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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, in 14/15 – ZUUJFO), 1. alineje 2. odstavka Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 1. odstavka 15 člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, 
poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet  Občine Polzela na 16.  redni seji dne 14. 2. 2017 sprejel

Odlok o proračunu
Občine Polzela za leto 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2017 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.

         
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
   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 iz sredstev EU
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 
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 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.) 

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. SPREMEMBA STANJA 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

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.

v EUR
Proračun leta 2017

5.488.000
4.241.400
3.584.200

3.148.100 
349.100
87.000 

657.200
491.200

5.000
1.300

13.600
146.100
80.000 
50.000 

30.000 

1.166.600
705.400
461.200

6.135.528
1.336.700 
425.200
63.300

716.200
50.000 
82.000 

1.667.680 
63.300

1.087.600
234.200
 282.580

3.002.248
3.002.248 

128.900
80.000
 48.900

-647.528

Proračun leta 2017

0

0

0

 

0

Proračun leta 2017

559.000
559.000
559.000
197.000
197.000 
197.000 

-285.528

 362.000
 647.528 

285.528
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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.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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 njegovih zavarovanj, 
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, turistična taksa, prihodki od komunalnih prispevkov.

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.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, prav tako tudi spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe odloča župan na predlog 
neposrednega uporabnika. 

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

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov, 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 2018 45 % navedenih pravic porabe in
2. v preostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve 
ter 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 prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in pogodbami za dobavo ele-
ktrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev ter storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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)

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

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo 
v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

8. člen
(proračunska rezerva)

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 48.000 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 34.000 evrov kot nerazporejeni del proračunskih pre-
jemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere niso zagotovljena sred-
stva 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. 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 2017 dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga 
do višine 3.000,00 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Občina Polzela se bo v letu 2017 zadolžila v višini do 559.000,00 evrov.

Občina Polzela v letu 2017 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanovitelji-

ca je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno in posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, pri katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2017 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, pri katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2017 ne smejo izdajati poroštev.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela. 

Polzela, 14. 2. 2017
Številka: 410-1/2017-1
           

 Jože Kužnik 
Župan

4 52
2 0 1 7

2
2 0 1 7

Polzelan - URADNE OBJAVE, št. 2/2017 z dne, 24. 2. 2017Polzelan - URADNE OBJAVE, št. 2/2017 z dne, 24. 2. 2017



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, in 14/15 – ZUUJFO), 1. alineje 2. odstavka Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP)  in  1. odstavka 15 člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, 
poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet  Občine Polzela na 16.  redni seji dne 14. 2. 2017 sprejel

Odlok o proračunu
Občine Polzela za leto 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2018 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.

         
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
   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 iz sredstev EU
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 
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 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.) 

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. SPREMEMBA STANJA 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

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.

v EUR
Proračun leta 2018

4.694.300
4.192.200

3.643.500
3.211.800  
349.100
82.600 

548.700
491.400

5.000
1.300

13.600
37.400

0 
0 

0 

502.100
502.100

5.009.380
1.368.000

425.200
63.300

687.500
50.000 
142.000 

1.700.080 
95.700

1.087.600
234.200
 282.580

1.823.800
1.823.800 

117.500
80.000
 37.500

-315.080

Proračun leta 2018

0

0

0

 

0

Proračun leta 2018

500.000
500.000
559.000
185.000
185.000 
185.000 

-80

 315.000
 315.080        

80
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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.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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 njegovih zavarovanj, 
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, turistična taksa, prihodki od komunalnih prispevkov.

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.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, prav tako 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 prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na 
kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika pro-
računskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova 
proračunska postavka v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o ve-
ljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov, 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 2019 45 % navedenih pravic porabe in
2. v preostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve 
ter 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 prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in pogodbami za dobavo ele-
ktrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev ter storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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

7. člen
(spremljanje in spreminjanje NRP)

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

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo 
v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

8. člen
(proračunska rezerva)

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 48.000 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 94.000 evrov kot nerazporejeni del proračunskih 
prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagoto-
vljena 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 ne-
posrednega 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 2018 dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga 
do višine 3.000,00 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Občina Polzela se bo v letu 2018 zadolžila v višini do 500.000,00 evrov.

