
Polzela, 28. 1. 2021

KazaloKazalo

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja

v Občini Polzela za leto 2021 ................................................................................................................................................................................... 2

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela v letu 2021 ........................... 4

Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Polzela za leto 2021 ............................... 7

Pravilnik o priznanjih Zveze športnih društev Polzela .................................................................................................................................. 8

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Zveze športnih društev Polzela za leto 2020 .............................. 10

1/2021

URADNE OBJAVE
Občine Polzela



1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sred-
stev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja 
v Občini Polzela za leto 2021. 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Polzela za leto 2021 
v višini 15.000 EUR in se dodelijo za Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v 
opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodar-
stvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. 

2. Upravičenci 

1. Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za mikro, majhna 
in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvo-
dnji, 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, dejav-
na v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev.

2. Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za mikro, majh-
na 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 po-
dročju 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 kmetij-
sko proizvodnjo.

Z naložbo se poskuša doseči vsaj enega izmed 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 ta naložba presega veljavne 
standarde Unije;

• vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z ra-
zvojem, 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 pomoči, do-

deljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega 
delovanja;

• že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, 
vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta potreben za izvedbo 
investicije;

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

Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja 
vinogradov;

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

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvo-
dnjo 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 pro-
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
• stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo 

(rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetij-
skih gospodarstvih;

• stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in go-
spodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo 
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditvi izpustov (stroški 
materiala in storitev);

• stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vre-
dnosti;

• stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;

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 na podlagi Odloka o Proračunu 
Občine Polzela za leto 2021 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 1/2020) župan Občine Polzela objavlja
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• stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
• stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vre-

menskimi razmerami (protitočne mreže …);
• stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, 

licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

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

gospodarstev), ki ležijo na območju občine oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je 

s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno; 
• projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o 

teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
• za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 

702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je ta potreb-
na, predložena z vlogo za pridobitev pomoči; 

• ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
• predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v teko-

čem 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 go-
spodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega 
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 (ne-

zahtevne agromelioracije, pašniki); 
• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
• stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov 

z ograjo;
• stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči so:
• posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih 

gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost …);

• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev, ki ležijo na območju občine oziroma katerih naložba 
se izvaja na območju občine;

• dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na naj-
manj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
• ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za 

izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravi-
čeni do sofinanciranja;

• predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
• kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pri-

stojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev 
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;

• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru 
zakupa zemljišča;

• drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

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

darstvih.

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem go-
spodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijske-
ga gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi 
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo. 

4. Vsebina vloge in rok za oddajo vloge

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
• prijavni obrazec »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za 

ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v 
Občini Polzela za leto 2021«,

• obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k po-
sameznim ukrepom.

Prijavni obrazci so na razpolago v sprejemni pisarni Občine Polzela 
v času uradnih ur organa in na spletni strani Občine Polzela, v za-
vihku Aktualni razpisi in objave.
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpi-
raj – razpis Kmetijstvo 2021«. 

Prvi rok za prijavo je 5. 3. 2021. Odpiranje vlog bo 9. 3. 2021.

Drugi rok za prijavo je 30. 4. 2021. Odpiranje vlog bo 4. 5. 2021. 
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.
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Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje 
v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Upravičencem bo izdan 
sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Z izbranimi 
kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo na-
vedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na tran-
sakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati do-
kazila o plačilu obveznosti in račune za posamezen ukrep. Zahte-
vek in računi morajo biti dostavljeni na Občino Polzela najpozneje 
do 30. 11. 2021.

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 od-
bor občine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora preje-
mnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
• da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko 

porabljena;
• da je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev 

navajal neresnične podatke;
• da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že prido-

bil finančna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev 
upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravil-
niku za naslednji dve leti. 

7. Dodatne informacije

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo pri Jasni Gre-
gorc, sodelavki v glavni pisarni, tel. št. 03/703 32 07.

Številka: 330-2/2021-1
Datum: 25. 1. 2021

Jože Kužnik l.r.
Župan 

1. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje individual-
nih ali skupinskih malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljnjem 
besedilu: MKČN) velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) 
v Občini Polzela. 

