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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, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 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, 13/18,  195/20 
– odl. US) in 2. 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 23. redni seji 24. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Polzela za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA  
    PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
  
Skupina/Podskupina kontov  Proračun 2022

      I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)                                                                                  7.154.157
         TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.054.549
70 DAVČNI PRIHODKI                                                                                   4.594.238
      700 Davki na dohodek in dobiček 3.950.838
      703 Davki na premoženje 565.800
      704 Domači davki na blago in storitve 77.600
      706 Drugi davki 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                                          1.460.311
      710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                                                  815.211
      711 Takse in pristojbine                                                                                                     10.000
      712 Denarne kazni                                                                                                                20.000
      713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                      29.000
      714 Drugi nedavčni prihodki                                                                                               586.100
72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                                            100.500
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      720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                                                     500
      721 Prihodki od prodaje zalog 0
      722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih  
             dolgoročnih sredstev                      

100.000

73 PREJETE DONACIJE                                                                                           0
      730 Prejete donacije iz domačih virov                                                                                       0
      731 Prejete donacije iz tujine 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                             999.107
      740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                                                  638.458
      741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za prejeta sredstva iz EU 360.649

      II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.779.741
40 TEKOČI ODHODKI 1.832.360
      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                                               664.780
      401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                                                  112.940
      402 Izdatki za blago in storitve 934.340
      403 Plačila domačih obresti                                                                                                 20.300
      409 Rezerve                                                                                                                           100.000
41 TEKOČI TRANSFERI                                                                                  2.031.070
      410 Subvencije                                                                                                                      49.300
      411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                             1.364.550
      412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                                     342.570
      413 Drugi tekoči domači transferi                                                                                     274.650
      414 Tekoči transferi v tujino 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                          3.235.498
      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                                             3.235.498
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                       680.813
      431 Investicijski transferi                                                                                                    640.713
      432  Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                                      40.100

      III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
           (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 625.584

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov  Proračun 2022                             

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 iz 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
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Skupina/Podskupina kontov      Proračun 2022                         

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 490.000
50 ZADOLŽEVANJE 490.000
      500 Domače zadolževanje 490.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 251.000
55 ODPLAČILA DOLGA                                                                                                               251.000
      550 Odplačila domačega dolga                                                                                           251.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
       (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -386.584
X. NETO ZADOLŽEVANJE 0
       (VII.-VIII.) -239.000
XI. NETO FINANCIRANJE 0
       (VI.+VII.-VIII.-IX.)                                                               -625.584

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
  9009 Splošni sklad za drugo 386.584

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske 
porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
- kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Polzela.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 javne finance in podzakonskimi predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke 
- konta. 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora 
biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom. 

 
 
 
 

      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
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4. člen  
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so določeni v 1. 
odstavku 43. člena Zakona o javnih financah in 1. 
odstavku 80. člena Zakona o javnih financah.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

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

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom 
župana o prerazporeditvi odpre nov konto 
oziroma poveča obseg sredstev na kontu za 
izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, 
če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče 
predvideti prejemnika 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  
posameznega proračunskega uporabnika.

Prerazporeditev pravic porabe iz drugega odstavka 
tega člena so opravi s pisno odredbo - sklepom, iz 
katerega je razvidno povečanje oziroma zmanjšanje 
prerazporeditve porabe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo 
polletje v mesecu juliju in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem 
proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za 
projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih  
programov, odda javno naročilo za celotno vrednost 
projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe  
na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle 
v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2023 45 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic 
porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 
letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme 
presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz 2. in 3. odstavka tega člena ne veljajo 
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica 
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za 
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve 
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti 
za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev 
EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in 
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk 
slovenske udeležbe.

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

 
7. člen

(spremljanje in spreminjanje NRP)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz 
veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov 
so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in 
druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednosti projektov, ukrepov 
iz državnih pomoči, ki so uvrščeni v načrt razvojnih  
programov, skladno z določili 5. člena tega odloka.

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

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 
50.000 evrov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
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iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih 
financah župan in o tem s pisnimi poročili ob polletju 
in ob zaključku leta z zaključnim računom obvešča 
občinski svet.

Med odhodki proračuna je predvidena splošna 
proračunska rezervacija v višini 50.000 evrov kot 
nerazporejeni del proračunskih prejemkov za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere 
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O 
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča župan, o čemer polletno in konec leta poroča 
občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne 
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni 
načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN   
    PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA   
    PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz 3. odstavka 77. člena 
Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2022 
odpiše oziroma delno odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 
3.000,00 evra. 

