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Na podlagi 4. alineje 2. odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),  8. odstavka 2. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 2. točke 
2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet 
Občine Polzela na 4. redni seji 20. 3. 2019 sprejel

Odlok o proračunu
Občine Polzela za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in po-
roštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

       
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 78)                                                                                  
 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

v EUR
Proračun leta 2019

5.826.184
4.975.200
3.973.100

 3.477.500
424.900

70.700
0

1.002.100
595.400

4.000
7.100

20.900
374.700
193.384
40.000

0
153.384

0
0
0

657.600
411.000

246.600
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II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
 40 TEKOČI ODHODKI
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
  402 Izdatki za blago in storitve
  403 Plačila domačih obresti
  409 Rezerve
 41 TEKOČI TRANSFERI 
  410 Subvencije
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
  413 Drugi tekoči domači transferi 
  414 Tekoči transferi v tujino
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
  431 Investicijski transferi 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

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

6.359.554
1.628.640

552.700
89.940

831.300
38.700
116.000

1.887.950
46.200

1.253.750
297.700
290.300

0
2.475.864
2.475.864

367.100
335.400

31.700
–533.370

Proračun leta 2019

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proračun leta 2018

563.700
563.700
563.700
200.500
200.500
200.500
–170.170

-363.200

533.370

170.170
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprogra-
me, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postav-
ke, 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.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja jav-
ne finance, skladno s podzakonskimi predpisi, izdanimi na nje-
govi podlagi, in skladno z določbami tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 

4. člen  
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti 
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proraču-
na, med področji proračunske porabe, odloča župan, na pre-
dlog neposrednega uporabnika. 

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o pre-
razporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev 
na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, 
če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti preje-
mnika proračunskih 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 posa-
meznega proračunskega uporabnika.

Prerazporeditev pravic porabe iz drugega odstavka tega čle-
na so opravi s pisno odredbo – sklepom, iz katerega je razvi-
dno 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 2019 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno na-
ročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt ra-
zvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plači-
lo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske 
transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2020 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 drugega in tretjega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in 
pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

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

7. člen
(spremljanje in spreminjanje NRP)

Župan lahko spreminja vrednosti projektov, ukrepov iz držav-
nih pomoči, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov, skla-
dno z določili 5. člena  tega odloka.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto za-
ključek 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 2019 oblikuje v višini 52.000 
evrov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi 
poročili ob polletju in ob zaključku leta z zaključnim računom 
obvešča občinski svet.
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Za nadomestnega namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Polzela se imenuje Lidija Jazbec, Savinjski log 9, 
3313 Polzela.

Datum: 20. 3. 2019
Številka: 011-6/2018-4 

Jože Kužnik l.r. 
Župan

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska 
rezervacija v višini 64.000 evrov kot nerazporejeni del prora-
čunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v pro-
računu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere 
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi 
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o če-
mer polletno in konec leta poroča občinskemu svetu. Dodelje-
na 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 tretjega odstavka 77. člena ZJF, lah-
ko župan v letu 2019 dolžniku odpiše oziroma delno odpiše 
plačilo dolga do višine 3.000,00 evra.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAV-
NEGA SEKTORJA

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

Občina Polzela se bo v letu 2019 zadolžila v višini 563.700 
evrov.

Občina Polzela v letu 2019 ne bo izdajala poroštev za izpol-
nitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih 
ustanoviteljica je.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporab-
nikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih usta-
noviteljica je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina 
neposredno in posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, 
katerega ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
na upravljanje, se v letu 2019 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, 
katerega ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
na upravljanje, v letu 2019 ne smejo izdajati poroštev.

12. člen
(uveljavitev odloka)

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

Datum: 20. 3. 2019
Številka: 410-2/2018-7 

Jože Kužnik l.r.
Župan

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 24. točke 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine 
Polzela, št. 4/16) na 4. redni seji 20. 3. 2019 sprejel naslednji
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I. Uvod
Občina Polzela z letnim programom športa določa vsebine 
športnih programov ter razvojne in strokovne naloge v športu, 
ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, ter višino sredstev 
sofinanciranja. 

