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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 14. seji 18. 2. 2021 sprejel

ODLOK
o I. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021
1. Splošna določba
1. člen
Spremeni se 2. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2021 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne
objave, št. 1/2020) tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2021
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

6.788.298
5.512.679
4.371.439
3.808.839
479.900
82.700
0
1.141.240

		

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

		

711 Takse in pristojbine

8.000

		

712 Denarne kazni

17.000

		

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
		
		

784.440

26.300
305.500
100.000
0
0
100.000
0
0
0
1.175.619

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

449.262

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za prejeta sredstva iz EU

726.357

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

7.285.630

40 TEKOČI ODHODKI

1.666.905

		

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

654.830
106.510
795.860
26.400
83.305
1.953.620
25.000
1.324.800
328.820
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413 Drugi tekoči domači transferi

		

414 Tekoči transferi v tujino

275.000
0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
		

3.300.435

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.300.435

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

364.670

		

431 Investicijski transferi

		

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

331.970

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)

32.700
–497.332

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2021
0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

		

750 Prejeta vračila danih posojil

0

		

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

		

752 Kupnine z naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

		

440 Dana posojila

0

		

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

		

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

		

0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA IN POSOJILA SPREMEMB KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2021

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

100.000

50 ZADOLŽEVANJE
		

100.000

500 Domače zadolževanje

100.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

252.000

55 ODPLAČILA DOLGA
		

252.000

550 Odplačila domačega dolga

252.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
		

–649.332

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

X. NETO ZADOLŽEVANJE

–152.000

		(VII.-VIII.)
497.332

XI. NETO FINANCIRANJE
		

(VI. + X.-IX.)
649.332

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
2. člen

Spremeni se 1. odstavek 10. člena Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2021 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne
objave, št. 1/2020) tako, da se na novo glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev
in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 100.000 evrov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave.
Številka: 410-6/2019-24
Datum: 18. 2. 2021

Jože Kužnik l.r.
Župan
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Na podlagi 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 7. in 15. člena Statuta Občine
Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na 14. redni seji 18.
2. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic
naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Polzela

1. Uvod

4. člen
1. člen

(1) Naravne nesreče so poplava, potres, snežni plaz, zemeljski
plaz, skalni podor, orkanski veter, toča, žled, snegolom, suša,

(1) S Pravilnikom o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri
odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Polzela (v nadaljevanju Pravilnik) se določijo upravičenci do dodelitve pomoči, postopek dodelitve in
višina denarne pomoči.
(2) Občina Polzela sredstva za enkratno denarno pomoč po
tem Pravilniku upravičencem zagotavlja iz vsakoletnega
proračuna Občine Polzela.
(3) Pravilnik se ne uporablja, kadar gre za naravne nesreče večjega obsega in je za odpravo njihovih posledic Občinski
svet Občine Polzela sprejel porabo posebne proračunske
rezerve.

požar v naravnem okolju, pozeba, pojav nalezljive živalske,
rastlinske ali človeške bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile.

(2) Druge nesreče so nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, požar, jedrska nesreča, rudniška nesreča, druge ekološke in industrijske nesreče, ki jih s svojim ravnanjem
povzroči človek, vojna in druga izredna stanja. Med druge
nesreče po tem pravilniku se ne štejejo tatvine.

IV. Višina enkratne denarne pomoči
5. člen
Enkratna denarna pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge

II. Upravičenci

nesreče se na podlagi tega pravilnika upravičencu dodeli, kadar
ocenjena vrednost škode presega 10.000 EUR. Dodelijo se lah-

2. člen

ko sredstva v višini 30 % ugotovljene škode, vendar ne več kot
15.000 EUR.

Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani Občine Polzela in pravne osebe s sedežem v Občini Polzela, ki so zaradi na-

6. člen

ravne ali druge nesreče utrpeli škodo na nepremičninah, ki ležijo
na območju Občine Polzela.

Škoda se ugotavlja na podlagi v vlogi navedenih dejstev, cenitev,

III. Namen enkratne denarne pomoči
3. člen
(1) Enkratna denarna pomoč je namenjena za premostitev

nastalih težav pri občanih in pravnih osebah, povezanih z
naravno ali drugo nesrečo.

ocene škode, ki jo poda s strani župana imenovana komisija za
ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Polzela, predloženih dokazil, izjav, ogleda mesta nesreče ter drugih
verodostojnih virov.

V. Postopek dodelitve pomoči
7. člen

(2) Denarna pomoč se po tem pravilniku izplača upravičencem v primerih, ko pojav ali dogodek ni del splošne naravne nesreče ali katastrofe, ki je razglašena s strani države ali
občine.

