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Na podlagi 4. alineje 2. odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),  8. odstavka 2. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 2. točke 
2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski 
svet Občine Polzela na 10. redni seji 9. 1. 2020 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Polzela za leto 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
       
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)                                                                                  
 TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
 70 DAVČNI PRIHODKI
  700 Davki na dohodek in dobiček
  703 Davki na premoženje
  704 Domači davki na blago in storitve
  706 Drugi davki
 71 NEDAVČNI PRIHODKI
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
  711 Takse in pristojbine
  712 Denarne kazni
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
  714 Drugi nedavčni prihodki
 72 KAPITALSKI PRIHODKI
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
       721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 73 PREJETE DONACIJE
  730 Prejete donacije iz domačih virov
  731 Prejete donacije iz tujine 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
       741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za prejeta sredstva iz EU
  

v EUR
Proračun 2020

6.691.241
5.249.241
4.125.841
3.542.741
510.400
72.700

0
1.123.400
699.900

5.000
8.000

26.000
384.500
264.000

0
0

264.000
600
600

0
1.177.400
510.800

666.600

2 1
2 0 2 0
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II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
 40 TEKOČI ODHODKI
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
  402 Izdatki za blago in storitve
  403 Plačila domačih obresti
  409 Rezerve
 41 TEKOČI TRANSFERI 
  410 Subvencije
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
  413 Drugi tekoči domači transferi 
  414 Tekoči transferi v tujino
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
  431 Investicijski transferi 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750 Prejeta vračila danih posojil
  751 Prodaja kapitalskih deležev
  752 Kupnine z naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440 + 441 + 442 + 443)
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
  440 Dana posojila
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA IN POSOJILA SPREMEMB KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                                                          

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
 50 ZADOLŽEVANJE
  500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
 55 ODPLAČILA DOLGA
  550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
  (I. + IV. + VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
  (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
  (VI. + X.-IX.) 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

6.919.440
1.658.290
602.540

97.390
811.660
38.700
110.000

1.998.000
25.000

1.349.350
326.550
295.100

0
3.057.650
3.057.650

205.500
173.800

31.700
–228.199

Proračun 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proračun 2020

342.800
342.800
342.800
240.500
240.500
240.500
–125.899

102.300

228.199

125.899

31
2 0 2 0
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov 
in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se ob-
javita na spletni strani Občine Polzela.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne 
finance, in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za 
tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen  
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so določeni v 1. odstavku 43. člena 
ZJF in 1. odstavku 80. člena ZJF.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti pro-
račun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, 
med področji proračunske porabe, odloča župan, na predlog ne-
posrednega uporabnika. 

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o pre-
razporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev 
na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če 
pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika 
proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto 
se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se od-
pre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega 
proračunskega uporabnika.

Prerazporeditev pravic porabe iz 2. odstavka tega člena se opra-
vi s pisno odredbo – sklepom, iz katerega je razvidno povečanje 
oziroma zmanjšanje prerazporeditve porabe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje v 
mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občin-
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi re-
alizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme pro-

računov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so 
vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naro-
čilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfe-
re, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2021 45 % navedenih pravic porabe in
2. v drugih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve 
in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz 2. in 3. odstavka tega člena ne veljajo za prevzema-
nje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh 
pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz naje-
modajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogod-
be za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in 
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov, ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se fi-
nancirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finanč-
nih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih 
postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, 
se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in 
načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje NRP)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega na-
črta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrsti-
tev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe 
projektov.

4 1
2 0 2 0
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Župan lahko spreminja vrednosti projektov, ukrepov iz državnih 
pomoči, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov, skladno z 
določili 5. člena tega odloka.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaklju-
ček financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrsti-
jo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 50.000 
evrov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 2. od-
stavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili 
ob polletju in ob zaključku leta z zaključnim računom obvešča 
občinski svet.

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska 
rezervacija v višini 60.000 evrov kot nerazporejeni del prora-
čunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v prora-
čunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev 
splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polle-
tno in konec leta poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva 
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt 
neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz 3. odstavka 77. člena ZJF, lahko župan 
v letu 2020 odpiše oziroma delno odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 3.000,00 
evra. 

