2017 društvenim dejavnostim tega področja.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
PP/11050-Zavetišče za živali in PP/11051-Sofinanciranje dejavnosti varstva živali
Zagotovitev zavetišča oziroma skrb za zavržene in zapuščene živali je v skladu z Zakonom o zaščiti
živali lokalna zadeva javnega pomena. Sredstva so namenjena za izvajanje dejavnosti pomoči,
oskrbe in namestitve živali v zavetišču za zapuščene živali. Na tem podprogramu je del sredstev
namenjenih tudi sofinanciranju Lovske družine Polzela, ki pa še niso bila izplačana.
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
PP/11060-Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Redno vzdrževanje gozdnih cest je večinoma financirano iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in vlak. Pogodba o sofinanciranju je že
podpisana. Postavka pa bo realizirana v drugem polletju.
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
PP/13105-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest in PP/13110-Pločnik pod AC LC 490591
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture
(pločnike, kolesarske poti, mostove, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa..). Aktivnosti za
vse planirane investicije se izvajajo in bodo dokončane v drugi polovici leta. Plačana je bila ocena
ekonomske upravičenosti za podelitev koncesijske dajatve občinskih cest.
13029003 Urejanje cestnega prometa
PP/13200-TIOS-obvestilne table in PP/13201-Celostna prometna strategija
Sredstva za dokončanje postavitve turistično informativne signalizacije še niso realizirna. Del
sredstev je bilo prerazporejenih. S prerazporeditvijo sredtev je bila odprta PP/Celostna prometna
strategija in poplačana v višini 2.294 evrov.
13029004 Cestna razsvetljava
PP/13500-Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave in PP/13501-Postavitev cestnih svetil
Poraba je skladna s planirano. Realizacija zajema porabo električne energije za javno razsvetljavo v
prvem polletju. Postavitev novih cestnih svetilk na Bregu in pri Gmajnici je bilo realizirano in
plačano z dodatno zagotovljenimi sredstvi.
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture
PP/13801-Železniški promet
V prvi polovici proračunskega leta je bila izvedena zamenjava radarja na železniškem prehodu na
Bregu.
14
GOSPODARSTVO
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
PP/14002-Razvojna agencija Savinja Žalec, PP/14003-Regionalna agencija Savinjske regije, PP/14004Zavod Celeia Celje in PP/14007-Vzpodbujanje gospodarstva v Občini Polzela.
Vključuje sredstva za sofinanciranje nosilcev regionalnega razvoja, katerih soustanoviteljica oz.
pridružena članica je Občina Polzela. Sredstva so realizirana v skladu s pogodbami.
14039001 Promocija občine
PP/14011-Knjiga – 20 let Občine Polzela
Pričele so se aktivnosti za pripravo knjige.
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
PP/14020-Sofinanciranje programa Turističnega društva Polzela in PP/14024-Ureditev postajališč za avto
dome
Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Občini
Polzela. Izdan je bil sklep o dodelitvi sredstev ter skladno s sklepom nakazana sredstva. Za ureditev
parkirišč je Občina Polzela v sodelovanju v skupni prijavi z občinami Sveti Jurij, Hoče-Slivnica in
Novo mesto kandidirala za nepovratna sredstva, ki pa niso bila pridobljena.
15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
PP/15001-Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov, PP/15005-Čistilna akcija, PP/150051-Subvencije k ceni
odlaganja odpadkov, PP/150070-RCERO-Simbio in PP/150071-Stara infrastruktura Simbio.
Sredstva na teh postavka so realizirana v pričakovani višini.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
PP/15010-Meteorni kanal Ločica, PP/150121-Kanalizacijski priključek v agromelioraciji Polzela, PP/15014Kanalizacija Ločica, PP/15015-Subvencija k ceni odpadne vode, PP/15023- Subvencija k ceni čiščenja
odpadne vode in PP/15024-Male čistilne naprave-sofinanciranje.
Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov. Gradnja kanalizacije se je
pričela in bo zaključena po terminskem planu. Plačila bodo izvedena v drugi polovici leta.
Subvencije se nakazujejo glede na zahtevke javnih podjetij.
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
16029003 Prostorsko načrtovanje
PP/16020-Prostorski plani, PUP-i, ZN, PP/16021-Dograditev komunalne infrastrukture v PC Ločica in
PP/16023-Stanovanjska cona Ločica-OPPN III.