(1) Posamezniki in pravne osebe, ki so na podlagi 2. člena tega
pravilnika upravičeni do denarne pomoči, morajo v roku 30
dni od nastanka nesreče prijaviti škodo na predpisanem

obrazcu, ki ga naslovijo na Občino Polzela.
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(2) V primeru požara je treba k vlogi priložiti oceno škode, poročilo o intervenciji, podatke o zavarovanju in o drugih zbranih
sredstvih, v primeru drugih nesreč iz 4. člena pa poročilo komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Polzela, podatke o zavarovanju in drugih zbranih sredstvih.

(2) Če so sredstva veljavnega proračuna porabljena, se izplačilo
zadrži do sprejetja rebalansa.

8. člen

Če se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične podatke,

10. člen

mora prejemnik pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonskimi
(1) Občinska uprava vlagatelju izda odločbo o odobritvi ali zavr-

zamudnimi obrestmi.

nitvi enkratne denarne pomoči.

(2) Denarna pomoč se ne dodeli, če je bilo ugotovljeno, da je
bil vzrok za nastalo škodo namerno ravnanje oškodovanca.

VI. Končna določba
11. člen

(3) Vlagatelj lahko v roku 15 dni od vročitve odločbe vloži pritožbo. O pritožbi odloča župan.

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

9. člen
Številka: 007-1/2021-2
(1) Pomoč se praviloma nameni za neposredno nabavo potreb-

Datum: 18. 2. 2021

nega materiala oziroma izvedbo storitev za nujno sanacijo.

Jože Kužnik l.r.

Samo izjemoma se izredna denarna pomoč nakaže upravičencu na njegov transakcijski račun. V tem primeru je
upravičenec dolžan v roku 15 dni od sanacije škode Občini
Polzela posredovati dokazila o porabi sredstev.

Župan

Na podlagi 24. točke 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16
in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na 14. redni seji 18. 2. 2021 sprejel naslednji

SKLEP
o sofinanciranju izdelave občinskih podrobnih prostorskih
načrtov (OPPN)
I.

III.

Financiranje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o sofinan-

(OPPN) se izvede tako, da Občina Polzela kot nosilka urejanja

ciranju izdelave OPPN (Polzelan, poročevalec Občine Polzela -

prostora prevzame 30 % deleža financiranja, 70 % deleža finan-

Uradne objave, št. 2/17).

ciranja pa prevzamejo lastniki nepremičnin znotraj območja ob-

IV.

delave OPPN.

II.

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

Postopki priprave OPPN, začeti pred začetkom veljave tega
sklepa, se končajo po do zdaj veljavnem sklepu.
Številka: 3503-1/2021-2
Datum: 18. 2. 2021
Jože Kužnik l.r.
Župan
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Na podlagi 110. člena v povezavi s 118. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) ter 3.
alineje 1. točke 7. člena in 15. točke 2. odstavka 29. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne
objave, št. 4/16 in 7/19) župan Občine Polzela sprejemam

SKLEP
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon
1. člen
(potrditev izhodišč za pripravo)

• PS5 in obsega naslednja zemljišča s parcelnimi številkami 1353/43, 1353/44, 1353/46 k. o. 1006 Latkova vas in
246/321, k. o. 992 Polzela – območje B.

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon (Uradni

Okvirna površina območja SD OLN Poligon je 5.600 m2 in se

list RS, št. 86/05), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlo-

lahko v fazi izdelave spremeni.

ka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon (Uradni list RS, št.
23/07), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občin-

Velik del pozidave, predvidene po veljavnem prostorskem aktu,

skem lokacijskem načrtu Poligon (Uradni list RS, št. 68/12) in

je že izvedene. Predmetni območji sta še nepozidani in je želja

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka

po spremembi predvidene ureditve.

o občinskem lokacijskem načrtu Poslovna cona Poligon (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 3/16).

Območje A:
Na delu območja PS4 (poslovno območje strnjene/intenzivne

S tem sklepom se potrdijo dopolnjena izhodišča za pripravo

gradnje), bi bila dovoljena postavitev stanovanjsko poslovnih

sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon (v nadaljevanju SD OLN Poligon), ki jih je izdelalo

objektov. Znotraj območja bi se spremenila podrobna namenska raba iz IG-gospodarske cone v SSg-stanovanjske površine s

podjetje TIURB, d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, pod

spremljajočimi manjšimi gospodarskimi dejavnostmi.

