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OBRAZLOŽITEV  NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETA 2019 - 2022 
 
1000 OBČINSKI SVET 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

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

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

Stanje projekta 
Projekt bo izveden v aprilu 2019. 

  

4000 OBČINSKA UPRAVA 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 Dejavnost občinske uprave  

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

06090 OB173-07-0001 Nakup opreme 
 Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, novih konferenčnih stolov za sejno sobo 
ter strojne računalniške opreme in nakup nove licenčne opreme na področju poslovanja občinske 
uprave (Grad). 
 
Stanje projekta 
V letu 2019 bo projekt izveden do konca junija. 

  

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

07039002  Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

07013 OB173-07-0004 Požarna taksa 
 Namen in cilj 

Sredstva požarnega sklada so namenska. Namenskost porabe teh sredstev spremlja Vlada RS, 
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Sredstva so planirana v višini, kot jih določa 
Vlada RS. Sredstva se porabijo za nakup manjkajoče gasilske zaščitne opreme za vsa tri gasilska 
društva v občini (Polzela, Andraž nad Polzeli, Ločica ob Savinji), ki jo potrebujejo za varno 
izvajanje nalog gašenja požarov. 
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Stanje projekta 
Občina mesečno pridobi sredstva, katera določa Vlada RS, le ta pa razporedimo gasilskim 
društvom v občini. Sredstva društva porabijo za nakup gasilske opreme, pri izvajanju intervencij. 

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

Sredstva so namenjena na nakup zaščitne gasilske opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter sofinanciranje gasilskega vozila 
PGD Andraž z oznako AC 24/50. Cilj je posodobiti in opremiti vsa tri gasilska društva v občini s 
primerno opremo, katera omogoča gasilcem varno pristopanje k intervencijam. V letu 2019 bo 
občina mesečno namenjala del sredstev za plačilo obrokov gasilskega vozila za PGD Andraž. 
Planiranih je 37 obrokov s pričetkom plačevanja v januarju 2019. 
 
Stanje projekta 
Sredstva društvom se nakazujejo na podlagi zahtevkov. V tekočem letu občina prejme predvidoma 
3 zahtevke za: zavarovanje, dejavnost gasilskih društev, nakup opreme.. Sredstva na zahtevku so 
razdeljena za vsako društvo posebej in na podlagi tega so tako nakazana tudi sredstva.  Z januarjem 
2019 smo s strani PGD Andraž prejeli tudi prvi zahtevek (od cca 37), ki je namenjen za plačilo 
gasilskega vozila AC 24/50.  

  

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

11010 OB173-07-0055 Podpora kmetijski dejavnosti 
 

 

Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za subvencije v kmetijstvu. Za pridobitev teh sredstev se opravi javni razpis 
v skladu z  Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v 
občini Polzela. Občina Polzela želi spodbujati kmetijstvo ter kmete, zato z letnim sofinanciranjem 
pomaga pri posodabljanju kmetij z nakupi novih strojev ali plačilom zavarovanj.  
 
Stanje projekta 
Predvidoma ob koncu meseca marca oz. začetku aprila (po sprejetju proračuna za tekoče leto) 
občina objavi javni razpis za tekoče koledarsko leto, v katerem opredeli razpisana sredstva, ter 
pogoje prijave ter celotnega poteka razpisa. Na podlagi prejetih vlog občina s Pravilnikom o 
dodeljevanju pomoči oceni prejete vloge ter upravičencem dodeli sredstva. Le ta jim do konca 
tekočega leta ob predložitvi vseh potrebnih dokumentov nakaže sredstva. 

  

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet  in infrastruktura 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
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13102 OB173-07-0009 Sanacija plazov 
 Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki v višini 50.000,00 EUR zajemajo strošek sanacije plazu Majhenič v 
Andražu ter za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi projektiranja. 

13104 OB173-07-0011 Investicijsko vzdrževanje in gradnje cestne infrastrukture-mostovi 
 Namen in cilj 

Občina Polzela na letnem nivoju planira obnovo enega dotrajanega mostu na lokalnem cestnem 
omrežju.  
 
Stanje projekta 
Za leto 2019 ni predvidenih investicij na tej proračunski postavki. 
 

