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Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15
– ZFisP) in 2. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št.
4/16) je Občinski svet Občine Polzela na 20. redni seji 20. 2. 2018 sprejel

Odlok o rebalansu proračuna
Občine Polzela za leto 2018
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2018 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/17) se spremeni 2.
člen tako, da se glasi:
»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 Globe in druge denarne kazni

		

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

		

714 Drugi nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI

v EUR
Proračun leta 2018
5.341.700
4.902.900
3.862.700
3.329.600
461.900
71.200
1.040.200
583.500
4.000
7.100
24.200
421.400
0

		

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

		

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

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 iz sredstev EU

438.800
228.400
210.400

II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)

5.886.000

40 TEKOČI ODHODKI

1.532.900

		

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

480.100
79.200
819.600
50.000
104.000
1.869.700
71.900
1.250.700

		

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

		

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

246.100

		

413 Drugi tekoči domači transferi

301.000

		

414 Tekoči transferi v tujino
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
		

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
		

431 Investicijski transferi

432 Investicijski transferi

2.311.200
2.311.200
172.200
115.100
57.100

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-544.300

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA
		

Proračun leta 2018
0

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

0

0

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 finančnih 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 POSOJILA
		

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

		(IV.–V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2018

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

41.000

50 ZADOLŽEVANJE
		

500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 200.000
55 ODPLAČILA DOLGA 200.000
		

550 Odplačila domačega dolga 200.000

41.000
41.000
191.000
191.000
191.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
		

(I. + IV. + VII.-II.-V.-VIII.)

-694.300

X. NETO ZADOLŽEVANJE
		(VII.-VIII.)

-150.000

XI. NETO FINANCIRANJE

544.300

		

(VI. + X.-IX.)

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

694.300

9009 Splošni sklad za drugo

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 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
objavita na spletni strani Občine Polzela.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in državne pomoči.«
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2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki najemnin
za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in
stanovanj, prihodki od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine z naslova zavarovanj tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, od koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo, požarna taksa, turistična
taksa, prihodki od komunalnih prispevkov in okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter druge predpisane namenske dajatve.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek, ki
zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in
proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzame in
plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma
razpoložljivih sredstev.«
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 50.000
evrov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 2. odstavka 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 54.000 evrov kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev
splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno in konec leta poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt
neposrednega uporabnika.«
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Polzela se bo v letu 2018 zadolžila v višini do 41.000
evrov.
Občina Polzela v letu 2018 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev
obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Polzela, 20. 2. 2018
Številka: 4100-1/2018-1
Jože Kužnik l.r.
Župan

Na podlagi 1. odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 24. točke 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela
(Polzelan, poročevalec Občine Polzela, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na 21. redni seji 20. 2. 2018 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi cene programov v Vrtcu Polzela
I.
V Osnovni šoli Polzela, Organizacijski enoti vrtca, ki vključuje enoti: Andraž in Polzela, se za dnevna programa predšolske
vzgoje (6 do 9 ur) določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
• prvo starostno obdobje………420,24 EUR,
• drugo starostno obdobje……..373,12 EUR.
II.
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene
programov v Vrtcu Polzela, št. 032-19/2014-7, z dne 14. 2. 2017.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, uporabljati pa se začne 1. 3. 2018.

Polzela, 20. 2. 2018
Številka: 6020-1/2018-1
Jože Kužnik l.r.
Župan
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Na podlagi 5. odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 17. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec
Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na 21. redni seji 20. 2. 2018 sprejel naslednji

SKLEP

o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode Občine Polzela
1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
v Občini Polzela, ki ga je izdelal JKP Žalec, d. o. o., 26. 10. 2017.

4.
Potrdijo se obstoječe cene izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno
vodo, odvajanje komunalne odpadne vode, čiščenje komunalne
odpadne vode in storitve, povezane z greznicami, ki veljajo od 1.
1. 2017 dalje.

2.
Potrdi se subvencija k omrežnini za odvajanje komunalne odpadne vode v višini 20 %.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, uporabljati pa se začne 1. 3. 2018.