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega 
stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se 
v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN  
    POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA  
    SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine)

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 2022 lahko zadolži do višine 490.000 
evrov.

Občina Polzela v letu 2022 ne bo izdajala poroštev 
za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega 
podjetja, katerih ustanoviteljica je.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica 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 
2022 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 
2022 ne smejo izdajati poroštev.

12. člen
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 4100-2/2021-29
Datum:  24. 3. 2022  

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 22. redni seji 10. 3. 2022 sprejel naslednji

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Polzela za leto 2022

1. 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 2022 
je:

- zagotavljanje pogojev za celovit razvoj športa  
 v občini,
 
- vključevanja čim večjega števila prebivalcev  
 v športne aktivnosti, zlasti mladih, 

- spodbujanje zdravega in aktivnega načina  
 življenja, 

- omogočanje pogojev za čim večje število  
 tekmovanj in drugih športnih prireditev  
 ter − promocija občine.

2. OBSEG FINANČNIH SREDSTEV IN  
    NAČIN FINANCIRANJA

18101 Košarkaško društvo Hopsi Polzela
S KD Hopsi, ki ima z odločbo pristojnega organa 
podeljen status društva in 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 višini 100.000 EUR.

PP 18100 Dejavnost športnih društev
Za ostale športne programe bo z javnim razpisom 
omogočena prijava vsem zainteresiranim izvajalcem 
športnih programov.  Razpisana bodo sredstva v višini 
53.000 EUR. 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. 

16057 Vzdrževanje ostalih društvenih objektov 
Za vzdrževanje ostalih društvenih objektov bo z javnim 
razpisom omogočena prijava vsem zainteresiranim 
izvajalcem športnih programov. Razpisana bodo 
sredstva v višini 15.000 EUR. Prispele vloge bo 
komisija, ki jo imenuje župan, ovrednotila na podlagi 
sprejetih kriterijev in meril. Z vsemi upravičenci bo 
sklenjena pogodba o sofinanciranju programov. 
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3. VIŠINA SREDSTEV SOFINANCIRANJA ZA POSAMEZNE ŠPORTNE PROGRAME 

 
1. Vsebine programov
Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
●  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
●  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
●  Interesna športna vzgoja mladine  5.400 EUR
●  Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni 
    in vrhunski šport (KD Hopsi) 100.000 EUR
●  Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 
    vrhunski šport 27.000 EUR
Športna rekreacija 1.300 EUR

2. Razvojne in strokovne naloge
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 1.300 EUR 
Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve
●  Medobčinske, občinske in druge športne prireditve 5.000 EUR
●  Sofinanciranje udeležbe športnikov iz Občine Polzela na večjih mednarodnih 
    tekmovanjih in sofinanciranje uspešnih nastopov na uradnih državnih 
    tekmovanjih 2.000 EUR
Delovanje društev 6.000 EUR
Delovanje zvez 5.000 EUR

3. Športni objekti                                    
Vzdrževanje ostalih društvenih objektov                      15.000 EUR
SKUPAJ: 168.000 EUR 

4. KONČNA DOLOČBA

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

Jože Kužnik l.r.
Župan

Številka: 671-5/2022-2
Datum:  24. 3. 2022
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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, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 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, 13/18,  195/20 
– odl. US) in 2. 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 23. redni seji 24. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Polzela za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA  
    PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
  
Skupina/Podskupina kontov  Proračun 2023

      I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)                                                                                  7.138.044
      TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.223.726
70 DAVČNI PRIHODKI                                                                                   4.726.496
      700 Davki na dohodek in dobiček 4.083.096
      703 Davki na premoženje 565.800
      704 Domači davki na blago in storitve 77.600
      706 Drugi davki 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                                          1.497.230
      710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                                                  757.930
      711 Takse in pristojbine                                                                                                     10.000
      712 Denarne kazni                                                                                                                20.000
      713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                      29.000
      714 Drugi nedavčni prihodki                                                                                               680.300
72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                                            500
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      720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                                                     500
      721 Prihodki od prodaje zalog 0
      722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev                      0
73 PREJETE DONACIJE                                                                                           0
      730 Prejete donacije iz domačih virov                                                                                       0
      731 Prejete donacije iz tujine 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                             913.818
      740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                                                  605.809
      741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za prejeta sredstva iz EU 308.009