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

Na  tej postavki so zajeta sredstva v višini 85.000,00 EUR za preplastitev lokalne ceste št. LK 
493891- Savinjsko nabrežje ter treh krajših odsekov lokalnih cest: Sitar v Andražu, Beloševič v 
Založah  in 100m dolgega odseka ceste na Murnov hrib.  
 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 
 

131056 OB173-17-0002 Obnova cesta - MODU 
 Namen in cilj 

Na tej postavki so zajeta sredstva v višini 96.000,00 EUR, od katerih delež v višini 70.000,00 EUR 
odpade na pričakovan delež odškodnine po MEMORANDUMU O DOLGOROČNI TRAJNI 
UREDITVI RAZMERIJ PRI OBRATOVANJU KAMNOLOMA ANDRAŽ (v nadaljnjem 
besedilu: MODU) družbe Strabag d. o. o., za obnovo lokalne ceste št. JP 993221 v Andražu v 
dolžini cca 400m in delež sredstev v višini 26.000,00 EUR, ki je  namenjen transferju neprofitnim 
organizacijam in ustanovam iz naslova odškodnine za žlindro družbe Štore Steel d. o. o.. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 
 

131057 OB173-18-0001 Obnova lokalne ceste LK 493891 - Ločica 
 Namen in cilj 

Na  tej postavki so zajeta sredstva za nakup zemljišč po obnovi lokalne ceste št. LK 493891- 
Otorepec v Ločici. 
 
Stanje projekta 
Izvedena je odmera ceste po gradnji in oddan elaborat pri Geodetski upravi RS. V pripravi je  
odločbe Geodetske uprave RS o odmeri ceste. 
 

13111 OB173-17-0011 Pločnik LC 490591 Pevec – AC 
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 Namen in cilj 
Na  tej postavki so zajeta sredstva za nakup zemljišč po izgradnji pločnika na lokalni cesti št. LC 
490591 od priključka Sončne ceste do podvoza z AC na dolžini cca. 150m. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 
 

13112 OB173-17-0012 Pločnik LZ 493841 Gmajnica - Zora 
 Namen in cilj 

V letu 2020 se predvideva izgradnja pločnika na relaciji od Kozovinca do bara Gmajnica. 
Stanje projekta 
Izdelana je projektna dokumentacija. 
 

131130 OB173-18-0005 Obnova lokalne ceste LC490371 Založe - Podsevčnik 
 Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki v višini 179.500,00 EUR so namenjena za obnovo lokalne ceste LC 
490371 v dolžini cca. 1000m, ki je opredeljena v Investicijskem programu (INV-P) za Obnovo 
lokalnega cestnega omrežja v Občini Polzela, vključno z izdelavo potrebne investicijske 
dokumentacije in odkupi zemljišč. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 
 

131131 OB173-18-0006 Obnova lokalne ceste JP993901 Gore Oljka - Podvin 

 Namen in cilj 
Sredstva ne tej postavki v višini 1000,00 EUR so namenjena za izdelavo (dopolnitev) projektne 
dokumentacije za obnovo lokalne ceste JP 993 901 Odcep Gora Oljka – Podvin glede na prioritete, 
vezane na (INV-P) za Obnovo lokalnega cestnega omrežja v Občini Polzela. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave 

  

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13200 OB173-15-0001 TIOS - obvestilne table 
 Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki v višini 5.000 EUR so namenjena dopolnjevanju že obstoječega TIOS 
informacijskega sistema ob državnih cestah v Občini Polzela.  
 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi potrjevanja elaborata na DRSC. 
 

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

V letu 2017 je bila sprejeta Celostna prometna strategija Občine Polzela. To je strateški dokument, 
s katerim je bil sprejet načrt zaporednih ukrepov na področju prometa s ciljem celostne spremembe 
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dostopnosti in trajnostne mobilnosti, izboljšanjem bivanja prebivalcev ter povečanjem možnosti 
za razvoj občine in regije.   
 
Stanje projekta 
Občina Polzela je vključena v sistem za avtomatizirano izposojo koles. V poslovni coni Ločica je 
urejena kolesarnica in na razpolago so štiri električna kolesa. Sredstva na tej postavki so namenjena 
za ureditev objekta za vzpostavitev sistema za izposojo javnih koles na Polzeli in nakup dodatnih 
elektro koles in navadnih koles (dva elektro in dva navadna). 