številko projekta 48/2020, v februarju 2021.
Sprememba namenske rabe je v skladu z regionalnim razvojnim
programom in z cilji prostorskega razvoja občine ter s pravnimi

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

režimi. Sprememba namenske rabe iz posebnih območij v območja stanovanj je v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ura-

Območje občinskega lokacijskega načrta Poligon, znotraj kate-

dni list RS, št. 99/08 in 61/17 ZUreP-2) in 282. členom ZUreP-2.

rega so predvidene spremembe in dopolnitve, leži na južnem

Odprt prostor se uskladi z novo načrtovanimi objekti.

robu občine Polzela.
Območje B:
Prostorska celota oz. prostor je razdeljen na več območij in sicer:

Na delu območja PS5 – poslovno območje strnjene/intenzivne

AP – obstoječi avtomobilski poligon

gradnje, bi bila dovoljena postavitev oskrbnih postaj (stavbe s

C – obstoječa in predvidena prometna infrastruktura

spremljajočimi objekti za maloprodajo motornih goriv in oskrbo

K – predvideno območje energetske komunalne in gospodarske

vozil).

infrastrukture (K1, K2)
P – predvideno parkirišče za tovorna vozila
PS – poslovno območje strnjene/intenzivne gradnje (PS1, PS2,
PS3, PS4, PS5, PS6, PS7)

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

PP – poslovno območje paviljonske gradnje (PP1, PP2, PP3)
R – obstoječe rekreacijsko območje (R1, R2)

Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi strateškega in izved-

S – obstoječe stanovanjske hiše (S1, S2)

benega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine

Z – zeleni pas

Polzela (Uradni list RS, št. 96/11 in 60/12 – tehn. popr. ter Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 9/14, 7/17

Spremembe in dopolnitve so predvidene na delu prostorskega

– tehn. popr., 5/18 – tehn. popr. in 4/19 – tehn. popr., v nadaljeva-

območja:
• PS4 in obsega naslednja zemljišča s parcelnimi številkami

nju OPN), prikaza stanja prostora, strokovnih podlag predhodno

246/307, 246/309, 246/395, del 246/186, k. o. 992 Polzela
– območje A,

ustaljenega postopka, investicijskih namer lastnikov v območju
urejanja ter smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.
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Če se v postopku priprave SD OLN Poligon ugotovi, da je utemeljeno treba izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom izdelave SD OLN Poligon.

8.

4. člen
(vrsta postopka)
Postopek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem loka-

9.

cijskem načrtu Poligon, se vodi po rednem postopku, v skladu
z ZUreP-2.

5. člen
(roki za pripravo SD OLN Poligon in njegovih posameznih faz)

10.

11.

Terminski načrt v spodnji preglednici je informativne narave in
se lahko glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta
spremeni.
Faza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sprejem sklepa o izdelavi
SD OLN Poligon in objava
v prostorskem informacijskem sistemu.
Priprava osnutka SD OLN
Poligon. Vsebinsko skladno z zahtevami zakona,
pravilnika in smernic (tekstualni in grafični del).
Izdelava okoljskega poročila (v nadaljevanju OP),
če bo potrebno in pridobivanje mnenja na OP
(izdelovalca OP pridobi
naročnik).
Objava osnutka SD OLN
Poligon in OP v prostorskem informacijskem
sistemu in pridobivanje
mnenj na OP.
Izdelava dopolnitve osnutka SD OLN Poligon za
javno razgrnitev: Vsebinsko in oblikovno skladno
z zahtevami zakona
(tekstualni in grafični del
ter osnutek odloka).
Javna razgrnitev in javna
razprava - oboje skupaj
z OP, če ga bo potrebno izdelati, ter razkritje
morebitnega nasprotja
interesov.
Proučitev predlogov in
pripomb javnosti iz javne
razgrnitve in javne razprave ter oblikovanje izhodišč
za stališče Občine do
pripomb.

Okvirni rok

Nosilec
aktivnosti

februar 2021

Občina

30 dni od objave sklepa

izdelovalec SD
OLN Poligon

30 dni od
pridobitve
odločbe Ministrstva

izdelovalec SD
OLN Poligon

30 dni

izdelovalec SD
OLN Poligon,
Občina

15 dni po
uskladitvi
mnenj

izdelovalec SD
OLN Poligon

12.

13.

14.

15.