2. Upravičenci do sredstev

Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja po tem jav-
nem razpisu so upravičeni investitorji: 
• fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Polzela in 

• pravne osebe s sedežem podjetja v Občini Polzela za ob-
stoječe stanovanjske objekte in druge objekte, ki odvajajo 
odpadne fekalne vode (v nadaljevanju: enote) na delu 
območja Občine Polzela, kjer z Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini 
Polzela ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni 
tudi investitorji iz prvega odstavka tega člena na območju aglo-
meracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in 
čiščenja komunalne vode v Občini Polzela, kadar so stroški iz-
gradnje javnega kanalizacijskega omrežja na takšnem območju 
nesorazmerno visoki. 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine 
Polzela – Uradne objave, št. 3/15) župan Občine Polzela objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

na območju Občine Polzela v letu 2021
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3. Višina sofinanciranja

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno 
enoto znaša do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1000 evrov za prvo enoto.
 
Za MKČN, na katero se priključuje več enot (skupna čistilna napra-
va), se za prvo enoto dodelijo sredstva v višini, določeni v prvem 
odstavku tega člena, za vsako dodatno enoto pa največ dodatnih 
500 evrov.

Ena enota predstavlja enostanovanjsko hišo, pri večstanovanjskih 
objektih pa ena enota predstavlja eno stanovanje. 

Pri gospodarskih in drugih objektih, ki odvajajo odpadno fekalno 
vodo, predstavlja ena enota en objekt. 

Če investitor za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz dru-
gih javnih virov, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 
100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. Če izračunana 
skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravi-
čenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine zniža tako, da 
ne presega upravičenih stroškov. 

V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma 
večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo morajo vsi lastni-
ki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, 
priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za 
dodelitev sredstev. 

Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno malo ko-
munalno čistilno napravo, morajo priložiti podpisan medsebojni 
dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen, in do-
ločiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno 
služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem. 

Za posamezno MKČN je mogoče pridobiti sredstva sofinanciranja 
občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku le enkrat.

4. Splošni pogoji upravičenosti

• MKČN mora biti na delu območja Občine Polzela, kjer z 
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode Republike Slovenije za območje Občine Pol-
zela ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja. 

• MKČN je lahko postavljena tudi na območju aglomeracij, 
ki so določene z Operativnim programom odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Polzela, vendar 
mora biti na podlagi soglasja občine razvidno, da objekta 
ne bo mogoče priključiti na javno kanalizacijo. 

• Lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano pra-
znjenje. 

• Ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v 
skladu s pogoji izvajalca javne gospodarske službe odvaja-
nja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območju 
Občine Polzela. 

• Vlagatelj/-i mora/-jo biti lastnik/-i zemljišča oziroma imeti 
pridobljeno pravico graditi. 

• Objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, mora biti zgrajen v 
skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje. 

• MKČN mora imeti pridobljeno pozitivno oceno obratovanja 
MKČN s strani izvajalca javne gospodarske službe odvaja-
nja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju Občine Polzela. 

• Vgrajena MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o 
skladnosti.

• Vlagatelj je upravičen do sredstev, če je pridobil pozitivno 
oceno obratovanja MKČN. 

5. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so: 
• nakup MKČN, 
• gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo MKČN, 
• DDV. 

Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja či-
stilne naprave oziroma izvajalca del. 

Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz občinskega 
proračuna so upravičeni stroški iz prvega in drugega odstavka 
te točke, zmanjšani za višino komunalnega prispevka, ki bi bil za 
predmetni objekt odmerjen skladno z veljavnim predpisom, če bi 
bilo na območju zgrajeno kanalizacijsko omrežje. 

6. Višina razpisanih sredstev

Višina razpisanih sredstev za leto 2021 je 5000 evrov in so zago-
tovljena v proračunu Občine Polzela za leto 2021 na proračunski 
postavki 15024 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. 

7. Način prijave in roki

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporoče-
no po pošti na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 
Polzela, opremljeno s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis MKČN« 
ali oddajo neposredno na sedežu občine. Na hrbtni strani mora 
biti označen naslov pošiljatelja vloge. 

Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto oziroma 
najpozneje do 30. 11. 2021. V primeru predčasnega zaprtja razpi-
sa bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani 
občine.

8. Vloga za dodelitev sredstev

Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo vloge na predpisanem 
obrazcu ter predložijo:
• izpolnjen in podpisan vzorec »Pogodbe o sofinanciranju« in
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• obvezne priloge: 
1. fotokopijo računa (za nakup MKČN ter za gradbena in 

montažna dela, povezana z vgradnjo MKČN – pri čemer se 
upošteva samo gradbena dela, ki se nanašajo konkretno 
na izkop in postavitev MKČN, ne upošteva pa se izkop in 
izdelava kanalizacijskih cevi in raznih drugih priključkov), 

2. potrdilo o plačilu računa, 
3. izjavo, da je vlagatelj lastnik zemljišča, na katerem je vgra-

jena MKČN, oziroma dokazilo, da ima vlagatelj pridobljeno 
pravico graditi na tem zemljišču in da je omogočen dostop 
in neovirano praznjenje MKČN,

4. certifikat oziroma listino o skladnosti MKČN, 
5. priloženo pozitivno oceno obratovanja MKČN, pridobljeno 

s strani izvajalca javne gospodarske službe odvajanja in či-
ščenja komunalne in padavinske odpadne vode na obmo-
čju Občine Polzela (JKP Žalec, d. o. o., oziroma Komunalno 
podjetje Velenje, d. o. o.), 

6. dokazilo, da je objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, zgra-
jen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje (grad-
beno dovoljenje, dovoljenje za objekt daljšega obstoja ali 
odločbo, da ima objekt uporabno dovoljenje po zakonu, če 
je bil ta zgrajen pred letom 1967).

Izplačilo se upravičencu izvrši po podpisu pogodbe o sofinanciranju. 

9. Obravnavanje vlog in postopek 
odobritve

1. Odpiranje in pregled vlog: 
 Vloge, prejete do konca meseca, se obravnavajo po vrstnem 

redu prejetja. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pre-
gledala in strokovno ocenila tričlanska komisija, imenovana s 
strani župana Občine Polzela (komisija). 

2. Popolnost in dopolnitev vlog: 
 Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na predpisanem 

obrazcu, je razumljiva in ima priložene vse potrebne priloge. 
Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok 
dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Dopolni-
tve, poslane po roku, se ne upoštevajo. 

 Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravo-
časno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem redu na se-
znam, glede na prejem dopolnitve. Če je v seznam popolnih 
vlog uvrščenih več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva 
razdelijo popolnim vlogam, glede na vrstni red datuma in ure 
prejema do porabe razpoložljivih sredstev. 

3. S sklepom se zavrže vloge: 
• ki so prispele po koncu razpisa, 
• ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji, 
• nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne do-

polni ali jih dopolni neustrezno. 

4. Z odločbo se zavrne vloge: 
• ki so neutemeljene, 
• ki so vsebinsko neustrezne, 

• ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo, 
• ko ni več razpoložljivih sredstev. 

5. Vloge, prejete v letu 2021 po porabi vseh sredstev predvidenih 
v tem letu, se obravnava v letu 2022, po vrstnem redu njihove 
vložitve.

10. Obveščanje o izboru

Upravičencem do sredstev se izda odločba o dodelitvi sredstev. 
V roku 15 (petnajst) dni od pravnomočne odločbe se upravičence 
pozove k podpisu pogodbe. Pogodba vsebuje: pogodbeni stran-
ki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obve-
znosti pogodbenih strank. 

11. Pritožba na odločbo

Zoper odločbo o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj v roku 15 (pet-
najst) dni od prejema odločbe vloži pritožbo na naslov: Občina 
Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela. O pritožbi zoper odločbo 
o dodelitvi nepovratnih sredstev odloča župan Občine Polzela.

12. Spremljanje namenske porabe sredstev

Prejemnik je dolžan vrniti pridobljena sredstva po tem razpisu, 
skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo 
od dneva plačila prejemniku, do dneva vračila sredstev v primerih, 
ko komisija ali poznejši nadzor ugotovi: 
• da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko 

porabljena, 
• da je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev 

navajal neresnične ali zavajajoče podatke, 
• da je prejemnik kršil določila pogodbe. 