Prostorsko načrtovanje oziroma sprejem prostorskih aktov občine. Postavka je delno realizirana za
namene izdelave sprememb in dopolnitev OPN Polzela na območju tovarne nogavic. Izvedba na PP
Dograditev komunalne infrastrukture v PC Ločica bo zaključena v mesecu avgustu, poplačilo bo v
drugi polovici leta.
16039001 Oskrba z vodo
PP/16031-Oskrba z vodo, PP/16036-Vodovod Andraž, PP/16037-Subvencija oskrbe z vodo, PP/16038Vodenje investicij in PP/16039-Vodenje katastra.
Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodnih sistemov. Postavka bo v celoti realizirana v
drugem polletju. Obnove vodovodnih sistemov se že izvajajo.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
PP/16040-Pokopališče Polzela-materialni stroški in PP/16043-Pokopališče Andraž-materialni stroški in
vzdrževanje
V letu 2017 so v planu predvidena sredstva za redna vzdrževalna dela in pokrivanje materialnih
stroškov na pokopališču Polzela in Andraž. V prvi polovici leta so bila sredstva za materialne
stroške krita v pričakovani višini, ravno tako sredstva vzdrževanja. Na Polzeli se je delno sanirala
fasada mrliške vežice in v Andražu tlakovanje.
16039003 Objekti za rekreacijo
PP/160500-Upravljanje in vzdrževanje drugih objektov, PP/16052-Športno rekreacijski center Polzela,
PP/160530-Igrišče »Mali nogomet« ŠRC, PP/16056-Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za
rekreacijo in PP/16057-Vzdrževanje ostalih društvenih objektov.
Planirana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju in upravljanju objektov za rekreacijo
(zelenice, parki, igrišča, …), ter dopolnitev naprav na igriščih. V prvi polovici leta se je nabavili koši
za košarko in mreže za nogomet. Ravno tako so dodeljena sredstva športnim društvom.
16039004 Praznično urejanje naselij
Postavka je realizirana. Plačana je bila okrasitev za mesec december 2016.
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
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Planiran je nakup stanovanjske hiše v naselju Polzela (pri cerkvi). Nakup še ni izveden.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Sredstva so namenjena za tekoča in investicijska vzdrževanja v občinskih stanovanjih, ter za
sofinanciranje skupnih delov objekta glede na lastninski delež. Upravljavec občinskih stanovanj je
po pogodbi Sipro, d. o. o.. Plan vzdrževanja pripravi upravljavec. Vzdrževalna dela na občinskih
stanovanjih se izvajajo po planu.
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
Ta postavka je realizirana skladno s planom. Izvedeno je bilo poplačilo odškodnin in geodetskih
storitev.
16069002 Nakup zemljišč
Skladno z načrtom razpolaganja s premoženjem so nakupi planiranih zemljišč delno že izvedeni.
17
ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
PP/17002-Upravljanje in vzdrževanje zdravstvenih domov in PP/17003-Sofinanciranje društev za pomoč
osebam s posebnimi potrebami
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in investicije v Zdravstvenem domu Polzela.
Izvedlo se je izplačilo sredstev društvom za pomoč osebam s posebnimi potrebami na osnovi
javnega razpisa.
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je Občina Polzela dolžna poravnati
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem občanom, ki izpolnjujejo pogoje. Polletna
realizacija je v višini planiranih sredstev.
17079002 Mrliško-ogledna služba
Podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe, ki je zakonska obveznost občine.
Zajema plačilo opravljenih mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja
nesreče. Z veljavnim planom je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029001 Nepremična kulturna dediščina
PP/18001-Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer, PP/180010-Kulturna in sakralna dediščina, PP18001Postavitev spominskih obeležij in PP/18005-Grad Komenda.
Planirana sredstva za obnovo hiše Neže Maurer so vezana na javni razpis za pridobitev
nepovratnih sredstev in v tem obdobju niso bila realizirana. Proračunska postavka dodelitev
sredstev posameznikom za ohranjanje kulturne in sakralne dediščine v prvi polovici leta ni bila
realizirana. Bil je objavljen javni razpis. Sredstva na proračunski postavki Grad Komenda, ki se
nanašajo na materialne stroške so realizirana po planu, investicija, ki se nanaša na izgradnjo
parkirišč, pa v letu 2017 ne bo izvedena. Del sredstev se je z virmanom prerazporedilo. V prvi
polovici leta je bila nabavljena oprema za zunanji vrt in reflektorji za osvetlitev gradu.