  

13029004 Cestna razsvetljava 

13502 OB173-16-0009 Ureditev javne razsvetljave - JZP 
 Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki v višini 190.000,00EUR so namenjena za plačilo koncesnine izbranemu  
koncesionarju za izvedbo projekta: »Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne 
razsvetljave v Občini Polzela«, skladno z investicijskim programom in odkupe zemljišč za 
predvideno novogradnjo v sklopu projekta. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi izbire koncesionarja. 

  

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

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

Sredstva na tej postavki v višini 82.000,00 EUR so namenjena za  dokončanje vseh del na  
projektu: »Pločnik Polzela –UTM«, ki poteka ob državni cesti skozi center Polzele, od 
Cimpermana do križišča pri gasilnemu domu Polzela. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v zaključni fazi izgradnje. 
 

13707 OB173-17-0006 Pločnik Ločica - UTM 
 Namen in cilj 

V letu 2020 se planira pločnika na relaciji Gasilni dom Ločica v smeri Polzela v dolžini cca 700m. 
 
Stanje projekta 
Izdelana je projektna naloga. 
 

13708 OB173-19-0001 Izgradnja glavne kolesarske povezave G8 
 Namen in cilj 

Namen projekta je gradnja regionalna kolesarske povezave  s ciljem zagotavljanja zagotavljanja  
ukrepov na področju prometa . V okviru dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije je vključen 
projekt izgradnje glavne kolesarske povezave z oznako G8 Gorenje-Šmartno ob Paki-Polzela-
Šešče za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti.  Nosilec projekta bo Direkcija RS za 
infrastrukturo, partnerji pa Občina Žalec, Občina Polzela, Občina Braslovče in Občina Prebold.  V 
okviru proračuna za leto 2019 so planirana sredstva za eventualni nakup potrebnih nepremičnin. 
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Stanje projekta 
V pripravi je idejni projekt. 

  

1303 Železniški promet in infrastruktura 

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 

13801 OB173-07-0041 Železniški promet 
 Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja železniške infrastrukture: gradnja in vzdrževanje železniških 
prehodov. Zmanjšati prometne nesreče. 
 
Sredstva ne tej postavki v višini 59.000,00 EUR so namenjena za tekoče vzdrževanje in obnove 
prometne signalizacije in talnih označb pri nivojskih križanjih z železniško progo ter izdelavo 
projektne dokumentacije za preureditev obstoječih nivojskih prehodov. Gre za projektiranje t.i. 
UKREPOV 7 in 11 po (IDZ) št. 7/1/2018 za preureditev 14 NPr-jev čez železniško progo v Občini 
Polzela in v zvezi na podpisan sporazum o financiranju z Direkcijo RS za infrastrukturo. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi projektiranja. 
 

  

14 GOSPODARSTVO 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 Vzpodbujanje gospodarstva v Občini Polzela 

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

Sredstva na tej postavki so namenjena za subvencioniranje komunalnega prispevka podjetjem ter 
sofinanciranje pospeševanja razvoja gospodarstva. 
 
Stanje projekta 
V letu 2019 ne planiramo sredstev za ta namen. 

  

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor   

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

150070 OB173-12-0002 RCERO-Simbio 
 Namen in cilj 

Namen investicije je izvedba investicij za novo infrastrukturo v naslednjem obsegu: 
1. Odlagalno polje RCERO: Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO, izgradnja 
čelnega nasipa 3. Etaže odlagališča RCERO 
2. MBO in kompostarna ter skupna infrastruktur: Nadgradnja tehnologije izločanja recikliranih 
frakcij v postopku MBO- 1. Faza, Ureditev skladiščnih in manipulativnih površin, izgradnja 
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tehnološkega sklopa za obdelavo kosovnih odpadkov, mobilna oprema, optimizacija praznjenja 
linije za razvrščanje, sanacija sistema odvajanja manipulativnih površin, nadgradnja sistema 
požarnega javljanja, dograditev namakalnega sistema v kompostarni, nadgradnja optičnih 
separatorjev z detektorji aluminija, Obnova antikorozijske zaščite dvigala BC 02 in pa sredstev za 
investicijsko vzdrževanje skupne infrastrukture.  Cilj investicije je zagotovitev nemotenega 
delovanja dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
Stanje projekta 
Projekt vodi in izvaja družba za ravnanje z odpadki, Simbio d.o.o.  
 