Občina Polzela v letu 2018 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanovitelji-

ca je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno in posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, pri katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2018 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, pri katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 ne smejo izdajati poroštev.

12. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela. 

Polzela, 14. 2. 2017
Številka: 410-2/2017-1
           

 Jože Kužnik 
Župan
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Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl.US, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 31/00-ZP-L, 
36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP, v nadaljevanju: ZZ), 5. in 28 člena Zakona o zdravstveni dejavnosti  (Uradni list RS, št. 23/05-ura-
dno prečiščeno besedilo-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, v nadaljevanju: ZZdej), 20. člena Statuta 
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13), 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Ob-
čine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015), 15. 
člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14), 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine 
Polzela – Uradne objave, št. 4/16), 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) so Občinski svet Občine Žalec na 
svoji 17. redni seji dne 16. 2. 2017, Občinski svet Občine Vransko na svoji 16. redni seji dne 14. 2. 2017, Občinski svet Občine Tabor 
na svoji 19. redni seji dne 20. 2. 2017, Občinski svet Občine Prebold na svoji 21. redni seji dne 23. 2. 2017, Občinski svet Občine 
Polzela na svoji 16. redni seji dne 14. 2. 2017 in Občinski svet Občine Braslovče na svoji 3. dopisni seji dne 6. 2. 2017 sprejeli 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi 
organizacijske enote zdravstveni dom dr. Jožeta potrate Žalec iz 
javnega zavoda zdravstveni center Celje in o ustanovitvi javnega 

zavoda zdravstveni dom dr. Jožeta potrate Žalec 

4. člen
Spremeni se 11. člen, in sicer tako, da se glasi: 

»(1) Za direktorja zavoda je na podlagi javnega razpisa lahko ime-
novan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zako-
nom, izpolnjuje še naslednje pogoje: 
- da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih dru-

ge stopnje zdravstvene, ekonomske ali druge družboslovne 
smeri, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza iz-
obrazbi druge stopnje zdravstvene, ekonomske ali druge 
družboslovne smeri, 

- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih. 

(2) Če je za direktorja zavoda imenovana oseba, ki nima ustrezne 
medicinske izobrazbe, je za strokovnost dela zavoda odgovoren 
strokovni vodja. Strokovnega vodjo zavoda imenuje svet zavoda 
na predlog direktorja in s soglasjem strokovnega sveta. 

(3) Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki izpol-
njuje naslednje pogoje:
- da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge 

stopnje zdravstvene smeri, ali raven izobrazbe, ki v skladu z 
zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravstvene smeri, 

- da ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda, 
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni dejav-

nosti«. 

5. člen
(1) Svet zavoda uskladi Statut Zdravstvenega doma dr. Jožeta 
Potrate Žalec v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.

(2) Že začeti postopki imenovanja članov sveta zavoda se za-
ključijo na podlagi tega odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Številka: 140-00-0001/2017 

Žalec, 16. 2. 2017

Tabor, 20. 2. 2017

Vransko, 14. 2. 2017

Prebold, 23. 2. 2017

Polzela, 14. 2. 2017

Braslovče, 6. 2. 2017

Občina Žalec, župan Janko Kos

Občina Tabor, župan Anton Grobler 

Občina Vransko, župan Franc Sušnik 

Občina Prebold, župan Vinko Debelak

Občina Polzela, župan Jože Kužnik

Občina Braslovče, župan Branimir Strojanšek

1. člen
Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom dr. Jo-
žeta Potrate Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje 
in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta 
Potrate Žalec (Ur. l. RS, št. 34/1992, 102/2001), v nadaljnjem 
besedilu »odlok«, se spremeni tako, da se glasi: Odlok o usta-
novitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate 
Žalec. 

2. člen
V odloku se spremenita 6. in 8. člen, in sicer tako, da se glasita: 

»6. člen
(1) Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v jav-
nem interesu.
(2) Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z 
Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Zakonom o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter drugimi predpisi. 