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
PP/18020-Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice in PP/18021-Nakup knjig za Medobčinsko splošno
knjižnico
Sredstva so bila dodeljena za zagotavljanje pogojev za delovanje Medobčinske splošne knjižnice
Žalec ter Občinske knjižnice Polzela po planu.
18039003 Ljubiteljska kultura
PP/18041-Sofinanaciranje javnega sklada za kulturne dejavnosti, PP/18042-Programi kulturnih društev in
PP/18043-Sofinanciranje kulturnih, turističnih in športnih prireditev.
Sredstva so namenjena za delovanje kulturnih društev v občini ter za sofinanciranje kulturnih
programov, v skladu s podpisano pogodbo z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, OI Žalec.
Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2017 so bila v skladu s pogodbo že delno
nakazana.
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18039005 Drugi programi v kulturi
PP/18060-Investicijsko vzdrževanje-kulturni dom Polzela, PP/18061-Investicijsko vzdrževanje-kulturni dom
Andraž, PP/18064-Kulturni dom Polzela-KIMC, PP/18065-Kulturni dom Polzela-tekoče vzdrževanje,
PP/18066-Kulturbi dom Andraž-tekoče vzdrževanje in PP/18067-Energetska sanacija KD Andraž.
Del sredstev za tekoče ter investicijsko vzdrževanje obeh kulturnih domov v občini je bilo
nakazano. Predvidenega pričetka novogradnje kulturnega doma v prvi polovici leta še ni. S
prerazporeditvijo sredstev so se zagotovila dodatna sredstva za poplačilo projektov.
V podprogramu so planirana tudi sredstva za energetsko sanacijo KD Andraž, vendar razpisa za
dodelitev teh sredstev s strani sredstev države v prvi polovici leta ni bilo.
18049001 Programi veteranskih organizacij
Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti, med katere
sodijo tudi veteranske, borčevske in ostale organizacije. Sredstva so bila dodeljena in nakazana.
18049004 Programi drugih posebnih skupin
Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti, med katere
sodijo tudi ostale organizacije. Sredstva so bila dodeljena in nakazana.
18059001 Programi športa
PP/18100-Dejavnost športnih društev in PP/18104-Energetska sanacija športne dvorane
Sredstva so namenjena za delovanje športnih društev v občini. V prvi polovici leta so bila sredstva
nakazana po planu. S projektom prijavljenim na javni razpis energetske sanacije športne dvorane je
bila podana prijava v prvi polovici leta.
18059002 Programi za mladino
PP/18122-Sofinanaciranje programov prostega časa otrok in mladine in PP/18123-Sofinanciranje mladinskih
društev
Podprogram zajema sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov
preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami.
Občina ima planirana sredstva za sofinanciranje letovanja otrok in mladine, ki izhajajo iz socialno
šibkejših družin ter sofinanciranje mladinskih društev. Sredstva so bila dodeljena na osnvi javnega
razpisa.
19

IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci
PP/19002-Vrtec Polzela, PP/19003-Dejavnost vrtcev izven območja Občine Polzela in PP/19007-Energetska
sanacija vrtca Polzela.
Sredstva so namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz
Občine Polzela, ki obiskujejo vrtec Polzela ter ostale vrtce po Sloveniji. V podprogramu so planirana
tudi sredstva za energetsko sanacijo vrtca, vendar razpisa za dodelitev teh sredstev s strani države
v prvi polovici leta ni bilo.
19039001 Osnovno šolstvo
PP/19010-Materialni stroški v OŠ Polzela, PP/19011-Sredstva za zavarovanje OŠ Polzela, PP/19012Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program), PP/19013-Sredstva za ogrevanje OŠ Polzela,
PP/19014-Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela, PP/19016-Materialni stroški v II. OŠ Žalec in
PP/19020-Waldorfska šola.
Sredstva so bila porabljena za osnovno šolstvo za materialne stroške, sredstva za zavarovanje,
ogrevanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter dogovorjeni program po planu.