      II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.169.437
40 TEKOČI ODHODKI 1.748.800
      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                                               645.380
      401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                                                  112.950
      402 Izdatki za blago in storitve 873.520
      403 Plačila domačih obresti                                                                                                 16.950
      409 Rezerve                                                                                                                           100.000
41 TEKOČI TRANSFERI                                                                                  2.038.570
      410 Subvencije                                                                                                                      49.300
      411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                             1.364.600
      412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                                     345.720
      413 Drugi tekoči domači transferi                                                                                     278.950
      414 Tekoči transferi v tujino 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                          3.106.337
      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                                             3.106.337
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                       275.730
      431 Investicijski transferi                                                                                                    235.230
      432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                                      40.500

      III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
           (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -31.393

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov  Proračun 2022                             

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 iz 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



POLZELAN  - URADNE OBJAVE, št. 2/2022, z dne 31. 3. 202212 |

      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

Skupina/Podskupina kontov      Proračun 2023                         

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 180.000
50 ZADOLŽEVANJE 180.000
      500 Domače zadolževanje 180.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 279.000
55 ODPLAČILA DOLGA                                                                                                               279.000
      550 Odplačila domačega dolga                                                                                           279.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
       (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -130.393
X. NETO ZADOLŽEVANJE 0
       (VII.-VIII.) -99.000
XI. NETO FINANCIRANJE 0
       (VI.+VII.-VIII.-IX.)                                                               31.393

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 130.393

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske 
porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
- kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Polzela.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

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 javne finance in podzakonskimi predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka..
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke 
- konta. 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora 
biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

C. RAČUN FINANCIRANJA
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4. člen  
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so določeni v 1. 
odstavku 43. člena Zakona o javnih financah in 1. 
odstavku 80. člena Zakona o javnih financah.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

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

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom 
župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma 
poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se 
odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju 
proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika 
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 posameznega proračunskega 
uporabnika.

Prerazporeditev pravic porabe iz drugega odstavka 
tega člena so opravi s pisno odredbo-sklepom, iz 
katerega je razvidno,  povečanje oziroma zmanjšanje 
prerazporeditve porabe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. 
polletje v mesecu juliju in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem 
proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za 
projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih 
programov, odda javno naročilo za celotno vrednost 
projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle 
v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic 

porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 45 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic   
    porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 
letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme 
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz 2. in 3. odstavka tega člena ne veljajo 
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica 
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za 
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve 
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti 
za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev 
EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in 
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk 
slovenske udeležbe.

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

7. člen
(spremljanje in spreminjanje NRP)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz 
veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov 
so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in 
druge spremembe projektov.

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

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



POLZELAN  - URADNE OBJAVE, št. 2/2022, z dne 31. 3. 202214 |

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 
50.000 evrov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah 
odloča župan in o tem s pisnimi poročili ob polletju 
in ob zaključku leta z zaključnim računom obvešča 
občinski svet.

Med odhodki proračuna je predvidena splošna 
proračunska rezervacija v višini 50.000 evrov kot 
nerazporejeni del proračunskih prejemkov za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere 
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O 
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča župan, o čemer polletno in konec leta poroča 
občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne 
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni 
načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN    
    PRODAJE STVARNEGA IN  
    FINANČNEGA PREMOŽENJA 
    DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz 3. odstavka 77. člena 
Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2023 
odpiše oziroma delno odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 
3.000,00 evra. 

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega 
stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se 
v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV  
    OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine)

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 2023 lahko zadolži do višine 180.000 
evrov.

Občina Polzela v letu 2023 ne bo izdajala poroštev 
za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega 
podjetja, katerih ustanoviteljica je.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica 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 
2023 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 
2023 ne smejo izdajati poroštev.

12. člen
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 4100-2/2022-4
Datum:  24. 3. 2022 

Jože Kužnik l.r.
Župan
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Na podlagi 115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZureP-3) ter 
15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je 
Občinski svet Občine Polzela na 22. redni seji 10. 3. 2022 sprejel 

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BP3/26 – 

Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravna podlaga)

(1) V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Polzela (Uradni list RS, št. 96/11 in 
60/12 – tehn. popr., Polzelan, Uradne objave, št. 
9/14 – SD 1 OPN Polzela, 7/17 – tehn. popr., 5/18 
– tehn. popr., 4/19 – tehn. popr. in 4/21 – SD 2 OPN 
Polzela) Občinski svet Občine Polzela sprejme Odlok 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje BP3/26 – Stanovanjsko območje Breg pri 
Polzeli z identifikacijsko številko 2341 (v nadaljevanju: 
OPPN) po projektu št. 3/21, ki ga je izdelal biro AR 
PROJEKT, d. o. o., Sevnica.
 