Sprejem stališč do predlogov in pripomb javnosti
ter njihova objava v
prostorsko informacijskem
sistemu in na krajevno
običajen način.
Izdelava predloga SD
OLN Poligon na podlagi
pripomb in predlogov
javnosti: vsebinsko in
oblikovno skladno z zahtevami zakona (tekstualni
in grafični del ter osnutek
odloka).
Objava predloga SD OLN
Poligon in OP v prostorskem informacijskem
sistemu.
Zbiranje mnenj nosilcev
urejanja prostora.
Izdelava usklajenega
predloga SD OLN Poligon
na podlagi mnenj nosilcev
urejanja prostora.
Posredovanje posodobljenega in usklajenega
predloga SD OLN Poligon
Ministrstvu za okolje in
prostor v potrditev.
Po prejetju potrditve Ministrstva za okolje in prostor
sprejem usklajenega predloga SD OLN Poligon in
odloka na seji Občinskega
sveta (skladno z zakonom
opravi Občina).
Objava dokumenta v prostorskem informacijskem
sistemu (skladno z zakonom opravi Ministrstvo za
okolje in prostor).

po postopku,
ki ga vodi OU

Občina

15 dni po objavi stališč do
pripomb

izdelovalec SD
OLN Poligon

po postopku,
ki ga vodi OU

Občina

30 dni

izdelovalec SD
OLN Poligon

15 dni

izdelovalec SD
OLN Poligon

30 dni

Občina

Izdelovalec SD
OLN Poligon,
Občina

Občina

6. člen
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki
bodo pozvani za podajo mnenj)
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi
SD OLN Poligon:
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,

30 dni

Občina

3. Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o.,
4. Občina Polzela,
5. Elektro Celje, d. d.,
6. Simbio, d. o. o.,

7 dni

izdelovalec SD
OLN Poligon

7. Telemach, d. o. o.,
8. Telekom Slovenije, d. d.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora,
če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
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7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OLN Poligon)

Javnost se seznani z začetkom postopka z objavo tega sklepa in

Pripravo SD OLN Poligon financirata občina in predlagatelji SD

izhodišč iz 1. člena tega sklepa na spletni strani Občine Polzela.

OLN Poligon v deležu 50 predlagatelji : 50 investitor. Investitor
je Občina Polzela, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki

Javnost se vključi s podajanjem pripomb v času javne razgrnitve

izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti

in javne obravnave.

predlagatelja se določijo z dogovorom o sodelovanju med občino
Polzela in predlagateljem.

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)

10. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne

Uporabijo se strokovne podlage:

objave in začne veljati naslednji dan po objavi.

•
•
•
•

Številka: 3503-4/2020-8

izvleček iz OPN,
podatki GURS: DKN, DOF, TTN,
geodetski posnetek,
idejne zasnove s strani investitorjev.

Datum: 15. 2. 2021
Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za

Jože Kužnik l.r.

svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi SD OLN Poligon.

Župan

V fazi izdelave dokumenta se lahko, če je treba, strokovne podlage dopolnjujejo.

Na podlagi 3. odstavka 100. in 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 1. odstavka 40. in 1. odstavka 40.a člena Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 1. odstavka
15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 6/16 in 7/19) je Občinski svet Občine
Polzela na 14. redni seji 18. 2. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne
dediščine v Občini Polzela
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št.
5/17) se v 11. členu beseda »50 %« nadomesti z besedo »80 %«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave.

Številka: 007-6/2021-2
Datum: 18. 2. 2021
Jože Kužnik l.r.
Župan
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Na podlagi 2. odstavka 5. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in 24. alineje 2. odstavka 15.
člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine
Polzela na 14. redni seji 18. 2. 2021 sprejel naslednji

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Polzela za leto 2021
I. Uvod

III. Vrednost sredstev sofinanciranja za
posamezne športne programe

Občina Polzela z letnim programom športa določa vsebine
športnih programov ter razvojne in strokovne naloge v športu,

1. Vsebine programov

ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, ter višino sredstev
sofinanciranja.
Glavna izhodišča za podporo programov v letu 2021 so:

• zagotavljanje pogojev za celovit razvoj športa v občini,
• vključevanja čim večjega števila prebivalcev v športne
dejavnosti, zlasti mladih,
• spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja,
• omogočanje pogojev za čim večje število tekmovanj in
drugih športnih prireditev ter
• promocija občine.