150071 OB173-12-0003 Stara infrastruktura-Simbio 
 Namen in cilj 

Namen investicije je izvedba nujnega investicijskega vzdrževanja v obsegu: izgradnja odlagalnega 
polja za azbestne odpadke faza III- drugi del, nadgradnja črpališča odlagališča plina na odlagališču 
Bukovžlak, nadgradnje obstoječih zbirnih centrov, upravljanje deponije, sortirnega centra in 
opreme. Cilj investicije je zagotovitev nemotenega delovanja dejavnosti ravnanja s komunalnimi 
odpadki.  
 
Stanje projekta 
Projekt vodi in izvaja družba za ravnanje z odpadki, Simbio d.o.o.  

  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15017 OB173-07-0045 ČN Kasaze 
 Namen in cilj 

Namen investicije je investicijsko vzdrževanje  objektov centralne čistilne naprave Kasaze. Cilj 
investicije je zagotoviti nemoteno delovanje te GJI. 
 
Stanje projekta 
Na tej postavki so planirana sredstva za vgradnjo dodatnega plinomotor generatorja na čistilni 
napravi v Kasazah. Vsi uporabniki CČN Kasaze se vključijo v projekt na način financiranja po 
lastniških deležih, kar je bil sklep Sveta ustanoviteljev na 8. seji. 
 

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

Namen investicije je izgradnja priključnih fekalnih kanalov na parcele objektov, ki se imajo 
možnost priključiti na javni kanal  v vseh naseljih znotraj aglomeracije Polzela (Polzela, Breg pri 
Polzeli, Ločica ob Savinji, Orova vas). Cilj investicije je povečanje števila uporabnikov, ki so 
priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Stanje projekta 
Pripravljen je na podlagi plana za izgradnjo priključnih vodov s strani upravljavca JKP d.o.o. 
Žalec. 

150141 OB173-17-0013 Kanalizacija ZN Ločica II - Otorepec 
 Namen in cilj 
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Namen investicije je izgradnja fekalnega kanala s črpališčem v naselju Ločica ob Savinji – ulica 
ob Savinji.  Cilj investicije je povečanje števila uporabnikov, priključenih na javni kanalizacijski 
sistem. 
 
Stanje projekta 
Planirana sredstva so namenjena za dokončno plačilo v letu 2018 zgrajene kanalizacije – tlačnega 
voda s črpališčem. 
 

15024 OB173-13-0003 Male čistilne naprave - subvencije 
 Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 
(individualnih ali skupinskih), velikosti do 50 populacijskih ekvivalentov, skladno s Pravilnikom 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi pred objavo razpisa. 
 

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

 Namen in cilj 
Namen projekta je preprečitev nadaljnjega onesnaževanja reke Savinje, ki je sprejemnik odpadnih 
voda na območju in obsežna zaščita vodnih virov podtalnice. Cilj investicije je izgradnja 
manjkajoče kanalizacije za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda na območju 
aglomeracije Polzela, ki vključuje območja občin Polzela, delno Braslovče in delno Žalec. Z 
izgradnjo  manjkajoče kanalizacije, ki bo zagotavljala 795 novih priključkov,  bo na tem območju 
zagotovljena 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Stanje projekta 
V pripravi je projektna in investicijska dokumentacija za prijavo projekta na razpis v okviru 
dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor. 
Nosilec projekta bo Občina Braslovče, partnerji pa Občina Žalec in  Občina Polzela. V okviru 
proračuna za leto 2019 so planirana sredstva za pripravo projektne dokumentacije in investicijske 
dokumentacije. Projekt vključuje izgradnjo dveh še potrebnih sekundarnih kanalizacijskih vodov 
(Polzela center in ob razbremenilniku ter na Bregu ob Savinji) 

  

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

16029003 Prostorsko načrtovanje 

16020 OB173-07-0021 Prostorski izvedbeni akti  
 Namen in cilj 

Namen in cilj je  izdelava prostorskih izvedbenih aktov z vso spremljajočo dokumentacijo in 
izdelava strokovnih podlag za zagotavljanje pogojev bodočih investicij. 
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Stanje projekta 
V izdelavi je  OPN Polzela spremembe in dopolnitve – končno plačilo, končno plačilo za OPPN 
Breg pri kapelici in OPPN Ločica IV. Postopki za navedene dokumente so v fazi dopolnjenih 
osnutkov za pridobitev končnih mnenj. V pripravi pa je še uvedba dveh novih postopkov za 
izdelavo OPPN in sicer za območje pod cerkvijo na Polzeli in v Ločici za območje z oznako MOLS 
11.     