(3) Na podlagi 7. člena ZZdej in v skladu z veljavno standardno 
klasifikacijo dejavnosti zavod opravlja naslednje dejavnosti: 

Q 86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejav-
nost
Q 86.230 – Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti
J 62.030 – Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 – Druge, z informacijsko tehnologijo in računalniški-
mi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepre-
mičnih
L 68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N 81.210 – Splošno čiščenje stavb
N 82.110 – Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih po-
samičnih pisarniški dejavnosti

P 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjeva-
nje in usposabljanje
S 96.010 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

(4) Navedena dejavnost se lahko izvaja tudi v sodelovanju z 
zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki 
na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo 
koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z zavodom.

8. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima skupaj 7 članov in ga 
sestavljajo predstavniki:
- ustanoviteljev (4 člani),
- zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in delavcev v za-

vodu (2 člana) ter
- uporabnikov oz. zavarovancev (1 član).

(2) Predstavnike ustanoviteljev v svet zavoda imenuje posa-
mezni občinski svet. 
Občina Žalec ima tri predstavnike. 
Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Polzela, Občina 
Vransko ter Občina Tabor pa imajo skupaj enega predstavnika.

(3) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno 
na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga v skladu z 
zakonom določa Statut zavoda. 

(4) Predstavnike uporabnikov oz. zavarovancev imenuje Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje.

(5) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se imenujeta 
izmed članov sveta zavoda in ne moreta biti predstavnika iste 
interesne strani.«

3. člen
Spremeni se 2. odstavek 10. člena, in sicer tako, da se glasi: 
»(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem 
občine ustanoviteljice, v kateri je sedež zavoda.«

Občinski svet Občine Polzela je 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) na 16. redni seji 14. 2. 2017 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi cene programov v Vrtcu Polzela

I.
Cene dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v Osnov-
ni šoli Polzela – Organizacijska enota vrtec, ki vključuje enoti: 
Andraž in Polzela, znašajo mesečno na otroka:

Dnevni programi: 

prvo starostno obdobje     409,50 EUR

drugo starostno obdobje    320,46 EUR

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poroče-
valcu Občine Polzela, uporabljati pa se začne od 1. 3. 2017 dalje.

Polzela, 14. 2. 2017
Številka: 032-19/2014-7

Jože Kužnik
Župan

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 24. točke 2. odstav-
ka 15. člena Statuta Občine Polzela  Polzelan, poročevalec Ob-
čine Polzela – Uradne objave,  št. 4/16) na 16. redni seji 14. 2. 
2017 sprejel naslednji 

SKLEP 
o sofinanciranju izdelave OPPN

I.
Financiranje izdelave podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) 
se izvede tako, da Občina Polzela kot nosilka urejanja prosto-
ra prevzame 50-% delež financiranja, 50-% delež financiranja 
pa prevzamejo lastniki nepremičnin znotraj območja obde-
lave.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem gla-
silu Polzelan, poročevalec Občine Polzela.

Polzela, 14. 2. 2017
Številka: 032-19/2014-10

Jože Kužnik
Župan
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Na podlagi 3.a člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, 2. točke 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO) 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 16. redni seji 14. 2. 2017 sprejel naslednji 

S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega

prostorskega načrta z oznako »Kmetija Satler«

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega po-
drobnega prostorskega načrta za kmetijski objekt  – perutnin-
sko farmo z oznako v delu enote urejanja prostora z oznako 
EUP 25 RPG L O brez spremembe namenske rabe.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za sprejem)

Območje kmetije Satler  je na podlagi veljavnega OPN opredelje-
no kot stavbno zemljišče znotraj enote urejanja prostora z oznako 
EUP 25 RPG LO, namenska raba je območje kmetij z oznako Aa.  

Obstoječe območje kmetije je v celoti pozidano. V smislu razvoja 
kmetije namerava lastnik v letu 2017 pristopiti k izgradnji novega 
gospodarskega objekta – hleva tlorisne velikosti cca 20,00 m x 
70,00 m za namene vzreje perutnine. Navedeni objekt namerava 
locirati v sklop obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva, del-
no na mestu obstoječega dotrajanega objekta na parc. št. 175/1 
in delno na parc. št. 174 v k. o. 993 Založe, kjer je namenska raba 
zemljišča K1 – najboljša kmetijska zemljišča.   