(2) V fazi izdelave OPPN je prišlo do SD OPN Občine 
Polzela (Polzelan, Uradne objave, št. 4/21). Predmet 
občinskega podrobnega prostorskega načrta pred 
SD OPN so bile prostorske ureditve na območju 
prostorske enote EUP 03 KPR BP v podenoti MO BP 
02. V SD OPN se zdaj ta prostorska enota imenuje 
BP3/26.

2. VSEBINA

2. člen
(vsebina OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
 - opis prostorske ureditve, 
 - umestitev načrtovane ureditve v prostor, 
 - zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 
   priključevanja objektov na gospodarsko javno  
    infrastrukturo in grajeno javno dobro,

 - rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne  
        dediščine,
 - rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih  
    virov in ohranjanje narave,
 - rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred  
  naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
   varstvom pred požarom,
 - etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 - nova parcelacija,
 - velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 
   oblikovalskih in tehničnih rešitev,
 - drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta,
 - odlok.
 
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
 1. Izrez iz grafičnega dela OPN Občine   
     Polzela 
 2. Območje podrobnega načrta z obstoječim  
     parcelnim stanjem M 1 : 500 
 3. Prikaz prostorske ureditve M 1 : 500
     Zasnova gospodarske infrastrukture: 
 4/1. Prikaz komunalne ureditve – vodovod,   
     kanalizacija, telekomunikacija, cestni  
     priključek z dovozno cesto M 1 : 500
 4/2. Katastrski prikaz komunalne ureditve –  
     elektrika M 1 : 500
 5. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter 
     varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,  
     vključno z varstvom pred požarom M 1 : 500 
 6. Načrt parcelacije M 1 : 500 

(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje 
priloge:
 - Sklep o začetku priprave Občinskega   
  podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za  
  del območja MO BP 02 – Stanovanjsko  
    območje Breg pri Polzeli, 
 - Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
 - Obrazložitev in utemeljitev,
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 - Strokovne podlage,
 - Mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov  
   OPPN na okolje z Odločbo o CPVO,
 - Smernice nosilcev urejanja prostora,
 - I mnenja nosilcev urejanja prostorov,
 - II mnenja nosilcev urejanja prostorov.

3. OBMOČJE

3. člen
(območje OPPN)

(1) Predmet občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN) so prostorske ureditve na območju 
prostorske enote EUP BP3/26. Območje OPPN je na 
severu in severovzhodni strani omejeno z regionalno 
cesto RIII., št. 694, na odseku 1268 Velenje–Dobrteša 
vas, na južni, jugovzhodni in severozahodni strani 
s pozidanimi površinami in južno ter zahodno s 
kmetijskimi zemljišči. Velikost območja prostorske 
ureditve znaša 4805,00 m2.

(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN) zajema zemljišča s parc. št. 339/9, 
339/10, 339/11, 339/12, 339/13 in 339/14, vse  
k. o. 992 Polzela.

4. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)

(1) Za enoto urejanja prostora EUP BP3/26 se v 
skladu z Odlokom o OPN Občine Polzela (Uradni 
list RS, št. 96/11 in 60/12 – tehn. popr., Polzelan, 
Uradne objave, št. 9/14 – SD 1 OPN Polzela, 7/17 
– tehn. popr., 5/18 – tehn. popr., 4/19 – tehn. popr. 
in 4/21 – SD 2 OPN Polzela) predvidi novi občinski 
podrobni prostorski načrt za območje MO BP3/26 – 
Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli.

(2) V skladu s tem se načrtujejo prostorske ureditve, 
ki ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega 
območja ter veljavnih normativov podajajo pogoje za 
prostorsko umestitev štirih stanovanjskih objektov z 
dvema bivalnima enotama z zunanjo ureditvijo.

(3) Znotraj območja OPPN je poleg gradnje stavb 
predvidena ustrezna rešitev prometa, tudi mirujočega, 
in druge gospodarske infrastrukture.

 
(4) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno 
upoštevana priporočila Prostorskega reda Slovenije 
(Uradni list RS, št. 122/04).

5. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V 
PROSTOR

5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve  

s sosednjimi območji

(1) Območje prostorske ureditve se na jugovzhodni 
strani povezuje z obstoječo prometnico. 

(2) S predvideno prostorsko ureditvijo se bo že 
obstoječa gradnja v tem delu naselja ob regionalni 
cesti zapolnila, pri čemer se bo izkoristila že obstoječa 
gospodarska infrastruktura. Načrtovana gradnja ne 
bo predstavljala dodatnih obremenitev naselja.

6. člen
(vrste dopustne gradnje)

(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste 
gradenj oziroma drugih del:
 - gradnja novih objektov,
 - redna investicijska in vzdrževalna dela,
 - rušitve in nadomestne gradnje,
 - dozidave in nadzidave objektov,
 - rekonstrukcije objektov.

7. člen
(vrste dopustne dejavnosti)

(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN je možna 
gradnja naslednjih stavb: 
 - enostanovanjske stavbe (klasifikacija stavb  
   razred CCSI: 11100),
 -  dvostanovanjske stavbe (klasifikacija stavb razred  
   CCSI: 11210),
 - gradbeno-inženirski objekti (objekti prometen  
        infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omrežja  
     in elektroenergetski vodi, drugi inženirski objekti 
    – od tega samo ograje in oporni zidovi),
 - nezahtevni in enostavni objekti na podlagi  
     veljavnih predpisov (garaža, nadstrešnica, vrtna  
    uta, bazen).
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(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji 
in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:
na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta je pri oblikovanju novih objektov ter ureditve 
zunanjih površin ustvarjena takšna kompozicija 
arhitekturnih in krajinskih elementov, ki so za prostor 
sprejemljive in je nadaljevanje območja v njegovi 
morfologiji. 

(2) Objekti:
 - lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji,  
  dovoljena so večja odstopanje glede lege  
  objektov v smeri sever–jug in vzhod–zahod  
    s spremembami uvozov pod pogojem, da se ne  
   posega v cono preglednosti, da so zagotovljeni  
    določeni odmiki od sosednjih zemljišč in uprav- 
    ljavcev prometnega in energetskega omrežja;
 - horizontalni gabariti: tlorisna velikost osnovne  
  stavbe na stiku z zemljiščem z razmerjem  
    stranic 1 : 1,4 do 1 : 2;
 - na osnovno stavbo je dovoljena gradnja  
      sekundarnih kubusov do 40 % površine osnov- 
    nega volumna (L, T in druge oblike); 
 - sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali  
    odvzamejo na čelnih in vzdolžnih fasadah;
    - višina sekundarnega kubusa ne sme presegati  
    višine slemena osnovnega objekta;
 - vertikalni gabarit: P, P+1N ali P+M; svetla  
    višina kolenčnega zidu v mansardi do 1,60 m;
 -  konstrukcija: montažna ali klasična zidana;
 - streha: dvokapnica naklona 35°–45°. Strehe  
   nad sekundarnimi kubusi so moderno obliko- 
  vane (ravne). Višina strešine sekundarnega  
    kubusa ne presega višine osnovne strehe. 
  Odpiranje strešin je dopustno v obliki 
   strešnih oken in frčad. Frčade so lahko  
    klasične ali pultne – moderno oblikovane in ne  
  smejo biti višje od osnovne strehe. Na  
  posamezni strehi morajo biti vse frčade  
   enakega tipa. Kritina opečna ali kritina, ki je  
    po strukturi in barvi podobna opečni barvi;
 -  fasada: toplotno izolirana v svetlih in umirjenih 
   barvah v ometu ter z lesenimi poudarki v  
    naravni barvi;
 -  oblikovanje odprtin: svobodno; 
 - zunanja ureditev parcele: na območju OPPN  
    se uredijo parkirna mesta za parkiranje osebnih  
    vozil. Parkirna mesta in povozne manipulativno- 
  vozne površine so tlakovane, asfaltirane ali  
  utrjene v peščeni površini. Preostali del 

   površini. Preostali del parcele se zatravi in  
   hortikulturno uredi z avtohtonimi rastlinskimi  
     vrstami tako, da se vsaj delno omili vizualni stik  
    med načrtovanimi objekti in širšim prostorom.