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

Namen investicije je izgradnja fekalnega kanala s črpališčem v naselju Ločica ob Savinji – ulica 
ob Savinji.  Cilj investicije je povečanje števila uporabnikov, ki so priključeni na javni 
kanalizacijski sistem. 
 
Stanje projekta 
Realizacija projekta s pričetkom v letu 2018, dokončanje v 2019. 
 

160231 OB173-17-0022 Gradnja komunalne opreme - Garant 
 Namen in cilj 

Predmet projekta je izgradnja potrebne komunalne opreme ( cestno, vodovodno, kanalizacijsko in 
elektro omrežje na lokaciji območja Garant Polzela. V okviru investicije gre za vlaganja v 
gospodarsko javno infrastrukturo, na območju obstoječe ekonomsko poslovne cone, kjer je 
območje stavbnih zemljišč, ki so po veljavnem prostorskem aktu opredeljena kot območja 
proizvodnih dejavnosti. Namen investicije je zagotoviti pogoje za poslovanje in razvoj podjetij, ki 
so že vstopila z lastniškim deležem v obstoječo poslovno cono. Investicija predstavlja dograditev 
obstoječe in izgradnjo še potrebne komunalne infrastrukture, ki je potrebna za normalno 
poslovanje te cone. V okviru nadgradnje obstoječega podpornega okolja – komunalna 
infrastruktura zagotavlja podlago za ustvarjanje pogojev za delovna mesta in razvoj podjetij, 
ustvarja pozitivne učinke, vpliva na policentrični razvoj in predstavlja prispevek k trajnostnemu 
razvoju. 
 
Stanje projekta 
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 projekti bodo lastniki poslovnih objektov. V okviru 
proračuna za leto 2019 so planirana sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije 
za prijavo na javni razpis. 
 

160232 OB173-18-0007 Stanovanjska cona Ločica - Florjanc 
 Namen in cilj 

Projekt zagotavlja izgradnja celovite komunalne, prometne in elektro opreme za del naselja v 
Ločici ob Savinji. Cilj je zagotavljanje pogojev za pridobitev gradbenih dovoljenj za devet 
stanovanjskih hiš območje urejanja po odloku o ZN Ločica II (pri športnem parku na Bregu).   
 
Stanje projekta 
V pripravi dokumentacijo za izvedbo. 
 



113 
 

1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo   

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

Namen investicije je zamenjava vodovodnih cevovodov na lokacijah, kjer je velika možnost 
prekinitve dobave vode zaradi dotrajanosti cevovodov. Cilj investicije je zagotovitev nemotene 
oskrbe prebivalstva s pitno vodo. 
 
Stanje projekta 
S strani upravljavca vodovodnega omrežja JKP d.o.o. Žalec  je  pripravljen plan investicijskih del. 
 

16036 OB173-16-0005 Vodovod Andraž – vzdrževanje omrežja 
 Namen in cilj 

Namen investicije je zamenjava vodovodnih cevovodov na lokacijah, kjer je velika možnost 
prekinitve dobave vode zaradi dotrajanosti cevovodov. Cilj investicije je zagotovitev nemotene 
oskrbe prebivalstva s pitno vodo. 
 
Stanje projekta 
S strani upravljavca vodovodnega omrežja Andraž KP Velenje d.o.o.,  je  pripravljen plan 
investicijskih del.   
 

160362 OB173-17-0015 Varna oskrba s pitno vodo v SSD 
 Namen in cilj 

Osnovni cilj projekta je zagotovitev zanesljive oskrbe prebivalcev celotnega območja občine 
(trajnost oskrbe, ustreznost vodne količine, rezervni vodni viri) s kakovostno in varno pitno vodo 
na stroškovno učinkovit način, pri čemer bo občini Polzela, ki je vezana na vodne vire v lasti 
sosednjih občin,  zagotovljena dodatna količina vode.   
 
Stanje projekta 
V pripravi je izvedbena in investicijska dokumentacija za prijavo na razpis za pridobitev 
nepovratnih sredstev v okviru  dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije. Nosilec projekta bo 
Občina Vransko, partnerji Občina Polzela in Občina Braslovče. V okviru proračuna za leto 2019 
so planirana sredstva za pripravo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije za 
prijavo. 