Glavno izhodišče za podporo programov v letu 2019 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 za-
interesiranim 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 2019 zagotovijo sredstva v višini 104.300 EUR –  za de-
javnosti 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 108.800 EUR.

Sredstva za financiranje športnih objektov v lasti Občine Polze-
la se zagotavljajo na posebnih postavkah Odloka o proračunu 
Občine Polzela za leto 2019.

III. Višina sredstev sofinanciranja za 
posamezne športne programe

1. Vsebine programov

Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se pro-
stovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalne-
ga programa:
• Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
• Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

• Interesna športna vzgoja mladine            5.000 EUR 
• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v   

kakovostni in vrhunski šport                     79.800 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    3.500 EUR

Športni objekti    4.500 EUR

SKUPAJ:     108.800 EUR

IV. Končna določba

Letni program športa v Občini Polzela za leto 2019 se objavi 
v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, in začne veljati 
naslednji dan po objavi. 

Datum: 20. 3. 2019
Številka: 671-2/2019-1                                                                                                    

Jože Kužnik l.r.
        Župan 

Na podlagi 2. odstavka 5. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in 24. alineje 2. odstavka 15. člena 
Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na 4. 
redni seji 20. 3. 2019 sprejel naslednji

  
Letni program športa

v Občini Polzela za leto 2019
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Na podlagi 3. ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – 
ZKme-1D in 79/17), 119. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017) ter 24. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine 
Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na 4. redni seji 20. 3. 
2019 sprejel

SKLEP 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta z oznako »Kmetija Košec«

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega po-
drobnega prostorskega načrta za kmetijski objekt – hlev za 
govejo živino (krave molznice), v delu enote urejanja prostora 
z oznako EUP 24 RPR SA brez spremembe namenske rabe.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za sprejem)

Območje kmetije »Košec« je na podlagi veljavnega OPN opre-
deljeno kot stavbno zemljišče znotraj enote urejanja prostora 
z oznako EUP 24 RPR SA, namenska raba je območje kmetij 
z oznako Aa. 

Obstoječe območje kmetije je v celoti pozidano. V smislu ra-
zvoja kmetije namerava lastnik v letu 2019 pristopiti k izgra-

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) 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 4. redni seji 20. 3. 2019 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 kul-
turnih društev, programov na področju turizma ter programov 
in projektov drugih društev, organizacij in združenj v Občini 
Polzela (Polzelan – Uradne objave 1/2015, 8/2016 in 2/2018) se 
3. člen Pravilnika spremeni tako, da se glasi:

Izvajalci kulturnih, turističnih in drugih programov morajo iz-
polnjevati naslednje pogoje:
• da so registrirani v skladu z zakonom o društvih,
• da imajo sedež v Občini Polzela, 

• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
• da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načr-

tovanih 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.

2. člen

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

Datum: 20. 3. 2019
Številka: 430-5/2019-1

Jože Kužnik l.r.
Župan 
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dnji novega gospodarskega objekta – hleva, tlorisne velikosti 
cca 24,00 m x 80,00 m, za namene vzreje goveje živine in 
strojne lope tlorisne velikosti 12,00 m x 12,00 m. Navedeni 
objekt namerava locirati v sklopu obstoječe lokacije kmetij-
skega gospodarstva na parc. št. 16/1, k.o. 992 Polzela, kjer je 
namenska raba zemljišča K1 – najboljša kmetijska zemljišča. 

Ker gre v tem primeru za kmetijo, ki ureja kmetijstvo, in je no-
silec te kmetije obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan 
na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem za-
varovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZIPRS1415, 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 ob-
čine, bo s tem OPPN predvidena gradnja kmetijskega objekta 
na kmetijskem zemljišču.