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžni-
ka neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v 
poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz 1. odstavka tega člena 
ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in 
odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se 
občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 342.800 
evrov.

Občina Polzela v letu 2020 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev 
obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustano-
viteljica je.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabni-

kov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih usta-
noviteljica je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina 
neposredno in posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, kate-
rega ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upra-
vljanje, se v letu 2020 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, kate-
rega ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upra-
vljanje, v letu 2020 ne smejo izdajati poroštev.

12. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poro-
čevalcu Občine Polzela – Uradne objave. 

Datum: 9. 1. 2020
Številka:  410-0005/2019-20

Jože Kužnik l.r.
Župan

51
2 0 2 0
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Na podlagi 4. alineje 2. odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),  8. odstavka 2. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 2. točke 
2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet 
Občine Polzela na 10. redni seji 9. 1. 2020 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Polzela za leto 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in po-
roštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
       
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)                                                                                  
 TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
 70 DAVČNI PRIHODKI
  700 Davki na dohodek in dobiček
  703 Davki na premoženje
  704 Domači davki na blago in storitve
  706 Drugi davki
 71 NEDAVČNI PRIHODKI
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
  711 Takse in pristojbine
  712 Denarne kazni
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
  714 Drugi nedavčni prihodki
 72 KAPITALSKI PRIHODKI
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
       721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 73 PREJETE DONACIJE
  730 Prejete donacije iz domačih virov
  731 Prejete donacije iz tujine 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
       741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za prejeta sredstva iz EU
  

v EUR
Proračun 2021

5.569.775
5.156.975
4.122.975
3.537.875
510.400
74.700

0
1.034.000

693.300
5.000
8.000

26.000
301.700

0
0
0
0

600
600

0
412.200
219.200
193.000

6 1
2 0 2 0
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II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
 40 TEKOČI ODHODKI
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
  402 Izdatki za blago in storitve
  403 Plačila domačih obresti
  409 Rezerve
 41 TEKOČI TRANSFERI 
  410 Subvencije
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
  413 Drugi tekoči domači transferi 
  414 Tekoči transferi v tujino
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
  431 Investicijski transferi 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750 Prejeta vračila danih posojil
  751 Prodaja kapitalskih deležev
  752 Kupnine z naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440 + 441 + 442 + 443)
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
  440 Dana posojila
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA IN POSOJILA SPREMEMB KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                                                          

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
 50 ZADOLŽEVANJE
  500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
 55 ODPLAČILA DOLGA
  550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
  (I. + IV. + VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
  (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
  (VI. + X.-IX.) 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

5.611.470
1.582.370

607.120
97.890

739.760
27.600

110.000
1.991.200

25.000
1.344.550

326.550
295.100

0
1.815.400
1.815.400
222.500
190.800

31.700
–41.695

Proračun 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proračun 2020

41.800
41.800
41.800

231.000
231.000
231.000

–230.895

–189.200

41.695

230.895
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov 
in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se ob-
javita na spletni strani Občine Polzela.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne 
finance, in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za 
tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen  
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so določeni v 1. odstavku 43. člena 
ZJF in 1. odstavku 80. člena ZJF.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti pro-
račun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, 
med področji proračunske porabe, odloča župan, na predlog ne-
posrednega uporabnika. 

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o pre-
razporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev 
na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če 
pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika 
proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto 
se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se od-
pre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega 
proračunskega uporabnika.

Prerazporeditev pravic porabe iz 2. odstavka tega člena se opra-
vi s pisno odredbo – sklepom, iz katerega je razvidno  povečanje 
oziroma zmanjšanje prerazporeditve porabe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje v 
mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občin-
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi re-
alizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme pro-

računov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so 
vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naro-
čilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfe-
re, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2022 45 % navedenih pravic porabe in
2. v drugih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve 
in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz 2. in 3. odstavka tega člena ne veljajo za prevzema-
nje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh 
pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz naje-
modajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogod-
be za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in 
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov, ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se fi-
nancirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finanč-
nih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih 
postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, 
se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in 
načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje NRP)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega na-
črta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrsti-
tev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe 
projektov.
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Župan lahko spreminja vrednosti projektov, ukrepov iz državnih 
pomoči, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov, skladno z 
določili 5. člena tega odloka.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaklju-
ček financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrsti-
jo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 50.000 evrov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 2. od-
stavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili 
ob polletju in ob zaključku leta z zaključnim računom obvešča 
občinski svet.