3.
Potrdi se subvencija k omrežnini za čiščenje komunalne odpadne vode v višini 20 %.

Polzela, 20. 2. 2018
Številka: 3545-1/2018-1
Jože Kužnik l.r.
Župan

Na podlagi 5. odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 17. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec
Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na 21. redni seji 20. 2. 2018 sprejel naslednji

SKLEP

o subvencioniranju cene omrežnine voda za vse uporabnike gospodinjstev, oskrbovanih od
Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
1.
Potrdi se subvencija k ceni omrežnine voda za vse uporabnike po premerih vodovoda, ki se oskrbujejo od Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., v višini, navedeni v preglednici:
Oskrba s pitno vodo
- OBČINA POLZELA

1

Cena omrežnine
na mesec –
subvencionirani
uporabniki

Cena subvencije
Cena omrežnine
na mesec
na mesec –
nesubvencionirani
uporabniki

Št. vodomerov

Višina subvencije
na leto/neto

2

3

4

5

6

Oskrba s pitno vodo
(EUR/ dN 20/mesec)

9.100

12.6077

3,5077

171

7.198

Oskrba s pitno vodo
(EUR/ dN 25/mesec)

27.300

37,8232

10,5232

3

379

Oskrba s pitno vodo
(EUR/ dN 50/mesec)

136.5000

189,1162

52,6162

1

631

175

8.208

Omrežnina voda

SKUPAJ SUBVENCIJA
2.
Ta sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Polzela, 20. 2. 2018
Številka: 3545-2/2018-1

Jože Kužnik l.r.
Župan
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Na podlagi 1. odstavka 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 24. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine
Polzela na 21. seji 20. 2. 2018 sprejel naslednji

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Polzela za leto 2018
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 2018 je:
• zagotavljanje pogojev za celovit razvoj športa v občini,
• vključevanja čim večjega števila prebivalcev v športne
aktivnosti, posebej mladih,
• spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja,
• omogočanje pogojev za čim večje število tekmovanj in
drugih športnih prireditev ter
• promocija občine.
Z javnim razpisom bo omogočena prijava programov 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.

II. Obseg finančnih sredstev
Za programe športa se v Odloku o proračunu Občine Polzela
za leto 2018 zagotovijo sredstva v višini 99.000 EUR – za dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na postavki 18100
in 4.500 EUR – za športno opremo ter obnovo in posodobitev
športnih objektov na postavki 16057, skupaj torej 103.500 EUR.
Sredstva za financiranje športnih objektov v lasti Občine Polzela se zagotavljajo na posebnih postavkah Odloka o proračunu
Občine Polzela za leto 2018.

III. Višina sredstev sofinanciranja za
posamezne športne programe
1. Vsebine programov
Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
• Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
• Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
• Interesna športna vzgoja mladine
5.000 EUR

• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
		
78.000 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
		
2.000 EUR
Delovanje društev			

7.000 EUR

Delovanje zvez				

2.000 EUR

Športni objekti				

4.500 EUR

SKUPAJ: 			

103.500 EUR

IV. Končna določba
Letni program športa v Občini Polzela za leto 2018 se objavi
v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, in začne veljati
naslednji dan po objavi.

Polzela, 20. 2. 2018
Številka: 6710-1/2018-1
Jože Kužnik l.r.
						 Župan
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 1. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne
objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na 21. redni seji 20. 2. 2018 sprejel

PRAVILNIK

o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela
1. člen
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela (v nadaljevanju: pravilnik) določa
postopek in merila za dodelitev sredstev, zagotovljenih na proračunski postavki »Pokroviteljstva občine« v proračunu Občine
Polzela (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Občina je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti (v nadaljevanju: prireditve in
projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih
ravneh.
3. člen
Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo za sofinanciranje prireditev in dejavnosti:
• ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne,
humanitarne in podobne narave;
• ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale;
• ki so neposredno vezane na gostovanje skupin iz tujine;
• ki so neposredno vezane na medregijsko in mednarodno
sodelovanje;
• ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
• ki so neposredno namenjene plačilu stroškov sprejema in
pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoči pri tem.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim
organizacijam.
4. člen
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva
največ do:
• 100 EUR za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti;
• 200 EUR za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti;
• 300 EUR za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki
so postale že tradicionalne in za občino večjega pomena;
• 400 EUR za sofinanciranje prireditev in dejavnosti z medregijsko in mednarodno udeležbo;
• 500 EUR za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti,
ki so postale že tradicionalne ali pa so za občino večjega
pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim
promocijskim učinkom;
• 600 EUR za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki
so postale že tradicionalne ali pa so za občino izjemnega
pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z izjemnim
promocijskim učinkom.

5. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:
• fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
• fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če prireditev ali dejavnost organizirajo na
območju občine;
• fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali dejavnost, ki je
organizirana zunaj občine, pomembna za občino.
6. člen
Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih
sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, postopke,
merila ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.
Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo
v roku treh dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub
dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev
po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega leta.
7. člen
Vse popolne vloge praviloma tedensko obravnava kolegij župana,
ki ga sestavljajo župan, podžupana in direktor občinske uprave.
V tekočem letu kolegij župana obravnava vloge do porabe vseh
proračunskih sredstev.
8. člen
Pri odločanju o dodelitvi proračunskih sredstev kolegij župana
upošteva predvsem pomembnost prireditve za občino in za
družbeno življenje občanov, pričakovano udeležbo ter sorazmernost sofinanciranja podobnih prireditev ali dejavnosti in višino
odobrenega sofinanciranja z naslova drugih razpisov občine.
Župan izda sklep o dodelitvi proračunskih sredstev. Odločitev je
dokončna.
Medsebojna razmerja med prejemnikom sredstev in občino se
uredijo s pogodbo.
9. člen
Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko občina zahteva
njihovo vrnitev skupaj z zamudnimi obrestmi.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu,
poročevalcu Občine Polzela.
Polzela, 20. 2. 2018
Številka: 41012-1/2018-1

Jože Kužnik l.r.
Župan
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Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1),
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13,
68/16 in 61/17) in 1. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na 21. redni seji 20. 2. 2018 sprejel

PRAVILNIK

o spremembi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih
društev, programov na področju turizma ter programov in projektov drugih
društev, organizacij in združenj v Občini Polzela
1. člen
V Pravilniku o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih društev, programov na področju turizma ter programov in
projektov drugih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št.
4/16 in 8/16) se spremeni 8. člen, ki se na novo glasi:
»Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.«
2. člen
PRILOGA – Merila za vrednotenje programov se nadomesti z novo:
• PRILOGA 2 – Merila in kriteriji za vrednotenje programov.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.

Polzela, 20. 2. 2018
Številka: 6103-1/2018-1
Jože Kužnik l.r.
Župan

						

PRILOGA 2: Merila in kriteriji za vrednotenje programov
Redna dejavnost:

Št. točk

1. Predlagatelj programa oziroma projekta ima sedež v Občini Polzela

50

2. Dostavljeno poročilo društva o delu v preteklem letu

20

3. Dostavljen program dela društva za tekoče leto

20

2. Število članov s plačano članarino za preteklo leto:
- do 30 članov
- od 31 do 60 članov
- od 61 do 90 članov
- od 91 do 150 članov
- nad 150 članov

10
20
30
40
50

4. Praznovanje okrogle obletnice:
- do 50 let
- od 50 do 100 let
- nad 100 let

20
40
60

Samo za društva s področja kulture
5. Program
*Maksimalno št.
priznanih vaj/leto

Pevski zbori, vokalne skupine
do 10 članov

od 11 do 20 članov

nad 20 članov

Gledal.
skupine

Likovna sekcija

Instrument.
zasedbe

40

50

60

60

15

60

*Priznana vaja šteje dve šolski uri, ena vaja je ovrednotena s petimi točkami.
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Izvedba prireditve oziroma projekta:

Št. točk

1.1. Prireditev/projekt v celoti organizira in izvede prijavitelj:
− krajevni pomen,
− občinski pomen,
− medobčinski pomen,
− državni pomen,
− mednarodni pomen.

50
70
100
150
200

1.2. Prireditev/projekt je izveden v sodelovanju z drugimi izvajalci:
− krajevni pomen,
− občinski pomen,
− medobčinski pomen,
− državni pomen,
− mednarodni pomen.

20
40
60
80
100

1.3. Udeležba na prireditvi/projektu zunaj občine:
− v regiji,
− zunaj regije,
− mednarodni.

20
40
60

2. Vrsta prireditve/projekta:
− enkraten projekt,
− program/projekt se izvaja tradicionalno (vsaj tretje leto zapored)

10
30

3. Ciljne skupine izvedenega programa/projekta
− izvedba za člane društva/krajane
− izvedba za občane
− izvedba za širšo publiko

10
20
50

4. Ocena vpliva programa/projekta na promocijo in prepoznavnost
Občine Polzela ter obisk v Občini Polzela
5. Izobraževanja
- organizacija in izvedba seminarjev, delavnic, tečajev

do 100
30/izvedbo

Na podlagi 1. odstavka 65. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09 in 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US.) ter 4. odstavka 6. člena in 1. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec
Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na 21. redni seji 20. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Polzela
1. člen
(splošne določbe)
(1) Odlok o priznanjih Občine Polzela (v nadaljevanju: odlok)
zajema skupne določbe, vrsto priznanj, način in postopek
podelitve, objavo in vsebino razpisa, vložitev in obravnavo predlogov za podelitev, sredstva in evidenco ter končni
določbi.