13. Razpisna dokumentacija in informacije:

Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani: 
https://www.polzela.si, v rubriki Aktualni razpisi in objave.

Dodatne informacije lahko zainteresirani vlagatelji pridobijo po 
elektronski pošti: petra.siter@polzela.si ali po telefonu: 03/70 33 
226, kontaktna oseba: Petra Siter.

Za tehnična vprašanja glede obratovanja in vgradnje MKČN oziroma 
pridobitve pozitivne ocene obratovanja pa se obrnejo na JKP Žalec, 
d. o. o., Tino Kostanjšek, tel: 03/71 36 794 ali Komunalno podjetje 
Velenje, d. o. o., Natašo Uranjek, tel: 03/898 94 16, v času uradnih ur.

Številka: 3541-3/2021-1
Datum:  28. 1. 2021 

Jože Kužnik l.r.
Župan 
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Sterilizacija in kastracija mačk je bistvenega pomena za omeje-
vanje nenadzorovanega razmnoževanja in skotitve 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 skotitve 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 ponovnega javnega poziva in 
višina razpisanih sredstev

Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastra-
cije lastniških mačk v letu 2021. V proračunu za leto 2021 je za 
javni poziv na voljo 1.000 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 
Aktualni razpisi in objave. 

Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca je poseg steriliza-
cije 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 ka-
stracijo mačka pa 18,91 evra. 

4. Rok za prijavo

Lastniki živali lahko izkoristijo cenovno ugodnejše posege, ki so 
predmet tega poziva do konca leta 2021 oziroma do porabe 
sredstev. 

Ob obisku veterinarja imejte s seboj veljaven osebni dokument. 

5. Dodatne informacije

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Jasno Gregorc, 
sodelavko v glavni pisarni, telefonska številka 03/703 32 07, v 
času uradnih ur občinske uprave. 

Številka: 344-1/2021-3
Datum: 25. 1. 2021

Jože Kužnik l.r.
Župan

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2021 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 1/2020) 
župan Občine Polzela objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk 

v Občini Polzela za leto 2021
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1. člen 
(splošne določbe)

(1) Pravilnik o priznanjih Zveze športnih društev Polzela (v 
nadaljevanju: pravilnik) poleg splošnih določb predpisuje 
vrsto priznanj Zveze športnih društev Polzela (v nadalje-
vanju: zveza), pogoje za podelitev posameznih priznanj, 
javni razpis, predlagatelje, vsebino predloga, podelitev 
ter evidenco priznanj, razlago pravilnika in končne do-
ločbe. 

(2) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

(3) Zveza podeli priznanja posameznikom, ekipam in dru-
štvom ali drugim organizacijam za dosežene športne 
uspehe, dolgoletno delo na področju športa in izredne 
prispevke k razvoju in popularizaciji športa v Občini Pol-
zela. 

(4) Za priznanja zveze lahko kandidirajo: 
- športniki, športne ekipe in športni delavci, ki tekmujejo 

ali delujejo v športnih društvih ali drugih organizacijah 
s sedežem v Občini Polzela, 

- športniki in športni delavci s stalnim bivališčem v 
Občini Polzela, ki tekmujejo ali delujejo v športnih 
društvih izven Občine Polzela, 

- športna društva s sedežem v Občini Polzela. 

2. člen 
(vrsta priznanj)

(1) Priznanja zveze so: 
1. priznanja za športne dosežke, 
2. priznanja za pomemben prispevek pri razvoju športa v 

Občini Polzela,
3. jubilejna priznanja.

(2) Za športne dosežke se podelijo naslednja priznanja:
- zlata plaketa zveze, 
- srebrna plaketa zveze, 
- bronasta plaketa zveze, 
- priznanje zveze. 

(3) Za pomemben prispevek pri razvoju športa v Občini Polze-
la se podeli naslednje priznanje: 
- zlata plaketa zveze. 

(4) Za jubileje se podelijo naslednja priznanja:
- zlati znak zveze, 
- srebrni znak zveze, 
- bronasti znak zveze. 