Interesna športna vzgoja otrok, mladine in
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega izobraževalnega
programa:
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok
- interesna športna vzgoja mladine

3.500 EUR

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport

127.000 EUR

Športna rekreacija

II. Obseg finančnih sredstev in način
financiranja
Z društvi, ki imajo sedež in izvajajo dejavnost v Občini Polzela
in imajo z odločbo pristojnega organa podeljen status društva,
ki deluje v javnem interesu, se sklene neposredna pogodba za
sofinanciranje dejavnosti, programov, projektov, protokolarnih
dogodkov in nakupa opreme za izvajanje športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (v skupni
vrednosti 127.000 EUR).
Za druge programe (v skupni vrednosti 20.000 EUR) bo z
javnim razpisom omogočena prijava vsem zainteresiranim izvajalcem športnih programov. Prispele vloge bo komisija, ki jo
imenuje župan, ovrednotila na podlagi Pravilnika o merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Pol-

1.000 EUR

2. Razvojne in strokovne naloge
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve:
- medobčinske, občinske in druge športne
prireditve
- sofinanciranje udeležbe športnikov iz Občine Polzela na večjih mednarodnih tekmovanjih in sofinanciranje uspešnih nastopov na
uradnih državnih tekmovanjih
Delovanje društev
Delovanje zvez
SKUPAJ:

1.000 EUR

4.000 EUR

1.500 EUR
5.000 EUR
4.000 EUR
147.000 EUR

zela (Uradni list RS, št. 36/03 in 101/11). Z vsemi izbranimi izvajalci športnih programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju
programov.

IV. KONČNA DOLOČBA
Letni program športa začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave.

Številka: 671-8/2021-2
Datum: 18. 2. 2021
Jože Kužnik l.r.
Župan
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Na podlagi 3. odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS
št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 24.
alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je
Občinski Svet Občine Polzela na 14. redni seji 18. 2. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o sprejemu
otrok v vrtec

Na podlagi 24. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave,
št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na 14. redni seji
18. 2. 2021 sprejel

CENIK najema prostorov na gradu
Komenda
Prostor

CENA

grajsko dvorišče (za uporabnike s sedežem
v Občini Polzela)

150 EUR/
dogodek

V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 12/11 in

grajsko dvorišče (za uporabnike s sedežem
zunaj Občine Polzela)

150 EUR/uro

3/2013), se 1. odstavek 3. člena dopolni tako, da se za 1. stavkom

poročna dvorana

25 EUR/uro

izbriše pika ter doda besedilo:

konferenčna dvorana v 1. nadstropju

25 EUR/uro

avla v pritličju

25 EUR/uro

salon

25 EUR/uro

1. člen

»ter pod pogojem, da ima vlagatelj oziroma starši ali skrbnik otroka poravnane vse finančne obveznosti do vrtca«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave.
Številka: 007-2/2021-2
Datum: 18. 2. 2021
Jože Kužnik l.r.
Župan

Na podlagi 24. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave,
št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na 14. redni seji
18. 2. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o uporabi
prostorov na gradu Komenda
1. člen
V Pravilniku o uporabi prostorov na gradu Komenda (Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 6/18) se v 4. členu črta 6. alineja.
2. člen
V 5. členu se spremeni 1. odstavek, ki se glasi:
»Prosilec odda pisno vlogo za odobritev uporabe prostorov.«

V skladu s 44. členom Zakona o davku na dodano vrednost se
DDV ne obračunava.
Cenik velja od 1. 3. 2021 dalje.

CENIK poročnih obredov na gradu
Komenda
Poročni obred na gradu Komenda

poroka na gradu Komenda – obred 2:
poleg vključenega v protokol 1: po želji
postavitev stolov tudi za svate (glede na
število povabljenih), penina za mladoporočenca in priči, možnost fotografiranja
kjer koli na gradu Komenda (fotograf ni
vključen), predvajanje dveh ali treh pesmi
ali živa glasba v sodelovanju z glasbeno
šolo, po dogovoru, cvetlični aranžma;
300 EUR/poroko
VIP-poroka na gradu Komenda – obred 3:
poleg vključenega v protokola 1 in 2: grajski prostori na voljo 6 ur, na primer uporaba grajskega salona za pripravo neveste
(voda, prigrizki), del grajskega dvorišča za
ekskluzivno uporabo 6 ur, najem belih poročnih stolov, odpiranje penine na srednjeveški način, po želji gugalnica na platani le
za ta dogodek, postavitev poročnega cvetličnega loka; mogoče so tudi prilagoditve
protokola po vajinih željah.
1000 EUR/poroko

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave.

V ceno je vključeno 22 % DDV.