3. člen
(Častni občan Občine Polzela)
(1) Naziv Častni občan Občine Polzela se podeli posamezniku
za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo
izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine
Polzela v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju.
(2) V koledarskem letu se podeli največ en naziv častni občan.

(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vrsta priznanj)
Priznanja Občine Polzela so: naziv »Častni občan Občine Polzela«, »Grb Občine Polzela«, »Plaketa Občine Polzela«, »Županovo priznanje« in »Prešernov cekin«.

(3) Ob podelitvi prejemnik naziva častni občan prejme listino
o podelitvi in darilo trajne vrednosti.
4. člen
(Grb Občine Polzela)
(1) Grb Občine Polzela se podeli posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam
za izjemno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in dosežke,
ki so pomembni za ugled in razvoj občine.
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(2) V koledarskem letu se podeli največ dva grba.
(3) Ob podelitvi prejemnik grba prejme listino in posebej za ta
namen umetniško oblikovan večji grb občine.
5. člen
(Plaketa Občine Polzela)
(1) Plaketa Občine Polzela se podeli posamezniku, družbam,
zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosežke v krajšem obdobju in kot
spodbuda za nadaljnje delo.
(2) V koledarskem letu se podeli največ tri plakete.
(3) Ob podelitvi prejemnik plakete prejme listino in posebej za
ta namen umetniško oblikovan manjši grb občine.
6. člen
(Županovo priznanje)
(1) Županovo priznanje se podeli posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam
za izkazano predanost na različnih področjih delovanja in
kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. Ima pomen
pohvale ter je aktualen odziv na dosežke in uspehe na vseh
področjih dela.
(2) Županovo priznanje se lahko podeli za izkazano izjemno
požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, v tem primeru
se priznanje podeli takoj, ko je to mogoče.
(3) Županovo priznanje se lahko podeli uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za
razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v občini.
(4) Ob podelitvi prejemnik priznanja prejme listino.
(5) Prejemnik priznanja lahko hkrati prejme tudi katero drugo
priznanje občine.
7. člen
(Prešernov cekin)
(1) Priznanje Prešernov cekin se podeli posamezniku ali skupini za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturne dejavnosti v občini ter za vrhunske dosežke ali življenjsko delo,
s katerim je bila občinska kultura uveljavljena v širšem slovenskem ali mednarodnem prostoru.

(2) Merila za podelitev priznanj v skladu z odlokom sprejme
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Polzela (v nadaljevanju: komisija).
(3) Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj se objavi v občinskem glasilu, na spletni strani občine in na oglasni
deski občine. O razpisu se obvesti tudi zavode, skupnosti,
društva in druge pravne osebe v občini.
(4) V razpisu morajo biti navedeni naslednji podatki: organ, ki
bo podelil priznanje, največje število podeljenih posameznih priznanj, komu se lahko podeli priznanje, kdo je lahko
predlagatelj, katere podatke mora vsebovati predlog za
podelitev priznanja in rok za vložitev predlogov.
(5) Razpis se objavi enkrat na leto, najmanj tri mesece pred
občinskim praznikom.
(6) Županovo priznanje in priznanje Prešernov cekin se podelita brez javnega razpisa.
(9. člen)
(vložitev predloga)
(1) Predlog za podelitev priznanja lahko poda fizična ali pravna oseba. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
(2) Predlog za podelitev priznanja se vloži v pisni obliki in
mora vsebovati podatke o predlagatelju, o predlaganem
kandidatu, o vrsti predlaganega priznanja. Predlog mora
biti razložen, k predlogu se priložijo fotokopije listin, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
(3) Predlog se odda na predpisanem obrazcu »Predlog za podelitev priznanja Občine Polzela«, ki je v Prilogi I tega odloka in je objavljen na spletni strani občine. Predlog se pošlje
v pisni obliki po pošti ali v elektronski obliki na elektronski
naslov občine.
10. člen
(obravnava predlogov)
(1) O prispelih predlogih za priznanja razpravlja komisija, ki
oblikuje predloge za obravnavo in potrditev na občinskem
svetu. V postopku lahko komisija od predlagatelja zahteva
dopolnitev predloga ali predlog zavrne, če ne vsebuje vseh
potrebnih sestavin, ter pridobi dodatne podatke od občinske uprave ali druge institucije.

(2) V koledarskem letu se podeli eno priznanje.
(3) Ob podelitvi prejemnik priznanja prejme listino in umetniško oblikovan Prešernov cekin.
(8. člen)
(razpis)
(1) Za podelitev priznanj naziv Častni občan Občine Polzela,
Grb Občine Polzela in Plaketa Občine Polzela se objavi javni razpis.