19039002 Glasbeno šolstvo
PP/19040-Sofinanciranje Glasbene šole RS Žalec in PP/19043-Sofinanaciranje glasbenih društev
Glasbeni šoli Risto Savin Žalec, Občina Polzela kot soustanoviteljica zavoda zagotavlja sredstva za
materialne stroške za delovanje šole ter delež investicijskega vzdrževanja. Glasbenim društvom so
bila dodeljena sredstva na podlagi objavljenega javnega razpisa.
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19059001 Izobraževanje odraslih
Kot soustanoviteljica JZ UPI Ljudska univerza Žalec, je občina v skladu s pogodbo nakazala
sredstva na podlagi izstavljenega zahtevka.
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
PP/19050-Regresiranje prevozov v šolo in PP/19051-Subvencioniranje šolske prehrane
V skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju prevozov osnovnošolskih otrok z izvajalcem Pemi d.o.o.
občina krije stroške prevoza. Občina krije tudi stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki
dnevno obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja ter povračilo stroškov prevoza staršem, ki so
oddaljeni več kot 4 km od osnovne šole. Občina namenja sredstva za plačilo kosil učencem II.
Osnovne šole v Žalcu. Sredstva so nakazana za učence naše občine.
20
SOCIALNO VARSTVO
20029001 Drugi programi v pomoč družini
Sredstva so bila porabljena v skladu s prejetimi vlogami za dodelitev enkratne denarne nagrade ob
rojstvu otroka. V prvi polovici leta je bilo izvedeno plačilo za 26 novorojencev.
20049002 Socialno varstvo invalidov
Na podlagi izdanih odločb so v Občini Polzela zaposlene štiri osebe kot družinski pomočniki.
20049003 Socialno varstvo starih
PP/20030-Oskrbnine starejših v domovih, PP/20031-Financiranje pomoči na domu in PP/20033Sofinanciranje medgeneracijskih društev.
Za oskrbo občanov, ki so nameščeni v domove, katerih plačilna sposobnost ne zadošča za kritje
stroškov domske namestitve, jim v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, CSD izda odločbo v
celotni ali delni oprostitvi plačila storitve. To razliko, v primeru, ko ni drugih zavezancev za
doplačilo, poravna občina. Realizacija poteka po predvidenem planu. Občina sofinancira pomoč na
domu v višini 65% cene programa. Realizacija prvega polletja je v okviru proračunskih sredstev.
V podprogramu so tudi sredstva namenjana za sofinanciranje delovanja medgeneracijskega
društva, katera so bila razdeljena preko objavljenega javnega razpisa.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
PP/20040-Subvencioniranje najemnin, PP/20041-Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev,
PP/20042-Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, PP/20043-Sofinanciranje dejavnosti
zavetišč za brezdomce in PP/20046-Banka hrane.
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Polzela, smo prejeli vloge
ter izdali odločbe za enkratne denarno socialne pomoči 26 prosilcem. Občina je poravnala tudi delež
subvencije najemnine, v skladu z izdanimi odločbami s strani CSD Žalec. Občina je v prvi polovici
leta krila v celoti pogrebne stroške za eno osebo. Iz naslova stroškov zavetišč za brezdomce se
sofinancira za dva občana Polzele. V okviru proračunske postavke Banka hrane so sredstva
relaizirana v pričakovani višini.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
PP/20060-Sofinanaciranje društev s področja socialnega varstva, PP/20061-Dejavnost dnevnega centra
Želva-Eureka Žalec in PP/20062-OZ RK Žalec.
Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti, med katere
sodijo tudi društva s področja socialnega varstva. Sredstva so razdeljena in nakazana. V letu 2017
Občina Polzela sofinancira podporno zaposlitev za dva občana v dnevnem centru Eureka Žalec. To
je koncept zaposlovanja invalidov. Realizacija na tej postavki je v mejah pričakovane realizacije
polletja. S prerazporeditvijo sredstev so bila zagotovljena transferna sredstva za OZ RK Žalec, ki se
nakazujejo mesečno po pogodbi.
22
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje
Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za odplačilo obresti dolgoročno najetih posojil predhodnih
let.
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
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Občina se v prvem polletju ni zadolževala, zato so sredstva tega podprograma v prvem polletju
neporabljena.
23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23029001 Rezerva občine
V proračunu občine Polzela za leto 2017 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (48.čl. ZJF) v
višini 48.000 evrov za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplave, plazovi, toča, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile. O porabi sredstev za
omenjene primere je v skladu z 8. čl. Odloka o proračunu odločal župan.