(5) Obliko priznanj določi upravni odbor zveze. 

3. člen 
(pogoji za podelitev priznanja za športne dosežke)

(1) Priznanje za športne dosežke se lahko podeli športniku ali 
športni ekipi, ki je v svojih športnih panogah dosegla od-
mevne rezultate. Priznanje se lahko podeli tudi trenerju tek-
movalcev ali športnih ekip, ki je dosegla takšne rezultate. 

(2) Dosežki, ki so pri posameznem priznanju navedeni kot kri-
teriji za podelitev priznanja, so samo zahtevan pogoj, ne 
pa pomenijo tudi avtomatične podelitve priznanja, saj se 
poleg samega dosežka upoštevajo tudi naslednji kriteriji: 
- ali gre za dosežek v olimpijski disciplini, 
- število nastopajočih posameznikov ali ekip, 
- razširjenost in popularnost športne panoge, 
- odmevnost dosežka. 

(3) Zlata plaketa zveze : se podeli posamezniku za izjemne 
mednarodne športne dosežke (osvojitev medalje na olim-
pijskih igrah, svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu 
ali mediteranskih igrah) in ekipam za uvrstitev med pet 
najboljših ekip v evropskem klubskem tekmovanju. Pravilo-
ma se priznanje podeljuje za uspehe v članski in mladinski 
kategoriji (le izjemoma tudi v drugi). Večjo težo imajo do-
sežki v olimpijskih športih. 

(4) Srebrna plaketa zveze : se podeli posamezniku, ki je osvojil 
naslov državnega prvaka ali dosegel vidnejše športne do-
sežke v mednarodnem merilu, in ekipam za uvrstitev med 
tri najboljše ekipe v državnem prvenstvu. Praviloma se pri-
znanje podeli za uspehe v članski in mladinski kategoriji (le 
izjemoma tudi v drugi). Večjo težo imajo dosežki v olimpij-
skih športih. 

(5) Bronasta plaketa zveze : se podeli posamezniku, ki je osvo-
jil medaljo na državnem prvenstvu, in ekipam za uvrstitev 
med šest najboljših ekip v državnem prvenstvu. Večjo težo 
imajo dosežki v olimpijskih športih. Za enake dosežke se 
priznanje podeli tudi posamezniku ali šolski ekipi, če se 
oceni, da je nivo (kvaliteta) tekmovanja na isti ravni kot dr-
žavno prvenstvo. 

Na podlagi 3. alineje 28. člena Statuta Zveze športnih društev Polzela z dne 15. 6. 2003 je Upravni odbor Zveze športnih društev 
Polzela na svoji 17. seji dne 31. 1. 2020 sprejel 

  
PRAVILNIK

o priznanjih Zveze športnih društev Polzela
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(6) Priznanje zveze : se podeli posamezniku in ekipi, ki sicer 
niso dosegli najvišjih uvrstitev, ali pa te ne izpolnjujejo kri-
terijev za višja priznanja, če se oceni, da njihov dosežek 
predstavlja  prispevek k uveljavitvi njihovega društva ozi-
roma organizacije in polzelskega športa. 

(7) Omejitev števila priznanj za športne dosežke: praviloma 
se podeli dve priznanji v vsaki kategoriji (zlate, srebrne in 
bronaste plakete ter priznanje zveze).

 
4. člen 

(pogoji za podelitev priznanja za pomemben prispevek pri 
razvoju športa v Občini Polzela)

Zlata plaketa zveze: se podeli posamezniku za izjemen pri-
spevek pri razvoju športa v Občini Polzela, prejmejo jo lahko 
športniki in športni delavci, ki so skozi daljše časovno obdobje 
pomembno prispevali k razvoju, uveljavitvi in ugledu določene 
športne panoge v Občini Polzela ali športa nasploh. 

5. člen 
(pogoji za podelitev jubilejnega priznanja)

(1) Jubilejno priznanje se lahko podeli športnim organizacijam 
in posameznikom, ki so s svojim delom ali športnimi rezul-
tati v daljšem časovnem obdobju prispevali k razvoju in 
promociji športa v Občini Polzela. 