(2) Komisija lahko predlaganega kandidata razvrsti za drugo
vrsto priznanja, če oceni, da je glede na obrazložitev to
priznanje ustreznejše glede na merila, določena v odloku.
(3) Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s sklepom. Sklep mora biti obrazložen.
(4) O podelitvi Županovo priznanje in priznanja Prešernov cekin odloča župan s sklepom.
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11. člen
(podelitev)
(1) Naziv Častni občan Občine Polzela, Grb Občine Polzela in
Plaketo Občine Polzela podeli župan na slovesnosti ob občinskem prazniku.

13. člen
(končni določbi)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
priznanjih občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela – Uradne objave, št. 7/13).

(2) Županovo priznanje se lahko podeli tudi ob posameznih
jubilejih in priložnostih.

(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Polzelanu,
poročevalcu Občine Polzela.

(3) Prešernov cekin se podeli na osrednji občinski proslavi v
počastitev slovenskega kulturnega praznika.

Polzela, 20. 2. 2018
Številka: 094-1/2018-1

12. člen
(sredstva in evidenca)
Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu občine. Evidenco o podeljenih priznanjih vodi občinska uprava.

Priloga I: Predlog za podelitev priznanja Občine Polzela

PREDLOG
ZA PODELITEV PRIZNANJA OBČINE POLZELA
v letu
I. PODATKI O PREDLAGATELJU*
Ime in priimek, rojstni podatki:
Naziv pravne osebe:
Naslov:
Matična št.:				Telefonska št.:
Elektronski naslov:
Opomba: *Če je predlagateljev več, se ti vpišejo na koncu obrazca v rubriko »DRUGI PREDLAGATELJI«.

II. PODATKI O PREDLAGANEM KANDIDATU
Ime in priimek, rojstni podatki:
Naziv pravne osebe:
Naslov:
Matična št.:				Telefonska št.:
Elektronski naslov:
Predlagani kandidat je že prejel občinsko priznanje Občine Polzela (katero in kdaj):

Jože Kužnik l.r.
Župan
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III. PODATKI O PREDLAGANEM OBČINSKEM PRIZNANJU
Predlaga se podelitev naslednjega občinskega priznanja:					
zaradi naslednjega dejanja, delovanja, dosežka ali uspeha:

Obrazložitev predloga:

Izjava:
S podpisom jamčimo, da so navedeni podatki resnični in točni.
Datum:

				

Podpis predlagatelja:

PRILOGE:
(K predlogu se priložijo fotokopije listin, ki izkazujejo dejanje, delovanje, dosežek ali uspeh.)

DRUGI PREDLAGATELJI:
Ime in priimek, rojstni podatki:
Naziv pravne osebe:
Naslov:
Matična št.:				Telefonska št.:
Elektronski naslov:
Datum: 					Podpis predlagatelja:

,
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Na podlagi 12. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Polzela (Uradni list RS, št.
36/03, 101/11) župan Občine Polzela objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa
v Občini Polzela za leto 2018
1. Področja dejavnosti, ki so predmet
sofinanciranja

4. Višina finančnih sredstev in določitev obdobja
za porabo sredstev

1. Vsebine programov
• Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
• Športna rekreacija

Za programe športa so v Odloku o proračunu Občine Polzela
za leto 2018 zagotovljena sredstva v višini 99.000 EUR – za
dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na postavki
18100 in 4.500 EUR – za športno opremo ter obnovo in
posodobitev športnih objektov na postavki 16057, skupaj torej
103.500 EUR.

2. Razvojne in strokovne naloge v športu
• Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov
• Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge
športne prireditve
• Delovanje društev
• Delovanje zvez
• Športni objekti

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega
proračuna se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih
programov: športna društva, zveze športnih društev, zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so
na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa, ter zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji
prednost pri izvajanju programov športa v Občini Polzela.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj
našteti nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
• da imajo sedež v Občini Polzela,
• da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem
področju,
• da delujejo v skladu z zakonom o delovanju društev,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih
aktivnosti,
• da imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih,
• občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja
športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke,
• imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov
v letu.

Dodeljena sredstva bodo morali izbrani izvajalci porabiti v letu
2018.

5. Informacija o razpisni dokumentaciji, ki jo je
treba predložiti
Razpisna dokumentacija oz. obrazci za prijavo so na razpolago
v sprejemni pisarni Občine Polzela v času uradnih ur organa in
na spletni strani Občine Polzela, v zavihku Razpisi in objave.