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska 
rezervacija v višini 60.000 evrov kot nerazporejeni del prora-
čunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v prora-
čunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev 
splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polle-
tno in konec leta poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva 
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt 
neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz 3. odstavka 77. člena ZJF, lahko župan 
v letu 2021 odpiše oziroma delno odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 3.000,00 
evra. 

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžni-
ka neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v 
poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz 1. odstavka tega člena 
ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov 
in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finanč-
nih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja 
se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 41.800 
evrov.

Občina Polzela v letu 2021 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev 
obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustano-
viteljica je.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabni-

kov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih usta-
noviteljica je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina 
neposredno in posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, kate-
rega ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upra-
vljanje, se v letu 2021 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, kate-
rega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upra-
vljanje, v letu 2021 ne smejo izdajati poroštev.

12. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poro-
čevalcu Občine Polzela – Uradne objave. 

Datum: 9. 1. 2020
Številka:  410-0006/2019-5

Jože Kužnik l.r.
Župan
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1. člen

V Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela (Uradni list RS, št. 
89/09 in Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 7/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:  

»2. člen
Merila in kriteriji veljajo za uporabnike, ki občinsko cesto (ki je ali bo v lasti Občine Polzela) uporabljajo za dostop do objektov, grad-
benih parcel, kmetijskih ali gozdnih površin.«

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
Za graditev in rekonstrukcijo občinskih cest morajo bodoči uporabniki sofinancirati od 15 % do 50 % investicijske vrednosti izbranega 
ponudnika. 

Delež sofinanciranja bodočih uporabnikov se določi po naslednji lestvici:

Število uporabnikov
Investicijska vrednost v EUR z DDV

do vključno 6.000 nad 6.000
do vključno 10.000

nad 10.000
do vključno 20.000 nad 20.000

1 50 % 30 % 20 % 15 %

2 50 % 40 % 30 % 20 %

3 50 % 50 % 40 % 30 %

4 50 % 50 % 50 % 40 %

5 in več 50 % 50 % 50 % 50 %

Preostali del financira Občina Polzela.«

3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»4. člen
Občina Polzela uporabniku izda odločbo.«

4. člen

Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Pol-
zela se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave, in začne veljati petnajsti dan po objavi. 

Datum: 9. 1. 2020
Številka:  007-5/2019-3 

Jože Kužnik l.r. 
Župan

Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 
– ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – Zcestn) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, 
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 6/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na 10. redni seji 9. 1. 2020 sprejel

  
Pravilnik o spremembah 

Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali 
obnove občinskih cest na območju Občine Polzela
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I.

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k ceni socialno-
varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela 
v višini:
• 18,29 EUR/uro za delo na delovni dan,
• 24,94 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan,
• 23,28 EUR /uro za delo v nedeljo.

II.

Ob upoštevanju 80 % subvencije Občine Polzela znaša konč-
na cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v 
Občini Polzela za uporabnika:
• 3,36 EUR/uro za delo na delovni dan,
• 4,70 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan,
• 4,36 EUR/uro za delo ob nedeljah.

III.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, po-
ročevalcu Občine Polzela, uporablja pa se od 1. 2. 2020 dalje. 

Datum: 9. 1. 2020
Številka:  122-43/2019-3

Jože Kužnik l.r. 
Župan

1. člen

V naseljih Andraž nad Polzelo, Dobrič, Orova vas, Podvin pri Pol-
zeli in Založe se izvede postopek preštevilčenja stavb.

2. člen

Postopek za preštevilčenje stavb izvede Geodetska uprava Re-
publike Slovenije.

3. člen

Občina Polzela zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem od-
lokom določene spremembe, tablice s hišno številko in napisne 
table – smerokaze.

Fizične osebe, ki imajo na območju, na katero se sprememba 
nanaša, prijavljeno stalno prebivališče, in pravne osebe, ki imajo 
na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje 
stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma drugih listin.