160363 OB173-17-0016 Obnova transportnega vodovoda čez Savinjo 
 Namen in cilj 

Namen investicije je zamenjava dotrajanega primarnega transportnega vodovoda v naselju Polzela 
(prečkanje reke Savinje), kjer je velika možnost prekinitve dobave vode zaradi dotrajanosti 
cevovoda. Cilj investicije je zagotovitev nemotene oskrbe prebivalstva s pitno vodo. 
 
Stanje projekta 
Projektna dokumentacija je v izdelavi. V kolikor bo možno, bo sanacija vključena v okvir 
dogovora za razvoj regij.   
 

16038 OB173-10-0012 Vodenje investicij 
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Namen in cilj 
Javno komunalno podjetje Žalec, skladno z pogodbo o najemu komunalne infrastrukture,   sodeluje 
oz. izvaja nadzor nad gradnjami. Nadzor je nujen, zaradi predaje novozgrajenih komunalnih vodov 
(vodovod, fekalna kanalizacija) v najem JKP Žalec. Planirana so sredstva v višini 5.700 EUR. 
 
Stanje projekta 
Se izvaja skladno s pogodbo o oddaji komunalne infrastrukture v najem. 

16039003 Objekti za rekreacijo  

160561 OB173-17-0017 Športni center Polzela 
 Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so planirana za tekoče vzdrževanje objektov in naprav v območju 
športnega centra. Za leto 2019 investicije niso predvidene. Se pa za proračunsko leto 2020 
planirajo sredstva za izgradnjo nogometnega igrišča na umetni travi. 
 
Stanje projekta 
Izdelan je projekt. 
 

160562 OB173-17-0018 Športna dvorana Polzela 
 Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so planirana za tekoče vzdrževanje športne dvorane na Polzeli in 
zamenjavo dotrajane in energetsko potratne razsvetljave. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi naročila. 
 

160563 OB173-17-0019 Nogometno igrišče Breg 
 Namen in cilj 

Glavni namen investicije je z novo športno infrastrukturo omogočiti kvalitetno športno vadbo in 
izvedbo raznih športnih prireditev različnih zainteresiranih uporabnikov, in sicer od najmlajših do 
najstarejših. Objekt bo omogočal izvajanje rekreativnih programov in izvajanja tečajev, treningov 
in tekmovanj v vedno privlačni športni disciplini – nogometu. Projekt je usklajen z usmeritvijo 
Nacionalnega programa športa v RS 2014-2023, ki na področju gradnje športnih objektov narekuje 
skrb za revitalizacijo športnih objektov s ciljem, da bodo le-ti večnamenski z ustrezno spremljajočo 
infrastrukturo ter dostopni čim širšemu krogu potencialnih uporabnikov. 
 
Stanje projekta 
Sredstva na tej postavki so planirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje nogometnega igrišča, 
kar je stalna naloga in zaveza lastnika.  V izvajanju pa je tudi  izgradnjo garderob, ki se je pričela 
že v letu 2018.  Planirana sredstva so namenjena za dokončanje gradnje, sofinancer projekta je 
Nogometna zveza RS in Fundacija za šport. 
 

160564 OB173-17-0020 Tenis igrišče Breg 
 Namen in cilj 

Sredstva na postavki so planirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje tenis igrišča na Bregu.  
Sredstva se dodelijo na podlagi letne pogodbe, sklenjene med občino in Teniškim društvom 
Polzela. 
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Stanje projekta 
Občina bo po sprejetju proračuna z društvom sklenila pogodbo za tekoče leto. Na podlagi 
zahtevkov s strani Teniškega kluba Polzela, nakaže sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje. 
Društvo mora zahtevkom priložiti ustrezne priloge (račune), hkrati pa se zavezuje, da sredstva 
porabi za namene za katere so bila odobrena, torej za posodabljanje in vzdrževanje igrišča. 
 

160565 OB173-17-0021 Igrišče v Ločici 
 Namen in cilj 

Sredstva na postavki so planirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje igrišča v Ločici, katerega 
upravljavec je Športno društvo Savinja 2000. Sredstva se dodelijo na podlagi letne pogodbe, 
sklenjene med občino in omenjenim društvom. 
 