6. Navedba pristojnih za dajanje informacij
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Alenko Kočevar,
direktorico občinske uprave Občine Polzela, telefonska številka
03/703 32 00, v času uradnih ur občinske uprave.

7. Rok za oddajo prijav
Prijave posredujte v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj
– Sofinanciranje športnih programov 2018« na naslov: Občina
Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, najpozneje do 20. 3.
2018. Odpiranje bo 22. 3. 2018.
Pravočasne in popolne prijave bodo ovrednotene v skladu
s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Polzela (Uradni list RS št. 36/03,
101/11). Izbor bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan
Občine Polzela.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu
Prijavljeni izvajalci bodo v 30 dneh po končanem razpisu
s sklepom obveščeni o izidu razpisa. Župan bo z izbranimi
izvajalci programov sklenil pogodbo o sofinanciranju
programov športa na območju Občine Polzela za leto 2018.

Polzela, 23. 2. 2018
Številka: 6710-1/2018-3
Jože Kužnik l.r.
						 Župan
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Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje
2015–2020 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 4/15), v nadaljevanju: pravilnik, in Odloka o proračunu
Občine Polzela za leto 2018 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/18) župan Občine Polzela objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva ter podeželja
v Občini Polzela v letu 2018

1. Predmet javnega razpisa

3. Splošni pogoji in merila po ukrepih

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter
podeželja v Občini Polzela v letu 2018.

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Polzela za leto
2018 v višini 10.000 EUR in se dodelijo za ukrep 1 – Pomoč
za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Z naložbo se poskuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
• izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje
ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
• izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega
veljavne standarde Unije;
• vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane
z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in
vodo.

2. Upravičenci
1.

Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za mikro,
majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni
kmetijski proizvodnji, oziroma v primeru ukrepa po
členu 29 Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014, dejavna
v kmetijskem sektorju, ter v primeru ukrepa po členu
43 Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014, dejavna v
gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev.

2. Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za mikro,
majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov
za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU), št.
1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki
je vpisano v register kmetijskih in ima sedež na območju
občine.
3. Registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine.

Pomoč se ne dodeli za:
• nakup proizvodnih pravic,
• nakup in zasaditev letnih rastlin;
• dela v zvezi z odvodnjavanjem;
• nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
• naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči,
dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta potreben
za izvedbo investicije;
• investicije, ki se izvajajo zunaj območja občine;
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike
Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
• stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
• obratna sredstva.
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Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

PODUKREP 1.1. – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč
in pašnikov.

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
• stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo
(rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
• stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditvi izpustov (stroški
materiala in storitev);
• stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne
vrednosti;
• stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
• stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
• stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
• stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov,
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
• kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na območju občine oziroma katerih
naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
• projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila
o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
• za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je
ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
• ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
• predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel;
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba,
• drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem
gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR.

PODUKREP 1. 2. – Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Upravičeni stroški:
• stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
• stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
• stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči so:
• posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih
naložba se izvaja na območju občine;
• dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
• ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za
izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
• predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
• kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru
zakupa zemljišča;
• drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem
gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v
skupno naložbo.
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4. Vsebina vloge in rok za oddajo vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
• prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančne pomoči za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja
v Občini Polzela v letu 2018«,
• obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k
posameznim ukrepom.
Prijavni obrazci so na razpolago v sprejemni pisarni Občine
Polzela v času uradnih ur organa in na spletni strani Občine
Polzela, v zavihku Razpisi in objave.
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne
odpiraj – razpis Kmetijstvo 2018«.
Prvi rok za prijavo je 30. 3. 2018.
Odpiranje vlog bo 5. 4. 2018.
Drugi rok za prijavo je 30. 5. 2018.
Odpiranje vlog bo 5. 6. 2018.
Razpisan drugi rok velja samo v primeru, da v prvem roku ne
bodo porabljena vsa sredstva.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan
roka za oddajo na pošti priporočeno ali oddana osebno v
sprejemno pisarno Občine Polzela.

5. Obravnavanje vlog
Komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled pravočasnih
vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz tega razpisa.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 5 dni ne dopolni, in
vloge, ki ne bodo oddane v roku, bodo z odločbo zavržene in
ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen
ukrep. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na
transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune za posamezen
ukrep. Zahtevek in računi morajo biti dostavljeni na Občino
Polzela najpozneje do 30. 11. 2018.

6. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem
pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja občinska
strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa
tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe
ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora
prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
• da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
• da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev
navajal neresnične podatke;
• da je upravičenec za isti namen in z istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.

7. Dodatne informacije
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Jasno Gregorc,
strokovno sodelavko, ali Mijo Satler, svetovalko za družbene
dejavnosti, telefonska številka 03/703 32 22, v času uradnih ur
občinske uprave.

Polzela, 23. 2. 2018
Številka: 3308-1/2018-1
Jože Kužnik l.r.
						 Župan
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Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih društev, programov in projektov na področju
turizma ter programov in projektov drugih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/15, 2/17 in 2/18, v nadaljevanju: pravilnik) župan Občine Polzela objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov kulturnih društev, programov na
področju turizma ter drugih društev, organizacij in združenj v
Občini Polzela v letu 2018
1. Področja dejavnosti, ki so predmet
sofinanciranja

Dodeljena sredstva bodo morali izbrani izvajalci porabiti v letu
2018.

Predmet sofinanciranja so programi:
• ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Polzela,
• društev na področju turizma v Občini Polzela,
• drugih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela.

5. Navedba pristojnih za dajanje informacij
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Alenko Kočevar,
direktorico občinske uprave Občine Polzela, telefonska številka 03/703 32 00, v času uradnih ur občinske uprave.

Sofinancira se redna dejavnost registriranih društev, organizacij in združenj po pravilniku ter akcije, prireditve oziroma projekti upravičencev, ki so pomembni za lokalno in širše okolje.

6. Rok za oddajo prijav

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci

Prijave posredujte v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj
– Sofinanciranje programov društev 2018« na naslov: Občina
Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, najpozneje do 20. 3.
2018. Odpiranje bo 22. 3. 2018.

Izvajalci kulturnih, turističnih in drugih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• da so registrirani v skladu z zakonom o društvih,
• da imajo v sedež v Občini Polzela ali v eni izmed občin
Spodnje Savinjske doline in delujejo na tem območju ter
imajo vsaj deset članov iz Občine Polzela,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
• da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
• da izpolnjujejo druge pogoje, določene z javnim razpisom,
• da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o
realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

3. Informacija o morebitni razpisni dokumentaciji,
ki jo je treba predložiti
Razpisna dokumentacija oz. obrazci za prijavo so na razpolago v sprejemni pisarni Občine Polzela v času uradnih ur organa in na spletni strani Občine Polzela, v zavihku Razpisi in
objave.

4. Višina finančnih sredstev in določitev obdobja
za porabo sredstev
Za programe kulturnih društev v Občini Polzela so v Odloku o
proračunu Občine Polzela za leto 2018 zagotovljena sredstva
v višini 14.300 EUR, za programe na področju turizma 3.000
evrov ter za programe preostalih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela 48.500 evrov.

Pravočasne in popolne prijave bodo ovrednotene v skladu s
Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih društev, programov in projektov na področju turizma ter
programov in projektov drugih društev, organizacij in združenj
v Občini Polzela.
Izbor bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan Občine
Polzela. Če komisija ugotovi, da prijava katerega izmed predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, naj jo v
roku osmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje
obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.

7. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu
Prijavljeni izvajalci bodo v 30 dneh po končanem razpisu s
sklepom obveščeni o izidu razpisa. Župan bo z izbranimi izvajalci programov sklenil pogodbo o sofinanciranju programov
kulturnih društev, programov in projektov na področju turizma
ter programov in projektov drugih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela za leto 2018.

Polzela: 23. 2. 2018
Številka: 6103-2/2018-2
Jože Kužnik l.r.
						 Župan
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Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela (Polzelan, poročevalce občine Polzela – Uradne objave, št. 2/18) župan Občine Polzela objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje pokroviteljstva
V Občini Polzela za leto 2018
1. Predmet sofinanciranja

4. Rok za oddajo prijav

Občina Polzela je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev,
dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji
fizičnih ali pravnih oseb na različnih ravneh.

Razpis je odprt do 30. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev.

Sredstva po tem razpisu Občina Polzela namenja za sofinanciranje prireditev in dejavnosti:
• ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne,
humanitarne in podobne narave;
• ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale;
• ki so neposredno vezane na gostovanje skupin iz tujine;
• ki so neposredno vezane na medregijsko in mednarodno
sodelovanje;
• ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
• ki so neposredno namenjene plačilu stroškov sprejema in
pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih
priložnosti oziroma pomoč pri tem.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpis se lahko prijavijo:
• fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v občini;
• fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v drugi občini, če prireditev ali dejavnost organizirajo na območju občine;
• fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana zunaj občine, pomembna za
občino.