 3. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN je kmetijski prostor v naselju Ločica ob Savinji 
v katastrski občini Polzela, nahaja se na vzhodnem delu kme-
tije Košec.
Obravnavano območje obsega zemljišče s parc. št. 1/6 v k. o. 
992 Polzela, v 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 ter investi-
cijske namere lastnika v območju urejanja.

5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtova-
ne prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sode-

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

Direkcija RS za vode, 
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na 
okolje,

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
4. Ministrstvo za zdravje,
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje,
6. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje,
7. JKP, d. o. o., Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
8. Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela,
9. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje. 

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 osnutka je predvidena v roku enega meseca 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 de-
ležu 50 : 50. Investitor je Občina Polzela, ki v ta namen sklene 
pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za pro-
storsko načrtovanje. Obveznosti predlagatelja se določijo z 
dogovorom o sodelovanju med Občino Polzela in predlaga-
teljem.

8. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Datum: 20. 3. 2019
Številka: 3505-6/2019-1

Jože Kužnik l.r.
Župan
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1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter 
podeželja v Občini Polzela v letu 2019. 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Polzela za leto 
2019 v višini 15.000 EUR in se dodelijo za ukrep 1 – Pomoč 
za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proi-
zvodnjo. 

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 gospodarstev in ima sedež 
na območju občine.

3. Registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo 
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na 
območju občine.

3. Splošni pogoji in merila po ukrepih 

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 stan-
dardov 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.

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 pomo-

či, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja;

• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne doku-
mentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta potre-
ben za izvedbo investicije;

• investicije, ki se izvajajo zunaj območja občine;
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republi-

ke Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestruktu-
riranja vinogradov;

• stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
• obratna sredstva.

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 2019 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/19) župan Občine Polzela objavlja

  
JAVNI RAZPIS

za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela 

v letu 2019
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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.

PODUKREP 1.1. – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

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 kme-
tijskih 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 in opreme v rastlinja-

ku;
• stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
• stroški nakupa računalniške programske opreme, paten-

tov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so:
• kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih go-

spodarstev), 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 gospo-

darstvih. 

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem 
gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetij-
skega gospodarstva. 

PODUKREP 1. 2. – Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja 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 pašni-

kov 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 sku-
pnost, agrarna skupnost …);

• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih go-
spodarstev, 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 agromeliora-
cija;

• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v prime-
ru zakupa zemljišča;

• drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

Intenzivnost pomoči: 
• do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospo-

darstvih.

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem 
gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kme-
tijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo po-
oblastijo 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 2019«,

• 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 2019«.

Prvi rok za prijavo je 19. 4. 2019.
Odpiranje vlog bo 23. 4. 2019.

Drugi rok za prijavo je 3. 6. 2019. Odpiranje vlog bo 4. 6. 2019. 
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 najpo-
zneje 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 po-
godbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja 
sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na 
transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vse-
bovati dokazila o plačilu obveznosti in račune za posamezen 
ukrep. Zahtevek in računi morajo biti dostavljeni na Občino 
Polzela najpozneje do 30. 11. 2019.

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 nenamen-

sko 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 sred-
stev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po 
tem pravilniku za naslednji dve leti. 

7. Dodatne informacije

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo pri Miji 
Satler, višji svetovalki za negospodarstvo in kmetijstvo, tel. 
št. 03/70 33 222.

Datum: 29. 3. 2019
Številka: 430-4/2019-1
                                                                                                     

Jože Kužnik l.r.
        Župan 
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1. Področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja

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.

Sofinancirajo se: redna dejavnost registriranih društev, orga-
nizacij in združenj po pravilniku ter akcije, prireditve oziroma 
projekti upravičencev, ki so pomembni za lokalno in širše okolje. 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci

Izvajalci kulturnih, turističnih in drugih programov morajo iz-
polnjevati naslednje pogoje:
• da so registrirani v skladu z zakonom o društvih,
• da imajo v sedež v Občini Polzela,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
• da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načr-

tovanih 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 2019 zagotovljena sredstva 
v višini 15.000 evrov, za programe na področju turizma 3.150 
evrov ter za programe preostalih društev, organizacij in zdru-
ženj v Občini Polzela 43.400 evrov.