Stanje projekta 
Občina bo po sprejetju proračuna z društvom sklenila pogodbo za tekoče leto. Na podlagi 
zahtevkov s strani Športnega društva Savinja 2000, nakaže sredstva za tekoče in investicijsko 
vzdrževanje. Društvo mora zahtevkom priložiti ustrezne priloge (račune), hkrati pa se zavezuje, 
da sredstva porabi za namene za katere so bila odobrena, torej posodabljanje in vzdrževanje 
igrišča. 
 

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16122 OB173-07-0029 Drugi stroški urejanja zemljišč  
 Namen in cilj 

Namen in cilj planiranih sredstev je izvedba vseh potrebnih ukrepov za aktivno izvajanje zemljiške 
politike.  
 
Stanje projekta 
Priprava dokumentacije je v teku. 
 

16069002 Nakup zemljišč 

16130 OB173-07-0030 Nakup zemljišč 
 Namen in cilj 

Namen investicije je odkup zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture. Cilj investicije je 
omogočiti izvajanje investicij in ureditev premoženja Občine Polzela. 
Stanje projekta 
Priprava dokumentacije in nakupi so v teku. . 

  

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

17002 OB173-07-0052 Vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela 
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 Namen in cilj 
Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje, upravljanje ter obnove oz. adaptacije 
v ZD Polzela. Sredstva na tej postavki v višini 24.500,00 EUR so namenjena za obnovo strehe. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

  

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

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

Projekt » Obnova rojstne hiše Neže Maurer « pomeni oživitev in nadaljnji razvoj javnega 
dogajanja ter popularizacijo spomenika s povezanostjo z drugimi razvojnimi projekti in programi 
v občini. Objekt kulturnega spomenika, ki sedaj fizično propada in tudi njegovi prostori, ki so 
sedaj neizkoriščeni, bodo po prenovi prinašali koristi v kulturnem smislu ter predvsem v smislu 
ohranjanja kulturno varstvenih lastnosti spomenika in sicer na način ohranjanja avtentičnih 
materialov, tehnologij in znanj, s čimer je povezan spomenik. Za občino, kot investitorja je 
pomembno, da objekt in kraj, ki je neposredno povezan z rojstvom in življenjem pisateljice in 
pesnice Neže Maurer poveže z ostalimi vsebinami in javnim dogajanjem v občini. 
Stanje projekta 
Investicija je bila pripravljena in potrjena za izvedbo že v letu 2013. Na podlagi pripravljenega in 
potrjenega DIIP-a je bila prijava na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za 
rekonstrukcijo v letu 2013 neuspešna, prav tako v letu 2017. V januarju 2019 je bila izvedena 
novelacija DIIP-a in 21. 1. 2019 ponovno posredovana vloga na javni razpis za izbor kulturnih 
projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v leti 2019-2020 sofinancirala RS 
iz dela proračuna namenjenega za kulturo 
 

18005 OB173-10-0007 Grad Komenda 
 Namen in cilj 

V letu 2019 se sredstva namenijo za nakup dotrajane računalniške opreme in notranjih senčil za   
TIC Polzela, nakup klima naprave za gostinski lokal ter postavitev pergole za vinsko trto pri gradu 
Komenda (Kavčina). 
 
Stanje projekta 
Projekti so pripravljeni za izvedbo. Realizacija v 2019 se izvede do konca junija 2019. 

1803 Programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

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

Sredstva so namenjena za nakup knjig za Občinsko knjižnico Polzela. Občina Polzela želi, da se 
občinska knjižnica mesečno posodablja z novimi knjigami, zato vsako leto nameni sredstva za 
nakup le teh.  
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Stanje projekta 
Občina prejema mesečno s strani Medobčinske splošne knjižnice Žalec zahtevek, na podlagi 
katerega so nakazana sredstva za nakup knjig v Občinski knjižnici na Polzeli. Vsako leto občina 
planira sredstva, ki so namenjena izrecno nakupu knjig. V letu 2019 je planiranih 7.000 EUR 
sredstev. 