4. člen

Lastnik stavbe mora tablico s hišno številko namestiti na vidnem 
mestu stavbe najpozneje v 30 dneh po prejemu obvestila o pre-
jemu hišne tablice.

Lastnik stavbe mora imeti eno (1) leto nameščeno staro in novo 
tablico s hišno številko.

5. člen

Ta odlok se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – 
Uradne objave, in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Datum: 9. 1. 2020
Številka:  007-6/2016-3

Jože Kužnik l.r. 
Župan

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 45/10 in 6/12) in 24. aline-
je 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, 
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 
7/19) je Občinski svet Občine Polzela na 10. redni seji 9. 1. 
2020 sprejel naslednje

 
SOGLASJE

k ceni socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na 

domu v Občini Polzela

Na podlagi 29. člena Zakona o določanju območij ter o ime-
novanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, 
št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, po-
ročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 6/16 in 7/19) je 
Občinski svet Občine Polzela na 9. redni seji 9. 1. 2020 sprejel

 
ODLOK

o preštevilčenju stavb v 
naseljih Andraž nad Polzelo, 

Dobrič, Orova vas,
Podvin pri Polzeli in Založe
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I. Uvod

Občina Polzela z letnim programom športa določa vsebine 
športnih programov ter razvojne in strokovne naloge v športu, 
ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, ter višino sredstev 
sofinanciranja. 

Glavno izhodišče za podporo programov v letu 2020 je:
• zagotavljanje pogojev za celovit razvoj športa v občini, 
• vključevanja čim večjega števila prebivalcev v športne 

aktivnosti, zlasti mladih, 
• spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja, 
• omogočanje pogojev za čim večje število tekmovanj in 

drugih športnih prireditev ter 
• promocija občine.

II. Obseg finančnih sredstev

Za programe športa se v Odloku o proračunu Občine Polzela 
za leto 2020 zagotovijo sredstva v višini 137.000 EUR za de-
javnosti izvajalcev letnega programa športa na postavki 18100 
in 10.000 EUR za športno opremo ter obnovo in posodobitev 
športnih objektov na postavki 16057, skupaj torej 147.000 EUR.

Sredstva za financiranje športnih objektov v lasti Občine Pol-
zela se zagotavljajo na posebnih postavkah Odloka o proraču-
nu Občine Polzela za leto 2020.

III. Način financiranja

Z javnim razpisom bo omogočena prijava za določene pro-
grame vsem zainteresiranim izvajalcem športnih programov. 
Prispele vloge bo komisija, ki jo imenuje župan, ovrednotila na 
podlagi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Polzela (Uradni list RS, št. 36/03 
in 101/11). Z vsemi izbranimi izvajalci športnih programov bo 
sklenjena pogodba o sofinanciranju programov. 

Financiranje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport, bo urejeno na podlagi pogodbe.

III. Višina sredstev sofinanciranja za 
posamezne športne programe

1. Vsebine programov
Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se pro-
stovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalne-
ga programa:
• Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
• Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
• Interesna športna vzgoja mladine            3.500 EUR
• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v   

kakovostni in vrhunski šport                    117.000 EUR

Športna rekreacija                   1.000 EUR

2. Razvojne in strokovne naloge

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov                  1.000 EUR

Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne 
prireditve 
• Medobčinske, občinske in druge športne   

prireditve      4.000 EUR
• Sofinanciranje udeležbe športnikov iz Občine   

Polzela na večjih mednarodnih tekmovanjih in   
sofinanciranje uspešnih nastopov na uradnih   
državnih tekmovanjih           1.500 EUR

Delovanje društev   5.000 EUR

Delovanje zvez    4.000 EUR

Športni objekti    10.000 EUR

SKUPAJ:     147.000 EUR

IV. Končna določba

Letni program športa v Občini Polzela za leto 2020 se objavi 
v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave, in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 

Datum: 9. 1. 2020
Številka: 671-4/2019-3                                                                                          

Jože Kužnik l.r.
        Župan 

Na podlagi 2. odstavka 5. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in 24. alineje 2. odstavka 15. člena 
Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela 
na 10. redni seji 9. 1. 2020 sprejel naslednji

  
Letni program športa v Občini Polzela za leto 2020
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