Dodeljena sredstva bodo morali izbrani izvajalci porabiti v letu 
2019.

5. Navedba pristojnih za dajanje informacij

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Mijo Satler, višjo 
svetovalko za negospodarstvo in kmetijstvo, telefonska števil-
ka 03/703 32 22, v času uradnih ur občinske uprave.

6. Rok za oddajo prijav

Prijave posredujte v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj 
– sofinanciranje programov društvom 2019« na naslov: Občina 
Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, najpozneje do 19. 4. 
2019. Odpiranje bo 23. 4. 2019.

Pravočasne in popolne prijave bodo ovrednotene v skladu s 
Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju programov kultur-
nih 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 pre-
dlagateljev 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 ne-
skladju 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 izva-
jalci programov sklenil pogodbo o sofinanciranju programov 
kulturnih društev, programov in projektov na področju turizma 
ter programov in projektov drugih društev, organizacij in zdru-
ženj v Občini Polzela za leto 2019.

Datum: 15. 3. 2019
Številka: 430-5/2019-1                                                                                                      

Jože Kužnik l.r.
        Župan 

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 Pol-
zela – uradne objave, št. 2/15, 2/17, 2/18 in 2/19, v nadaljevanju: pravilnik) župan Občine Polzela objavlja: 

  
JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje programov kulturnih društev, programov na 
področju turizma ter preostalih društev, organizacij in združenj 

v Občini Polzela v letu 2019
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1. Področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja
1. Vsebine programov
• Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport
• Športna rekreacija

2. Razvojne in strokovne naloge v športu
• Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov
• Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge špor-

tne 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: 
• imajo sedež v Občini Polzela,
• so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
• delujejo v skladu z zakonom o delovanju društev,
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in orga-

nizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
• 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. 

4. Višina finančnih sredstev in določitev obdobja za 
porabo sredstev
Za programe športa so v Odloku o proračunu Občine Polzela za 
leto 2019 zagotovljena sredstva v višini:
• 104.300 EUR za dejavnost izvajalcev letnega programa špor-

ta na postavki 18100,

• 4.500 EUR za športno opremo ter obnovo in posodobitev 
športnih objektov na postavki 16057,

• skupaj torej 108.800 EUR. 

Dodeljena sredstva bodo morali izbrani izvajalci porabiti v letu 
2019. 

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

Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo (z veliki tiskanimi črkami) 
in pregledno. Izvajalec športnega programa izpolni glede 
na vsebino programa ustrezen obrazec za vsak posamezen 
program in za vsako posamezno skupino.

Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne 
bo upoštevalo. 

6. Navedba pristojnih za dajanje informacij
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Mijo Satler, višjo 
svetovalko za negospodarstvo in kmetijstvo, telefonska številka: 
03/703 32 22, v času uradnih ur občinske uprave. 

7. Rok za oddajo prijav
Prijave posredujte v zapečateni kuverti z oznako: »Ne odpiraj 
– sofinanciranje športnih programov 2019« na naslov: Občina 
Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, najpozneje do 26. 4. 2019. 
Odpiranje bo 30. 4. 2019.

Pravočasne in popolne prijave bodo ovrednotene v skladu 
s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Polzela (Uradni list Republike 
Slovenije: št. 36/2003 in 101/2011). Izbor bo opravila komisija, ki 
jo bo imenoval župan Občine Polzela. 

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
Prijavljeni izvajalci bodo v roku 30 dni 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 2019.

Datum: 29. 3. 2019
Številka: 430-2/2019-1

Jože Kužnik l.r.
        Župan 

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

  

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa

v Občini Polzela za leto 2019
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1. Predmet sofinanciranja

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. 