Številka: 007-3/2021-2

Številka: 007-4/2021-2
Datum: 18. 2. 2021

Datum: 18. 2. 2021

CENA

poroka na gradu Komenda – obred 1:
stoli za mladoporočenca in priči, predvajanje dveh ali treh pesmi (po vaši ali naši
izbiri), preprost cvetlični aranžma, priprava prostora, čiščenje, obratovalni stroški; 100 EUR/poroko

Cenik velja od 1. 3. 2021 dalje.

Jože Kužnik l.r.

Jože Kužnik l.r.

Župan

Župan
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Na podlagi 2. odstavka 1. in 2. točke 247. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-2, Ur. l. RS, št. 61/2017) in 24. točke 2. odstavka
15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine
Polzela na 14. redni seji 18. 2. 2021 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:

• parc. št. 1005/6, k. o. 993 Založe,
• parc. št. 1005/7, k. o. 993 Založe.
II.
Lastninska pravica na nepremičnini iz tč. I. preneha imeti značaj grajenega javnega dobra in postane last Občine Polzela, Malteška cesta
28, 3313 Polzela, matična št. 1357603.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave.

Številka: 007-9/2021-2
Datum: 18. 2. 2021
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 Polzela – Uradne objave, št. 2/15, 2/17, 2/18 in 2/19, v nadaljevanju: pravilnik) župan Občine Polzela objavlja:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turizma
ter preostalih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela
za leto 2021
1. Področja dejavnosti, ki so predmet
sofinanciranja

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci

Predmet sofinanciranja so programi:

Izvajalci kulturnih, turističnih in drugih programov morajo izpol-

• društev na področju turizma v Občini Polzela,
• drugih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela.

njevati naslednje pogoje:

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

•
•
•
•

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 načrtovanih programov,
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• 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.
• da so do 28. februarja 2021, v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov društev, organizacij in združenj v
letu 2020, Občini Polzela dostavili vsebinsko in finančno
letno poročilo o namenski rabi sredstev za leto 2020.

6. Rok za oddajo prijav
Prijave posredujte v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj
– sofinanciranje programov društvom 2021« na naslov: Občina
Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, najpozneje do 12. 3.
2021. Odpiranje bo 15. 3. 2021.
Pravočasne in popolne prijave bodo ovrednotene v skladu s
Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih društev, programov in projektov na področju turizma ter
programov in projektov drugih društev, organizacij in združenj

3. Informacija o razpisni dokumentaciji,
ki jo je treba predložiti

v Občini Polzela.
Izbor bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan Občine
Polzela. Če komisija ugotovi, da prijava katerega izmed pre-

Razpisna dokumentacija oz. obrazci za prijavo so na razpolago

dlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, naj jo v

v sprejemni pisarni Občine Polzela v času uradnih ur organa in

roku osmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje

na spletni strani Občine Polzela, v zavihku Aktualni Razpisi in

obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v ne-

objave.

skladju z določili tega pravilnika.

4. Višina finančnih sredstev in določitev
obdobja za porabo sredstev

7. Rok, v katerem bodo prijavitelji
obveščeni o izidu

Za programe na področju turizma so v Odloku o proračunu

Prijavljeni izvajalci bodo v 30 dneh po končanem razpisu s

Občine Polzela za leto 2021 zagotovljena sredstva v višini

sklepom obveščeni o izidu razpisa. Župan bo z izbranimi izva-

2.000 evrov ter za programe preostalih društev, organizacij in

jalci programov sklenil pogodbo o sofinanciranju programov

združenj v Občini Polzela 53.620 evrov.

in projektov na področju turizma ter programov in projektov
drugih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela za leto

Dodeljena sredstva bodo morali izbrani izvajalci porabiti v letu

2021.

2021.

5. Navedba pristojnih za dajanje
informacij

Številka: 610-2/2021-1
Datum: 25. 2. 2021
Jože Kužnik l.r.
Župan

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.
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Na podlagi 12. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Polzela (Uradni list Republike
Slovenije: št. 36/2003 in 101/2011) župan Občine Polzela objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa
ter vzdrževanje društvenih objektov in nakup športne opreme
v Občini Polzela za leto 2021
1. Področje dejavnosti, ki so predmet
sofinanciranja
1. Vsebina programov

• Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
• Športna rekreacija
2. Razvojne in strokovne naloge v športu

• Izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje strokovnih
kadrov
• Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge
športne prireditve
• Delovanje društev
• Delovanje zvez

• delujejo v skladu z zakonom o delovanju društev,
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske 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,
• da so do 28. februarja 2021, v skladu s pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov športa v letu 2020, Občini
Polzela dostavili vsebinsko in finančno letno poročilo o
namenski rabi sredstev za leto 2020.
• imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov
v letu.