(3) Odmiki med stanovanjskimi objekti so določeni v 
grafičnem delu OPPN in zagotavljajo kakovost bivanja, 
osončenja, požarne in interventne poti ter zagotavljajo 
odmike od parcelnih mej. Objekti ne smejo presegati 
gradbene linije, lahko pa se je dotikajo z zidom 
objekta. Zunaj določene gradbene linije postavitve 
objektov se lahko postavljajo nezahtevni in enostavni 
objekti na podlagi veljavne Uredbe o vrstah objektov 
glede na zahtevnost in so od parcelnih mej oddaljeni 
1,50 m, s soglasjem soseda tudi bližje.

(4) Gradbeno-inženirski objekti obsegajo vse objekte 
in naprave, vezane na prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo (ceste, pešpoti, parkirišča, 
ekološki otok, oporni zid in podobno), postavitev 
cestne in druge urbane opreme (ograje, prometna 
signalizacija, svetilke) ter objekte in naprave zvez in 
telekomunikacij.
Oblikovanje gradbeno-inženirskih objektov je 
svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače: 
 - cesta v območju se asfaltira, manipulativne 
   površine, parkirišča in pešpoti so lahko iz  
    travnatih tlakovcev, tlakovane ali asfaltirane,
 - reklamne table in napise s komercialnim  
   namenom je dovoljeno postaviti na lastnem  
    zemljišču,
 -  osvetlitev reklamnih tabel mora biti izvedena  
   skladno z veljavno zakonodajo, z namenom  
  preprečevanja svetlobnega onesnaževanja  
    okolja. 
 
(5) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih 
objektov:
Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno 
postavljati znotraj parcele, namenjene gradnji 
legalno zgrajenih objektov. Dovoljena je postavitev 
ograje višine do 1,80 m, in sicer na sam rob parcele, 
namenjene gradnji. Ograje ne smejo zmanjšati 
preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja 
drugih komunalnih dejavnosti. Vsi nezahtevni in 
enostavni objekti morajo biti usklajeni z osnovnim 
objektom. Izvedba strehe nad pomožnim objektom 
je lahko tudi ravna.
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6. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV  
    IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA  
    OBJEKTOV NA GOSPODARSKO  
    INFRASTRUKTURO, JAVNO  
    INFRASTRUKTURO IN GRAJENO  
    JAVNO DOBRO

9. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Obravnavano območje se nahaja v naselju Breg pri 
Polzeli, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, v območju 
varovalnega pasu regionalne ceste III. reda, št. 694, 
na odseku 1268 Velenje–Dobrteša vas, od km 13,090 
do km 13,210 (desno v smeri stacionaže po weps-u) 
s cestnim priključkom v km 13,97 (os desno v smeri 
stacionaže po weps-u).

(2) Prometno se bo območje OPPN navezovalo 
na regionalno cesto preko obstoječega cestnega 
priključka širine 6,00 m v km 13,197, ki ga je treba 
zaradi predvidene gradnje prometno opremiti s 
prometno signalizacijo, skladno s Pravilnikom o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 
(Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 
150/21).

(3) Nova dovozna cesta na območju OPPN je širine 
5,00 m. Širina vozišča je 4,00 m z obojestranskimi 
bankinami širine 0,50 m. Kota dovozne ceste ob 
priključku na regionalno cesto je na nadmorski 
višini 284,40 m n. v. Vse mulde, linijske kanalete so 
speljane v meteorno kanalizacijo. Pred iztokom v 
ponikovalnico se predvidi lovilec olj in zadrževalnik, 
ki zadrži hipni odtok s cestišča.

(4) Pri načrtovanju je treba upoštevati:
 - da bo zagotovljen varen potek prometa vseh 
   udeležencev v prometu in skladnost državnih 
   cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, 
    skozi katero državne ceste potekajo,
 - da bo zagotovljena opremljenost s prometno 
   signalizacijo, ki udeležence v prometu pravo- 
  časno opozarja na spremenjene razmere 
   za varen potek prometa,
 - da bo načrtovanje usklajeno z najnovejšimi  
  znanji projektiranja in graditve cest ter  
  z ekonomskimi načeli in merili za presojo  
   upravičenosti njihove graditve,
 - s predlaganim posegom v varovalnem pasu  
  državne ceste ne bodo prizadeti interesi  
   varovanja državne ceste in prometa na   

  njej,  na njene širitve zaradi prihodnjega razvoja  
  prometa ter varovanja njenega videza oziroma 
  moteno redno vzdrževanje državne ceste.