Ker gre v tem primeru za kmetijo, ki ureja kmetijstvo, in je  nosilec 
te kmetije obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na pod-
lagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZI-
PRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 
90/15 – ZIUPTD in 102/15), poseg pa ni v nasprotju s strateškimi 
usmeritvami prostorskega razvoja  občine, bo s tem OPPN pred-
videna gradnja kmetijskega objekta na kmetijskem zemljišču.

 3. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN je kmetijski prostor v Založah v katastrski ob-
čini Založe, leži na vzhodnem delu kmetije Satler-Jajčnik.
 Obravnavano območje obsega zemljišče s parc. št. 174 v k. o. 
993 Založe na površini cca 3580 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave lahko spremeni. 

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Podlaga za pripravo  OPPN bo elaborat, ki ga bo pripravila 
Občina Polzela na podlagi prikaza stanja prostora in investicij-
ske namere lastnika na območju urejanja.

5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane 
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali 

pri pripravi OPPN)
1.  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direk-

cija RS za vode,  
2.  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkto-

rat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
3.  JKP, d. o. o., Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
4.  Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela,
5.  Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, 
6.  Eles daljnovodi, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja pro-
stora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da uredi-
tve posegajo v njihovo delovno področje.

6. člen
(roki za pripravo OPPN)

Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena en mesec po pri-
dobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga 
OPPN je predviden pet mesecev po začetku priprave OPPN. 
Upoštevani so minimalni okvirni roki in sočasni postopki.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Pripravo OPPN financirata občina in predlagatelj OPPN v dele-
žu 50 : 50 investitor. Investitor je Občina Polzela, ki v ta namen 
sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za 
prostorsko načrtovanje. Obveznosti predlagatelja se določijo 
z dogovorom o sodelovanju med Občino Polzela in predla-
gateljem.

8. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Polzelanu, 
poročevalcu Občine Polzela.

Polzela, 14. 2. 2017
Številka: 032-19/2014-9
 Jože Kužnik

Župan

Na podlagi 2. alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 24. točke 2. odstavka 15. člena 
Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na 16. 
redni seji 14. 2. 2017, sprejel  

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
Pravilnika o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka 

gospodarskim subjektom na območju Občine Polzela

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o sub-
vencioniranju plačila komunalnega prispevka gospodarskim 
subjektom na območju Občine Polzela (Polzelan, poročevalec 
Občine Polzela – Uradne objave št. 3/2015).

2. člen
V 2. členu se za 2. alinejo 1. odstavka doda nova, 3. alineja, ki 
se glasi:

- investitorji kmetijskih objektov na območju Občine Polzela 
za primer novogradnje ali priključitve obstoječih objektov 
na komunalno infrastrukturo.

V 2. odstavku se za 4. alinejo doda 5. alineja, ki se glasi:

- nosilec kmetije je obvezno pokojninsko in invalidsko zava-
rovan. 

3. člen
V 3. členu se v preglednici za 8. vrstico doda nova z naslednjo 
vsebino:

12712 Stavbe za rejo živali

4. člen
Besedilo 1. odstavka 5.  člena se v celoti spremeni tako, da se 
glasi:  

Delež odobrene subvencije za gospodarske subjekte in za in-
vestitorje industrijskih objektov z oznako *CC-SI; 12510, 12520, 
12203, 12112, 12120, 123, 127 je odvisen od zaposlitvenega na-
črta, ki ga upravičenec predloži k zaprosilu k vlogi za odmero 
komunalnega prispevka.

5. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi: 

Delež odobrene subvencije za kmetijske objekte z oznako 
*CC-SI; 12712 je odvisen od velikostnih razredov glav velike 
živine  kmetijskega gospodarstva ( GVŽ), ki jih bo investitor 
pridobil (povečal) s predvideno gradnjo ali priključitvijo, kar 
je razvidno iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Določitev višine subvencije za posameznega upravičenca se 
določi v postopku odmere komunalnega prispevka tako, da se 
od izračunanega polnega zneska odmerjenega komunalnega 
prispevka odobri subvencija po naslednji progresivni lestvici:

- 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka, če bo 
upravičenec na novo pridobil od 50 do 100 in več GVŽ,

- 30 % od odmerjenega komunalnega prispevka, če bo 
upravičenec na novo pridobil od 20 do 50 GVŽ,

- 20 % od odmerjenega komunalnega prispevka, če bo 
upravičenec na novo pridobil do 20 GVŽ.