3. Vzdrževanje športnih objektov in nakup športne opreme

2. Izvajalci športnih programov, ki se
lahko prijavijo na razpis

4. Višina finančnih sredstev in določitev
obdobja za porabo sredstev
Za programe športa, ki so predmet tega razpisa so v Odloku o

Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega

proračunu Občine Polzela za leto 2021 zagotovljena sredstva v

proračuna se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih progra-

višini:

mov: športna društva, zveze športnih društev, zavodi, gospo-

področju športa, ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

• 20.000 EUR za dejavnost izvajalcev letnega programa
športa,
• 19.000 EUR za posodobitev športnih objektov in nakupa
športne opreme

Občina Polzela bo sofinancirala nakup športne opreme ter vzdr-

Dodeljena sredstva bodo morali izbrani izvajalci porabiti v letu

ževalna dela na športnih objektih, ki se nahajajo na območju ob-

2021.

darske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na

čine Polzela. Na razpis se lahko prijavijo tista društva, ki jim Občina Polzela sredstev za tekoče vzdrževanje objektov in nakupa
opreme, ne zagotavlja neposredno iz proračuna občine.

5. Informacija o razpisni dokumentaciji, ki
jo je potrebno predložiti

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci

Razpisna dokumentacija oziroma obrazci za prijavo na javni raz-

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj na-

Aktualni razpisi in objave.

pis so na razpolago v sprejemni pisarni Občine Polzela, v času
uradnih ur organa, in na spletni strani Občine Polzela, v zavihku

šteti nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo (z velikimi tiskanimi črkami)

• imajo sedež v Občini Polzela,
• so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,

in pregledno. Izvajalec športnega programa izpolni glede na vsebino programa ustrezen obrazec za vsak posamezen program in
za vsako posamezno skupino.
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Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne
bo upoštevalo.

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.

6. Navedba pristojnih za dajanje
informacij
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.

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

7. Rok za oddajo prijav

Sklepom obveščeni o izidu razpisa. Župan bo z izbranimi izvajalci programov sklenil pogodbo o sofinanciranju programov športa na območju Občine Polzela za leto 2021.

Prijave posredujte v zapečateni kuverti z oznako: »Ne odpiraj –
sofinanciranje športnih programov 2021« na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, najpozneje do 12. 3. 2021.

Številka: 671-1/2021-1

Odpiranje bo 15. 3. 2021.

Datum: 25. 2. 2021
Jože Kužnik l.r.
Župan

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, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 5/17 in 2/21) Občina Polzela objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje objektov kulturne dediščine
na območju Občine Polzela v letu 2021

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev

3. Pogoji za pridobitev sredstev:

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, telefon: 03/70

• da je enota razglašena za kulturni spomenik državnega ali
lokalnega pomena na območju Občine Polzela oziroma
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 dovoljenje, v skladu z Gradbenim zakonom, če je to potrebno,
• da ima za poseg pridobljeno kulturnovarstveno soglasje
pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

33 200, elektronska pošta: obcina.polzela@polzela.si.

2. Namen javnega razpisa
Predmet sofinanciranja so akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito objektov kulturne dediščine, ki so
razglašeni za kulturni spomenik ali drugo dediščino, restavratorske in sanacijsko-konservatorski posegi na objektih kulturne
dediščine in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine in
njihove okolice.
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4. Upravičenci do razpisanih sredstev
Upravičenci do sredstev so pravne in fizične osebe, ki izpolnjuje-

9. Obravnavo vlog in rok, v katerem bodo
potencialni prejemniki obveščeni o izidu
javnega razpisa

jo naslednje osnovne pogoje:

• da imajo sedež v Občini Polzela,
• da izpolnjujejo kriterije Pravilnika o sofinanciranju objektov
kulturne dediščine v Občini Polzela,
• da imajo do Občine Polzela poravnane vse pogodbene
obveznosti iz preteklega leta,
• da imajo v lasti ali v upravljanju kulturni spomenik oziroma
enoto, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega ali
lokalnega pomena na območju Občine Polzela oziroma
je ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je vpisana v
Register kulturne dediščine).

5. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpisanih sredstev za leto 2021 je 6000 evrov in so zagotovljena v proračunu Občine Polzela za leto 2021 na proračunski
postavki 180010 Kulturna in sakralna dediščina. Znesek sofinanciranja znaša največ do 80 % investicije (šteje se lastni vložek),
pri čemer podrobnejša merila določi komisija pred pričetkom

Za obravnavo, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter izbor se poleg
razpisne dokumentacije uporabljajo določbe veljavnih zakonskih
in podzakonskih predpisov, zlasti na področju izvrševanja proračuna, splošnega upravnega postopka in kulture. Prispele vloge
bo pregledala in strokovno ocenila tričlanska komisija, imenovana s strani župana Občine Polzela (komisija).

10. Navedba dokumentacije, ki mora biti
priložena k vlogi:
• vloga za sofinanciranje na priloženem obrazcu z opisom
nameravanega posega,
• kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije,
• dovoljenje za poseg v prostor, v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje,
• podpisana izjava,
• parafiran vzorec pogodbe.

ocenjevanja vlog. DDV ni upravičen strošek.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Investicija mora biti končana v letu 2021, zahtevek za izplačilo
mora biti posredovan najpozneje do 30. 11. 2021.

7. Rok za prijavo in način za oddajo vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev za posamezno leto.
Prijave na razpis se pošljejo v zaprti kuverti na naslov Občina

11. Razpisna dokumentacija obsega:
• besedilo razpisa,
• vlogo za sofinanciranje – obrazec 1,
• merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev –
obrazec 2,
• vzorec pogodbe o sofinanciranju – obrazec 3,
• zahtevek za izplačilo – obrazec 4,
• poročilo o izvedenih projektih – obrazec 5.

12. Razpisna dokumentacija in informacije

Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, z oznako »NE ODPIRAJ

Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani:

- SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2020«.

https://www.polzela.si. Zainteresirani jo lahko dvignejo tudi na

Na hrbtni strani se obvezno navedeta ime in naslov vlagatelja.

sedežu Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, v času

Vloga mora biti izpolnjena na priloženem obrazcu z vsemi prilogami.

uradnih ur.
Dodatne informacije lahko zainteresirani vlagatelji pridobijo po

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev

elektronski pošti: petra.siter@polzela.si ali po telefonu: 03/70 33
226 v času uradnih ur, kontaktna oseba: Petra Siter.

Vloge se odpirajo mesečno do porabe sredstev, oddajo se do

Številka: 622-1/2021-1

20. v mesecu, javno odpiranje je vsak zadnji petek v mesecu ob

Datum: 25. 2. 2021

8. uri.
Jože Kužnik l.r.
Župan
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Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/18) župan Občine Polzela objavlja:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje pokroviteljstva
v Občini Polzela za leto 2021

1. Predmet sofinanciranja

4. Rok za oddajo prijav

Občina Polzela je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev,

Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 30.

dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fi-

11. 2021.

zičnih ali pravnih oseb na različnih ravneh.
Prijave posredujte na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28,
Sredstva po tem razpisu Občina Polzela namenja za sofinancira-

3313 Polzela ali na enaslov: obcina.polzela@polzela.si.

nje prireditev in dejavnosti:

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

Obrazci za prijavo so na razpolago v sprejemni pisarni Občine
Polzela v času uradnih ur organa in na spletni strani Občine Polzela, v zavihku Aktualni razpisi in objave.

5. Vrednotenje prijav
Prijave bodo ovrednotene v skladu z merili, določenimi v 4. členu
Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev, za namene pokroviteljstva v Občini Polzela.
Pri odločanju bo upoštevana predvsem pomembnost prireditve

2. Upravičenci za dodelitev sredstev

za občino in za družbeno življenje občanov, prav tako tudi pri-

Na razpis se lahko prijavijo:

prireditev ali dejavnosti ter višina odobrenega sofinanciranja z

• fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v občini;
• fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v drugi občini, če prireditev ali dejavnost organizirajo na območju občine;
• fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana zunaj občine, pomembna za
občino.

naslova drugih razpisov občine.

3. Višina finančnih sredstev in določitev
obdobja za porabo sredstev

7. Dodatne informacije

Za namen pokroviteljstva občine so v Odloku o proračunu Občine

sodelavko v glavni pisarni, telefonska številka 03/703 32 07, v

Polzela za leto 2021 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Ura-

času uradnih ur občinske uprave.

čakovana udeležba ter sorazmernost sofinanciranja podobnih

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.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Jasno Gregorc,

dne objave, št. 2/2021) zagotovljena sredstva v višini 8.000 EUR.
Številka: 610-1/2021-1
Dodeljena sredstva bodo morali izbrani izvajalci porabiti v letu
2021.

Datum: 25. 2. 2021
Jože Kužnik l.r.
Župan