Na obravnavanem območju je treba predvideti 
zadostno število parkirnih mest, in sicer:
 - 2 PM na stanovanje.
   Pri usmeritvi pešcev na peš dostop do objektov 
   mora biti ta v križišču ustrezno varovan,   
   usmerjen in označen. 

(5) Morebitna prečkanja komunalnih vodov preko 
trase regionalne ceste se morajo izvesti s prevrtanjem 
pravokotno (± 15º) na os regionalne ceste zunaj 
območja cestnih priključkov (minimalni odmik 5,00 
m) v minimalni globini 1,20 m (teme zaščitne cevi), 
zaščitna cev pa mora segati minimalno 5,00 m od 
roba asfalta regionalne ceste. Trase komunalnih 
vodov morajo potekati zunaj vozišča regionalne ceste.

(6) Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za objekte 
si mora investitor za priključevanje in gradnjo 
v varovalnem pasu regionalne ceste pridobiti 
mnenje upravljavcev k projektni dokumentaciji. 
Pred začetkom gradnje je obvezna zakoličba vse 
komunalne infrastrukture na mestu samem in jo je 
treba po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti 
v soglasju z upravljavcem.

10. člen
(fekalna in meteorna kanalizacija)

(1) Komunalne odpadne vode in meteorne vode 
je treba odvajati ločeno. Na območju poselitve je 
obvezna priključitev objektov na javno kanalizacijo 
(Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode – Uradni list RS, št. 98/15).

(2) Za odvajanje komunalnih odpadnih vod z 
območja obravnavanega OPPN se zgradi nov 
sekundarni fekalni kanal s pripadajočimi revizijskimi 
jaški in posameznimi odcepi za hišne kanalizacijske 
priključke. Nova fekalna kanalizacija se priključi na 
obstoječ javni fekalni kanal K2.0, PVC 200 mm (južno 
od obravnavanega OPPN). Minimalni odmik novih 
objektov od javne kanalizacije mora znašati 3,00 m.

(3) Za odvod meteornih vod z območja obravnavanega 
OPPN se za vsak objekt zgradi meteorna kanalizacija, 
ki bo odvajala meteorne vode v ponikovalnico v skladu 
z geološkim mnenjem. Kot ukrep za zmanjšanje 
odtoka padavinskih voda z urbanih površin oz. v 
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odtoka padavinskih voda z urbanih površin oz. v 
vodotoke se za meteorne vode s streh in povoznih 
površin predvidi zadrževanje meteornih vod oziroma 
zadrževalni bazeni, ki se ustrezno dimenzionirajo 
glede na prispevne površine. Preliv meteornih vod 
se spelje v ponikovalnico za vsak objekt posebej. 
Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih 
površin in je onesnažena z usedljivimi snovmi, se 
mora pred iztokom v ponikovalnico in meteorno 
kanalizacijo mehansko obdelati v usedalniku in lovilcu 
olj v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

(4) Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za 
objekte si mora investitor pridobiti mnenje k 
projektni dokumentaciji upravljavca za priključek 
na kanalizacijsko omrežje. Pred začetkom gradnje 
je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture 
na mestu samem in jo je treba po potrebi 
ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z 
upravljavcem.

11. člen
(vodovod)

((1) Objekti se nahajajo v območju vodovodnega 
sistema Polzela. Oskrba novih in obstoječih objektov 
z vodo na obravnavanem območju je možna preko 
zgrajenega javnega vodovoda. Na obravnavanem 
območju OPPN je potrebna obnova vodovoda s cevmi 
v izvedbi NL DN 100 mm v predvidenem telesu ulične 
ceste s posameznimi odcepi za nove hišne priključke. 
Vodomerni jaški so locirani na posameznih parcelah 
do največ 5,00 m od parcelne meje v trasi priključne 
cevi za vsak objekt posebej. 

(2) Pri projektiranju vodovoda je treba upoštevati 
tudi zahteve glede zagotavljanja požarne varnosti. Na 
območju OPPN je predviden hidrant. Hidrant zunaj 
objektov bo del internega vodovodnega omrežja. 
Lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena 
z upravljavcem vodovoda. Praviloma se nahaja na 
nepovoznih površinah v neposredni bližini objekta. 
Jašek mora biti dostopen upravljavcu vodovoda. 
Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda 
mora znašati 3,00 m.

(3) Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za objekte 
si mora investitor pridobiti mnenje k projektni 
dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja 
za priključek. Pred začetkom gradnje je obvezna 

zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu 
samem in jo je treba po potrebi ustrezno zaščititi 
oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.