6. člen
V 4. vrstici 8. člena se za besedo stavbam vejica nadomesti z 
besedilom »ter stavbam za rejo živali,«.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji  dan po objavi v Polzelanu, 
poročevalcu Občine Polzela.

Polzela, 14. 2. 2017
Številka: 007-2/2017-2

Jože Kužnik
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. odstav-
ka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine 
Polzela na 16. seji 14. 2. 2017 sprejel naslednji

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
v Občini Polzela za leto 2017

I. UVOD

Občina Polzela z Odlokom o proračunu Občine Polzela za 
leto 2017 zagotavlja sredstva, ki so namenjena izvajanju letnih 
programov športa v Občini Polzela, in sicer na proračunski 
postavki 18100 – dejavnost športnih društev v višini 88.000 
EUR ter na proračunski postavki 16057 – vzdrževanje drugih 
društvenih objektov v višini 4500 EUR.

II. OBSEG FINANČNIH SREDSTEV

Namenska sredstva se delijo po vsebinah in obsegu:

1. Vsebine programov

Interesna športna vzgoja otrok, mladine in 
študentov

4500 EUR

Športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

75.000 EUR

Športna rekreacija 650 EUR

2. Razvojne in strokovne naloge

Izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov

700 EUR

Mednarodne, državne, medobčinske, 
občinske in druge športne prireditve 
(sofinanciranje udeležbe športnikov iz 
Občine Polzela na večjih mednarodnih 
tekmovanjih (52. člen ZŠ) in sofinanciranje 
uspešnih nastopov na uradnih državnih 
tekmovanjih) 

750 EUR

Delovanje društev 5250 EUR

Materialni stroški 750 EUR

Delovanje zveze 400 EUR

Skupaj 88. 000 EUR

3. Vzdrževanje društvenih objektov 

Športni objekti 4500 EUR

III. DRUGA DOLOČILA

1. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavno-
sti v letu 2017 se v celoti razdelijo na podlagi izvedenega 
javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav, ki se opravi 
na podlagi veljavnega Pravilnika o merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Polzela. Upošte-
vajo se obsegi sredstev, ki jih je v proračunu za tekoče leto 
sprejel Občinski svet. 

2. Občina Polzela lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za 
leto 2017 tistim izvajalcem športnih programov, pri katerih 
se na podlagi poročila oziroma izvedenega nadzora ugo-
tovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofi-
nanciranju programov športa v letu 2016. 

3. Če se ugotovi, da je prijavljen program komercialne narave 
(višina prijavnine omogoča pokritje stroškov), se ta ne sofi-
nancira. 

4. Če se ugotovi, da je na določenih postavkah iz utemeljenih 
razlogov manjša realizacija, na drugih pa nastaja potreba 
po dodatnih sredstvih, se lahko sredstva prerazporejajo v 
okvirih določil zakonodaje.

IV. KONČNA DOLOČBA

Letni program športa v Občini Polzela 2017 se objavi v Polzela-
nu, poročevalcu Občine Polzela, in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 

Polzela, 14. 2. 2017
Številka: 032-19/2014-5

Jože Kužnik
Župan

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 3. alineje 1. 
točke 7. člena in 15. alineje 2. točke 29. člena Statuta Občine 
Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne ob-
jave št. 4/16) župan Občine Polzela izdaja 

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI
Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu industrijskega 

območja Garant Polzela

I.
Občina Polzela z javnim naznanilom obvešča javnost, da se 
javno razgrne Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu industrijskega območja Garant Polzela, 
št. 350-1/2017-4.

II.
Gradivo pod točko 1 bo javno razgrnjeno od 1. 3. 2017 do 17. 
3. 2017 v prostorih Občine Polzela (v pritličju) in na spletni 
strani Občine Polzela.

III.
 V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni Odlok podajo 
svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, or-
ganizacije in skupnosti. Pripombe in predloge se lahko poda:

–  kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na 
mestu javne razgrnitve;

–  pisno na Občino Polzela ali na elektronski naslov: obcina.
polzela@polzela.si;

–  ustno na javni obravnavi.