18039005 Drugi programi v kulturi  

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

Namen investicije je z rušitvijo obstoječega kulturnega doma in izgradnjo novega objekta, 
pridobiti oz. omogočiti pogoje za odvijanje kulturnih prireditev na krajevni, občinski in regijski 
ravni, prispevati k večji urejenosti prostora, kjer se srečujejo številne generacije, prispevati k 
povečanju števila udeležencev in obiskovalcev prireditev, prispevati k dvigu urejenosti okolja, 
omogočiti vnos novih vsebin v prostorsko primernejše površine, prispevati k ohranjanju dediščine 
ožjega in širšega območja in  zmanjšati porabo energentov na enoto. Skupna uporabna površina 
bo od obstoječe bruto tlorisne površine  kulturnega doma, ki znaša 1.212 m2, večja za 757 m2 in 
bo znašala 1.969 m2 bruto tlorisne površine. Povečalo se bo število sedežev v veliki dvorani, ki 
sedaj znaša približno 240, po investiciji pa je predvidenih 255 stalnih sedežev in možnost dodatne 
postavitve začasnih sedežev. 
 
Stanje projekta 
Za gradnjo novega nadomestnega kulturnega doma Polzela je izdelana projektna dokumentacija 
in pridobljena vsa soglasja za izdajo gradbenega dovoljenja. Vloga za izdajo gradbenega 
dovoljenja je bila vložena že v letu 2018, izdano še ni bilo. Za leto 2019 so planirana sredstva za 
izdelavo projektov za izvedbo.    
 

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

Sredstva na tej postavki v višini 25.300,00 EUR so namenjena za obratovalne stroške in transferje 
neprofitnim organizacijam in ustanovam, del sredstev v višini 15.000,00 EUR pa je namenjen za 
montažo novih jeklenih požarnih stopnic na južni fasadi objekta. 
 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi razpisa. 

  

19 IZOBRAŽEVANJE 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

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

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

Stanje projekta 
Projekt se izvaja, rok za dokončanje je junij 2019.  Financira se s sredstvi proračuna in s sredstvi 
Ministrstva za infrastrukturo po razpisu za sofinanciranje energetskih prenov stavb v lasti in rabi 
Občin v letih 2018, 2019 in 2020 v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike 
za obdobje 2014-2020, prednostne osi 4 » Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna 
omrežja«, prednostne naložbe 4.1 » Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja 
z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi 
stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 » Povečanje učinkovitosti rabe energije 
v javnem sektorju«. Izbrani izvajalec po razpisu za izbor izvajalca je Lesnina MG Oprema, 
podjetje za inženiring d.d., pogodbena cena je 974.089,28 EUR, od tega je 266.700,97 EUR 
nepovratnih sredstev iz omenjenega naslova. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

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

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

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

S planiranimi sredstvi se zagotavlja delovanje šole, v katero so vključeni učenci s posebnimi 
potrebami tudi iz naše občine. Sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela v 
II. OŠ Žalec. Občina si prizadeva za kakovostnejše ter varno bivanje ter počutje otrok v šoli, zato 
na podlagi zahtevka s strani II. OŠ Žalec nakaže zahtevana sredstva.  
Stanje projekta 
Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevkov, katere občini pošlje II. OŠ Žalec. Zahtevkom, ki se 
nanašajo na investicije je potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo (računi, ..), na podlagi 
katerih so sredstva nato tudi nakazana. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so dodeljena na 
podlagi letne pogodbe, sklenjene z II. OŠ Žalec. 
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19039002 Glasbeno šolstvo 

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

Sredstva so planirana za delež nujnih investicijsko vzdrževalnih del Glasbene šole Risto Savin 
Žalec. Občina Polzela je oddelku glasbene šole na Polzeli zagotovila nove prostore in opremo, in 
sicer na gradu Komenda, zaradi česar so sredstva planirana tudi za sorazmeren delež obratovalnih 
stroškov v gradu Komenda.  
 
Stanje projekta 
Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevkov, katere občini pošlje Glasbena šola Risto Savin Žalec. 
Zahtevkom, ki se nanašajo na investicije je potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo 
(računi, ..), na podlagi katerih so sredstva nato tudi nakazana. Sredstva za investicijsko vzdrževanje 
so dodeljena na podlagi letne pogodbe sklenjene z glasbeno šolo. 

  

4001 REŽIJSKI OBRAT 

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost  

16039005 Druge komunalne dejavnosti  

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

Sredstva na tej postavki  v višini 53.000,00 EUR so namenjena za nabavo potrebne kmetijske in 
gozdarske opreme. 
  
Stanje projekta 
Nabava delovnih naprav in strojev. 

 

 

 