Sredstva po tem razpisu Občina Polzela namenja za sofinanci-
ranje prireditev in dejavnosti: 
• ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, 

humanitarne in podobne narave; 
• ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne poten-

ciale; 
• 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 organi-
zirajo na območju občine; 

• fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 
sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali de-
javnost, 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 2019 (Polzelan, poročevalec Občine 
Polzela – Uradne objave, št. 2/19) zagotovljena sredstva v vi-
šini 6.000 EUR.

Dodeljena sredstva bodo morali izbrani izvajalci porabiti v letu 
2019.

4. Rok za oddajo prijav

Razpis je odprt do 30. 11. 2019 oziroma do porabe sredstev. 

Prijave posredujte v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – 
Sofinanciranje pokroviteljstva 2019« 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 priredi-
tve za občino in za družbeno življenje občanov, prav tako tudi 
pričakovana udeležba ter sorazmernost sofinanciranja podob-
nih prireditev ali dejavnosti ter višina odobrenega sofinancira-
nja 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 Mijo Satler, višjo 
svetovalko za negospodarstvo in kmetijstvo, telefonska števil-
ka 03/703 32 22, v času uradnih ur občinske uprave.

Datum: 29. 3. 2019
Številka: 430-6/2019-1

Jože Kužnik l.r.
        Župan 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela (Polzelan, poroče-
valec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/19) župan Občine Polzela objavlja 

  

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje pokroviteljstva

V Občini Polzela za leto 2019
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Sterilizacija in kastracija mačk je bistvenega pomena za omeje-
vanje nenadzorovanega razmnoževanja in rojevanja novih mla-
dičev. 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. 

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. 

1. Predmet javnega poziva in višina razpisanih sredstev 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastra-
cije lastniških mačk v letu 2019. V proračunu za leto 2019 je za 
javni poziv na voljo 3.000 evrov. 

2. Pogoji za sodelovanje 
• Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki mačk, ki imajo stal-

no bivališče in tudi dejansko živijo v Občini Polzela. 
• Posameznemu gospodinjstvu (lastniku) se sofinancira 

storitev za dve živali. 
• Izbrani izvajalec veterinarskih storitev, ki so predmet razpi-

sa, 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 izvajal-
cu veterinarskih storitev – Savinjski veterinarski postaji, d. o. o. 

Obrazec je na voljo na spletni strani Občine Polzela v zavihku 
Razpisi in objave. 

Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca je poseg sterili-
zacije 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. 

4. Rok za prijavo 
Lastniki živali lahko izkoristijo cenovno ugodnejše posege, ki 
so predmet tega poziva do konca leta 2019 oziroma do pora-
be sredstev. Tisti, ki ste do objave tega poziva poseg že opra-
vili, pa izpolnjen obrazec s priloženim računom izbranega iz-
vajalca pošljite na Občino Polzela. 

Ob obisku veterinarja imejte s seboj veljaven osebni dokument. 

5. Dodatne informacije 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Mijo Satler, višjo 
svetovalko za negospodarstvo in kmetijstvo, telefonska števil-
ka 03/703 32 22, v času uradnih ur občinske uprave. 

Datum: 29. 3. 2019
Številka: 430-7/2019-1

Jože Kužnik l.r.
        Župan 

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev:
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, telefon: 
03/703 32 00, e-naslov: obcina.polzela@polzela.si.

2. Namen javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so akcije, povezane 
z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito objektov kul-
turne dediščine, ki so razglašeni za kulturni spomenik ali drugo 
dediščino, restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi 

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2019 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/19) 
župan Občine Polzela objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

v letu 2018

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec 
Občine Polzela – Uradne objave, št. 5/2017) Občina Polzela objavlja 

 
JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje objektov kulturne dediščine
v Občini Polzela za leto 2019
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na objektih kulturne dediščine ter redno vzdrževanje objektov 
kulturne dediščine in njihove okolice.
 