(2) Zlati znak zveze : se podeli: 
- športnim organizacijam za 60-letno delovanje,
- posameznikom za 40 let delovanja v športu,
- organizacijam ali posameznikom za 30. zaporedno iz-

vedbo tradicionalne športne prireditve.

(3) Srebrni znak zveze : se podeli: 
- športnim organizacijam za 40-letno delovanje,
- posameznikom za 30 let delovanja v športu,
- organizacijam ali posameznikom za 20. zaporedno iz-

vedbo tradicionalne športne prireditve.

(4) Bronasti znak zveze : se podeli: 
- športnim organizacijam za 20-letno delovanje,
- posameznikom za 20 let delovanja v športu,
- organizacijam ali posameznikom za 10. zaporedno iz-

vedbo tradicionalne športne prireditve.

6. člen 
(javni razpis)

(1) Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj 
sprejme in objavi upravni odbor zveze. V javnem razpisu 
morajo biti navedeni: 
- podatki o vrsti priznanj, ki se bodo podelila,
- merila za podelitev posameznih priznanj, 
- kdo je lahko predlagatelj, 
- podatki o dokumentaciji, ki mora biti priložena obrazlo-

ženemu predlogu za podelitev priznanja,
- rok za vložitev predlogov za podelitev priznanja, v ka-

kšni obliki se pošlje predlog in na kateri naslov. 

(2) K javnemu razpisu se priloži obrazec Predloga za podeli-
tev priznanja. 

 
7. člen 

(predlagatelji)
Za posamezno priznanje lahko kandidate predlagajo športna 
društva ali druge organizacije, organi zveze, javni zavodi s 
področje vzgoje in izobraževanja, organi Občine Polzela ter  
posamezniki. 

8. člen 
(vsebina predloga)

(1) Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati: 
- podatke o vrsti predlaganega priznanja, 
- podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, roj-

stne podatke, naslov stalnega bivališča, ime društva oz. 
organizacije iz katere prihaja, fotografijo, če je kandidat 
posameznik, oziroma podatke o društvu ali drugi orga-
nizaciji (naziv, sedež),

- obrazložitev predloga, 
- podatke od predlagatelja. 

(2) Predlog za podelitev priznanja mora biti poslan na zvezo 
v razpisanem roku, na posebnem obrazcu z zahtevanimi 
podatki. 

9. člen 
(podelitev priznanj)

(1) O podelitvi priznanj odloča upravni odbor zveze na podla-
gi tega pravilnika in prispelih predlogov. 

(2) Podelitev priznanj poteka enkrat letno in je javna. Sklep o 
datumu, kraju in načinu slovesne podelitve priznanj sprej-
me upravni odbor zveze. 

(3) Prejemniku priznanja se priznanje odvzame, če se ugotovi, 
da je bilo podeljeno na podlagi neresničnih podatkov pri 
navedbi pogojev za pridobitev priznanja. 

10. člen 
(evidenca priznanj, razlaga pravilnika in končne določbe)

(1) Evidenco podeljenih priznanj vodi strokovna služba zveze.

(2) Za razlago določil pravilnika je pristojen upravni odbor 
zveze.

(3) Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na uprav-
nem odboru zveze.

Številka: 3                                    
Datum: 31. 1. 2020 

Ivi Kapitler l.r.
Predsednik
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1. Vrsta priznanj

Priznanja zveze so: priznanja za športne dosežke, priznanja za 
pomemben prispevek pri razvoju športa v Občini Polzela in 
jubilejna priznanja. Za športne dosežke se podelijo naslednja 
priznanja: zlata plaketa zveze, srebrna plaketa zveze, bronasta 
plaketa zveze in priznanje zveze. Za pomemben prispevek pri 
razvoju športa v Občini Polzela se podeli naslednje priznanje: 
zlata plaketa zveze. Za jubileje se podelijo naslednja priznanja: 
zlati znak zveze, srebrni znak zveze in bronasti znak zveze. 

2. Merila za podelitev

Za priznanje lahko kandidirajo športniki, športne ekipe in špor-
tni delavci, ki tekmujejo ali delujejo v športnih društvih ali drugih 
organizacijah s sedežem v Občini Polzela, športniki in športni 
delavci s stalnim bivališčem v Občini Polzela, ki tekmujejo ali 
delujejo v športnih društvih zunaj Občine Polzela, ter športna 
društva s sedežem v Občini Polzela. 