IV.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo 
v sredo, 1. 3. 2017, ob 16. uri v sejni sobi Občine Polzela. Na javni 
obravnavi bodo podani podrobnejša obrazložitev in pojasnila.

V.
Javno naznanilo se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine 
Polzela, in na spletni strani Občine Polzela. Javno naznanilo 
začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročeval-
cu Občine Polzela.
 
 
Polzela, 16. 2. 2017
Številka: 350-1/2017-5 
                   Jože Kužnik
   Župan

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 3. odstavka 149. 
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – 
UPB) in 17. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polze-
la (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 
4/16) na 16. redni seji 14. 2. 2017 sprejel naslednji

NADOMESTNI SKLEP 
o potrditvi cene obdelave 
določenih vrst komunalnih 

odpadkov, obdelave 
biorazgradljivih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov

I.
S tem sklepom se nadomešča sklep o subvencioniranju cene 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 
biorazgradljivih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov št. 032-16/2014-11 z 
dne 13. 9. 2016, zaradi ukinitve subvencije k ceni storitev.

II.
Potrdi se cena storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe, in sicer:

1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov po ceni 
0,08703 EUR/kg, od tega znaša:
– cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in
– cena storitve 0,06111 EUR/kg.

2. Obdelava biorazgradljivih odpadkov po ceni 0,08613 EUR/
kg, od tega znaša:
– cena javne infrastrukture 0,05071 EUR/kg in
– cena storitve 0,03542 EUR/kg.

3.  Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-
nalnih odpadkov po ceni 0,06972 EUR/kg, od tega znaša:
– cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in
– cena storitve 0,03948 EUR/kg.

V ceno niso vštete zakonsko predpisane dajatve. 

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem gla-
silu Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela).

Polzela, 14. 2. 2017
Številka: 032-19/2014-8
 Jože Kužnik

Župan
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Na podlagi 2. odstavka 83. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju  (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 24. točke 2. 
odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poroče-
valec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski 
svet Občine Polzela na 16. redni seji 14. 2. 2017 sprejel   

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 

odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih 
za odmero komunalnega 

prispevka na območju Občine 
Polzela

1. člen
V Odloku o  programu opremljanja stavbnih zemljišč in me-
rilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine 
Polzela (Polzelan – Uradne objave, št. 6/2014, 3/2015 – spre-
membe in dopolnitve) (v nadaljevanju »Odlok«) se  za 2. od-
stavkom 15. člena, doda novi, 3. odstavek, ki se glasi:

(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo stavb s ši-
fro stavbe 11302, če so njihovi investitorji zavodi, ustanove 
ali podjetja, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, in 
so namenjene opravljanju javne službe ter niso namenjene 
nadaljnji prodaji. Če je Republika Slovenija soustanoviteljica 
zavoda, ustanove ali podjetja, velja oprostitev plačila le za 
sorazmerni delež vrednosti komunalnega prispevka, ki se 
nanaša na soustanoviteljski delež  Republike Slovenije.

Dosedanji 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. odstavek postanejo 4., 5., 6., 
7., 8., 9. in 10. odstavek.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji  dan po objavi v Polzelanu, 
poročevalcu Občine Polzela.

Polzela, 14. 2. 2017
Številka: 007-1/2017-2                     

Jože Kužnik
Župan

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikova-
nje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 45/10 in 6/12) in 24. alineje 2. od-
stavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročeva-
lec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet 
Občine Polzela na 16. redni seji 14. 2. 2017 sprejel naslednje

SOGLASJE
k ceni socialnovarstvene storitve 
pomoč družini na domu v Občini 

Polzela

I.
Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k ceni socialno-
varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela 
v višini:
- 15,60 EUR/uro za delo na delovni dan,
- 19,85 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost 

dan,
- 19,14 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:
- 2,86 EUR/uro za delo na delovni dan,
- 3,71 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan,
- 3,56 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. 3. 2017 dalje. 

Polzela, 14. 2. 2017
Številka: 032-19/2014-6
 Jože Kužnik

Župan
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