3. Pogoji za pridobitev sredstev:
• da je enota razglašena za kulturni spomenik državnega 

ali lokalnega pomena na območju Občine Polzela oz. je 
ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je vpisana v 
Register kulturne dediščine),

• da ima predlagatelj zagotovljeno finančno konstrukcijo za 
izvedbo prijavljenega projekta,

• da ima predlagatelj za poseg pridobljeno ustrezno do-
voljenje, v skladu z zakonom o graditvi objektov, če je to 
potrebno, 

• da ima za poseg pridobljeno kulturno-varstveno soglasje 
pristojnega ZVKDS, OE Celje.

4. Upravičenci do razpisanih sredstev:
Upravičenci do sredstev so pravne in fizične osebe, ki izpolnju-
jejo naslednje osnovne pogoje:
a)  da imajo sedež v Občini Polzela, 
b)  da izpolnjujejo merila Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 

projektov v Občini Polzela,
c)  da imajo do Občine Polzela poravnane vse pogodbene ob-

veznosti iz preteklega leta,
d)  da imajo v lasti ali v upravljanju kulturni spomenik oz. 

enoto, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega 
ali lokalnega pomena na območju Občine Polzela oz. je 
ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je vpisana v 
Register kulturne dediščine).

5. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR. 

Znesek sofinanciranja znaša največ do 50 % investicije (šteje 
se lastni vložek), pri čemer podrobnejša merila določi komisija 
pred začetkom ocenjevanja vlog. DDV ni upravičen strošek.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti 
porabljena dodeljena sredstva
Investicija mora biti končana v letu 2019, zahtevek za izplačilo 
mora biti posredovan najpozneje do 30. 11. 2019.

7. Rok za prijavo in način za oddajo vlog
Razpis se začne 2. 4. 2019 in je odprt do porabe sredstev. 
Prijave na razpis se pošljejo v zaprti kuverti na naslov Občina 
Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela z oznako »NE 
ODPIRAJ – SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV v 
letu 2019«. Na hrbtni strani se obvezno navedeta ime in naslov 
vlagatelja. Vloga mora biti izpolnjena na priloženem obrazcu 
z vsemi prilogami. 

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Vloge se odpirajo mesečno do porabe sredstev, oddajo se do 
20. v mesecu, javno odpiranje je vsak zadnji petek v mesecu 
ob 8. uri. Prvo javno odpiranje bo 25. 4. 2019 ob 8. uri v sejni 
sobi Občine Polzela.

9. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo 
potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega  
razpisa
Za obravnavo, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter izbor se 
poleg razpisne dokumentacije uporabljajo določbe veljavnih 
zakonskih in podzakonskih predpisov, zlasti na področju izvr-
ševanja proračuna, splošnega upravnega postopka in kulture. 
Za obravnavo vlog bo župan imenoval posebno komisijo. 

10. Osnutek pogodbe
Osnutek pogodbe je sestavni del te razpisne dokumentacije.

11. Kraj, kjer zainteresirani dobijo razpisno 
dokumentacijo
Razpisna dokumentacija z vsemi prilogami je na voljo v spreje-
mni pisarni Občine Polzela in na spletni strani Občine Polzela.

12. Navedba dokumentacije, ki mora biti priložena 
k vlogi
• Vloga za sofinanciranje na priloženem obrazcu z opisom 

nameravanega posega
• Soglasje ZVKD – enota Celje za predviden poseg
• Dovoljenje za poseg v prostor
• Podpisana izjava 
• Parafiran vzorec pogodbe

13. Razpisna dokumentacija obsega:
• Besedilo razpisa
• Vloga za sofinanciranje – obr. 1
• Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev – 

obr. 2
• Vzorec pogodbe o sofinanciranju – obr. 3
• Zahtevek za izplačilo – obr. 4
• Poročilo o izvedenih projektih – obr. 5

Pooblaščena oseba za posredovanje informacij o razpisni do-
kumentaciji je Magda Cilenšek, e-naslov: magda.cilensek@pol-
zela.si, tel. št. 041 666 647.

Datum: 29. 3. 2019
Številka: 622-1/2019-1

Jože Kužnik l.r.
        Župan 
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