Priznanje se podeli posameznikom, ekipam in društvom ali dru-
gim organizacijam za dosežene športne uspehe, dolgoletno 
delo na področju športa in izjemne prispevke k razvoju in popu-
larizaciji športa v Občini Polzela. 

3. Predlagatelji

Za posamezno priznanje lahko kandidate predlagajo športna 
društva ali druge organizacije, organi, zveze, javni zavodi s po-
dročja vzgoje in izobraževanja, organi Občine Polzela ter posa-
mezniki.

4. Predlog za podelitev

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati podatke o vrsti 
predlaganega priznanja in o predlaganem kandidatu (ime in pri-
imek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, ime društva oz. 
organizacije, iz katere prihaja, fotografijo, če je kandidat posa-
meznik, oziroma podatke o društvu ali drugi organizaciji (naziv, 
sedež), obrazložitev predloga ter predlagateljeve podatke). 

5. Oblika, naslov in rok

Predlog za podelitev priznanja se pošlje na predpisanem obraz-
cu z zahtevanimi podatki na Zvezo športnih društev Polzela, na 
e-naslov: kapitlerivan@gmail.com ali po klasični pošti na naslov: 
Zveza športnih društev Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, 
v roku 15 dni po objavi. 

6. Obrazec in pravilnik

K javnemu razpisu je priložen obrazec »Predlog za podelitev 
priznanja Zveze športnih društev Polzela«. Dodatna merila za 
podelitev priznanj so navedena v Pravilniku o priznanjih Zveze 
športnih društev Polzela z dne 31. 1. 2020, ki je priložen k javne-
mu razpisu. 

Ivi Kapitler l.r.
Predsednik

Na podlagi 6. člena Pravilnika o priznanjih Zveze športnih društev Polzela z dne 31. 1. 2020 Zveza športnih društev Polzela objavlja 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj
Zveze športnih društev Polzela za leto 2020
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OBRAZECUpravnemu odboru
ZŠD Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

PREDLOG

Za podelitev športnega priznanja v Občini Polzela
za leto 2020

1) IME IN PRIIMEK OZ. NAZIV IN NASLOV PREDLAGATELJA:

Predlagatelj – organizacija: 

Naslov organizacije: 

Telefon: 

Fax: 

Elektronski naslov: 

2) ZA PODELITEV ŠPORTNEGA PRIZNANJA ZŠD POLZELA PREDLAGAMO:

Za fizične osebe

Ime in priimek: 

Datum rojstva: 

Naslov: 

PREDLAGANO PRIZNANJE:  (Obkroži.)

1.  Vrhunski mednarodni dosežek 

2.  Pomemben tekmovalni dosežek v športu

3.  Življenjsko delo ali izjemen prispevek pri razvoju športa

*NAŠTETI  DOSEŽKI – OBRAZLOŽITEV (priloga je obvezna): 

    

* Pri tekmovalnih dosežkih ne pozabite vpisati števila tekmovalcev v posameznih tekmovalnih kategorijah.



Za športna društva

Naziv organizacije: 

Sedež organizacije – naslov: 

Naslov: 

PREDLAGANO PRIZNANJE:  (Obkroži.)

1.  Vrhunski mednarodni dosežek 

2.  Pomemben tekmovalni dosežek v športu

3.  Življenjsko delo ali izjemen prispevek pri razvoju športa

*NAŠTETI  DOSEŽKI – OBRAZLOŽITEV (priloga je obvezna): 

    

* Pri tekmovalnih dosežkih ne pozabite vpisati števila tekmovalcev v posameznih tekmovalnih kategorijah.

V    , dne  

    Žig:                       Podpis predlagatelja:

       

Predlog v dani ali prirejeni obliki ožigosajte in podpišite ter dostavite ZŠD Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Pol-
zela, s pripisom: »Športno priznanje v Občini Polzela 2020«, najpozneje do 26. 2. 2021.
Elektronsko verzijo pošljite na elektronski naslov: kapitlerivan@gmail.com 