3. Višina finančnih sredstev in določitev obdobja
za porabo sredstev
Za namen pokroviteljstva občine so v Odloku o proračunu
Občine Polzela za leto 2018 (Polzelan, poročevalec občine
Polzela – Uradne objave, št. 2/18) zagotovljena sredstva v višini 7.300 evrov.
Dodeljena sredstva bodo morali izbrani izvajalci porabiti v letu
2018.

Prijave posredujte v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj –
Sofinanciranje pokroviteljstva 2018« na naslov: Občina Polzela,
Malteška cesta 28, 3313 Polzela.
Obrazci za prijavo so na razpolago v sprejemni pisarni Občine
Polzela v času uradnih ur organa in na spletni strani Občine
Polzela, v zavihku Razpisi in objave.

5. Vrednotenje prijav
Prijave bodo ovrednotene v skladu z merili, določenimi v 4.
členu Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene
pokroviteljstva v Občini Polzela.
Pri odločanju bo upoštevana predvsem pomembnost prireditve za občino in za družbeno življenje občanov, prav tako tudi
pričakovana udeležba ter sorazmernost sofinanciranja podobnih prireditev ali dejavnosti ter višina odobrenega sofinanciranja z naslova drugih razpisov občine.

6. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
Vse popolne vloge praviloma tedensko obravnava kolegij
župana. Župan izda sklep o dodelitvi proračunskih sredstev.
Medsebojna razmerja med prejemnikom sredstev in občino se
uredijo s pogodbo.

7. Dodatne informacije
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Jasno Gregorc,
strokovno sodelavko, ali Mijo Satler, svetovalko za družbene
dejavnosti, telefonska številka 03/703 32 22, v času uradnih ur
občinske uprave.
Polzela: 23. 2. 2018
Številka: 41012-2/2018-1
Jože Kužnik l.r.
						 Župan
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Na podlagi Odloka o Rebalansu proračuna Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Urane objave, št. 2/18) župan
Občine Polzela objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk
v letu 2018
Sterilizacija in kastracija mačk je bistvenega pomena za omejevanje nenadzorovanega razmnoževanja in rojevanja novih
mladičev. Tako se preprečujejo izbruhi različnih bolezni, ki so
lahko škodljive tako živalim kot tudi človeku. Sterilizacija in
kastracija dolgoročno izboljšata zdravje in kakovost življenja
živali.

Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca je poseg sterilizacije ali kastracije mačk po tem pozivu sofinanciran v višini
50 % za žival. Dodatno pa je redne cene znižal tudi izvajalec.
Lastnik živali bo tako plačal za sterilizacijo mačke 29,28 evra,
za kastracijo mačka pa 18,91 evra.

Preprečevanje rojstev neželenih živali je za lastnike obveza,
ki izhaja iz določb 11. člena Zakona za zaščito živali, usmrtitev ali namerna zapustitev živali pa je kazniva.

4. Rok za prijavo

1. Predmet javnega poziva in višina razpisanih
sredstev
Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2018. V proračunu za leto 2018
je za javni poziv na voljo 2.000 evrov.

2. Pogoji za sodelovanje
• Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki mačk, ki imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v Občini Polzela.

Lastniki živali lahko izkoristijo cenovno ugodnejše posege,
ki so predmet tega poziva do konca leta 2018 oziroma do
porabe sredstev. Tisti, ki ste do objave tega poziva poseg že
opravili, pa izpolnjen obrazec s priloženim računom izbranega
izvajalca pošljite na Občino Polzela.
Ob obisku veterinarja imejte s seboj veljaven osebni dokument.

5. Dodatne informacije
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Jasno Gregorc,
strokovno sodelavko, ali Mijo Satler, svetovalko za družbene
dejavnosti, telefonska številka 03/703 32 22, v času uradnih ur
občinske uprave.

• Posameznemu gospodinjstvu (lastniku) se sofinancira
storitev za dve živali.
• Izbrani izvajalec veterinarskih storitev, ki so predmet razpisa, je Savinjska veterinarska postaja, d. o. o., Celjska cesta
3a, 3310 Žalec.

3. Način prijave in sodelovanje na javnem pozivu
Lastnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem
pozivu, izpolni prijavni obrazec in ga preda izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev – Savinjski veterinarski postaji, d. o. o.
Obrazec je na voljo na spletni strani Občine Polzela v zavihku
Razpisi in objave.

Polzela: 23. 2. 2018
Številka: 34404-1/2018-1
Jože Kužnik l.r.
						 Župan
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