V prvi polovici leta je bila izločena polovica sredstev na sklad. Porabljeno je bilo 14.652,81 evrov za
sanacijo ceste Sevčnikar-Korber v Andražu.
23039001 Splošna proračunska rezervacija
V proračunu občine Polzela za leto 2017 se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni
razporedil, ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. čl. ZJF). Planirani znesek znaša
34.000 evrov, kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila
zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V prvem polletju
proračunskega leta 2017, so bila prerazporejena sredstva v višini 16.443 evrov za poplačilo tožbe
Svetko-Stropnik v višini 12.843 evrov, za proračunsko postavko Promocija zdravja v višini 2.000
evrov in za sofinanciranje javnih del CSD v višini 1.600 evrov.
4001

OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001 Povečanje zaposljivosti
PP/10009-Javna dela na področju komunalne dejavnosti in PP/10010-Materialni stroški – javna dela
V okviru občinske uprave je z odlokom ustanovljen režijski obrat, ki izvaja vzdrževalna dela na
cestnem področju, pokopališčih na Polzeli in v Andražu, in vseh drugih javnih površinah na
območju Občine Polzela. V režijskem obratu se tako zaposlujejo delavci preko programa javnih del.
V prvi polovici leta je bil zaposlen en delavec.
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
PP/13005-Tekoče vzdrževanje občinskih cest in PP/13006-Zimsko vzdrževanje občinskih cest
Sredstva prve polovice proračunskega leta so porabljena za potrebe zimske službe in skladno z
letnim planom za vzdrževanje na občinskih cestah. Del sredstev proračunske postavke Zimsko
vzdrževanje lokalnih cest se je prerazporedil zaradi mile zime.
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
16039005 Druge komunalne dejavnosti
PP/16054-Plače delavcev režijskega obrata in PP/16055-Stroški upravljanja
Delovanje režijskega obrata se izvaja na delovnih področjih kot so; krpanje občinskih cest; 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; urejanje in vzdrževanje mest za
plakatiranje; vzdrževanje prostorov v lasti občine ter druge dejavnosti po odredbi župana. Sredstva
so porabljena v okviru planiranih za prvo polletje letošnjega leta..
4002

OBČINSKA UPRAVA-TIC POLZELA

04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
V skladu s planom dela, so sredstva porabljena za organizirane javne prireditve in stroške povezane
z njimi.
10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001 Povečanje zaposljivosti
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Podprogram zaposluje delavko na področju javnih del v programu z nazivom: pomoč pri
organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev.
14
GOSPODARSTVO
14039001 Promocija občine
PP/14030-Turistična promocija, PP/14031-Materialni stroški in PP/14032-Plače zaposlenih.
Sredstva so bila porabljena za oblikovanje in tisk ter distribucijo promocijskega materiala za grad
Komenda in ostale znamenitosti občine, oglaševanje na jumbo plakatih izven Občine Polzela
Sredstva so porabljena tudi za plače dveh zaposlenih ter materialne stroške za redno delovanje TICa Polzela.
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029001 Nepremična kulturna dediščina
Sredstva za vzdrževanje parka Šenek v prvi polovici leta niso bila porabljena.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - REALIZACIJA 1. 1. DO 30. 6. 2017
IZVRŠEVANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
Za splošnim in posebnim delom proračuna sledi še prikaz realizacije Načrta razvojnih programov 2017, v
katerem so prikazani podatki o skupni vrednosti projektov. Veljavni plan v višini projektov za leto 2017 in
realizaciji do 30. 6. 20167 ter indeks realizacija/ veljavni plan 2017. V NRP so bili planirani projekti v
skupni višini 3.091.249 evrov, od tega znaša finančna realizacija že pokritih obveznosti do 30. 6. 2017
150.232 evrov, kar je 5% realizacije planiranih sredstev v investicije. Izvrševanje posameznih projektov je
ciklus, ki terja svoj čas in le malo je investicij, ki se lahko pričnejo in že plačajo v prvi polovici
proračunskega leta. Načrt razvojnih programov in realizacija le tega je sestavni del izvrševanja proračuna
za prvo polletje 2017 in je pripet kot priloga k poročilu.

47