12. člen
(energetska infrastruktura)

(1) V območju predvidene ureditve OPPN je zaradi 
predvidene gradnje štirih stanovanjskih hiš – dvojčkov 
predvideno kabliranje 20 kV D8 Polzela, ki ovira 
predvideno gradnjo objektov.

(2) Elektrifikacija območja OPPN se izvaja v skladu 
s projektom PZI, št. 146/21-E, oktober 2021, 
izdelovalec Elektro Celje, d. d.

(3) Kablovod TP Breg Leskovšek – tč. 48. bo izveden 
s tremi enožilnimi kabli, tip NA2XS(F)2Y 1x150/25 
mm2, 20 kV. Enožilni kabel 20 kV se delno položi 
prosto v zemljo, delno pa zaščiti s položitvijo v 
zaščitne cevi PVC Ø160 mm z uporabo vmesnih 
elektro kabelskih jaškov. Na celotni dolžini se položijo 
cevi PE-HD 2xØ50 mm za potrebe komunikacije. 
 
(4) Po izvedbi predmetnega kablovoda se bo izvedla 
demontaža obstoječega daljnovoda med tč. 41 in 
tč. 48. S tem bo sproščena gradnja predvidenih 
stanovanjskih hiš.

(5) Za napajanje predvidenih objektov v OPPN 
je energije na razpolago na nizkonapetostnih 
zbiralnicah obstoječe TP Breg Leskovšek. Poleg 
predvidenega SN kablovoda se zato položi tudi 
NN kablovod od TP Breg Leskovšek do predvidene 
prostostoječe razdelilne omarice PS-RO, ki se postavi 
v težišče napajanja predvidenih štirih stanovanjskih 
hiš – dvojčkov. Iz PS-RO se izvedejo NN priključni 
kablovodi do posamezne priključne merilne omarice 
za vsak del (dvojčka) objekta posebej, torej za 
napajanje predvidenih 8 prostostoječih priključno-
merilnih omaric PS-PMO1 do PS-PMO8.

(6) Za predmetno območje se predvideva 8 merilnih 
mest s predvideno priključno močjo 8 x 14 kW, kar 
ustreza omejevalcu toka 8x3x20A.

(7) Pred priključitvijo objektov na distribucijsko 
omrežje je treba na transformatorski postaji 
zamenjati obstoječi distribucijski transformator 100 
kVA s transformatorjem 160 kVA in preurediti NN 
razdelilno omarico – razširitev NN zbiralnic.
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(8) Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za objekte 
si mora investitor pridobiti projektne pogoje, soglasja 
za priključitev na distribucijsko omrežje in mnenje k 
projektni dokumentaciji od upravljavca Elektro Celje. 
Pred začetkom gradnje je obvezna zakoličba vse 
komunalne infrastrukture na mestu samem in jo je 
treba po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti 
v soglasju z upravljavcem.

13. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)

(1) Telekom Slovenije:
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase 
obstoječega TK omrežja Telekoma Slovenije, d. d. 
Trase obstoječih naročniških TK kablov se določijo 
z zakoličbo. Glede na pozidavo oziroma komunalno 
ureditev jih je treba ustrezno zaščititi v zaščitni 
cevi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in 
po navodilih predstavnika Telekoma Slovenije, d. d. 
Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje 
Telekoma Slovenije, d. d., je treba v fazi projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
v sodelovanju s predstavnikom Telekoma Slovenije, d. 
d., predvideti in vrisati trase priključkov TK vodov in 
TK kanalizacije, ki morajo biti usklajene s projektom 
drugih komunalnih vodov.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za objekte 
si mora investitor pridobiti mnenje k projektni 
dokumentaciji od upravljavca TK omrežja. Pred 
začetkom gradnje je obvezna zakoličba vse 
komunalne infrastrukture na mestu samem in jo je 
treba po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti 
v soglasju z upravljavcem.

(2) Telemach
Na območju urejanja je evidentiran kabelsko-
komunikacijski sistem (KKS) v lasti in upravljanju 
podjetja Telemach, d. o. o.. Trase obstoječih 
koaksialnih KKS kablov se določijo z zakoličbo. Glede 
na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih je treba 
ustrezno zaščititi v zaščitni cevi ali prestaviti, kar se 
izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika 
podjetja Telemach, d. o. o.. Na območju urejanja se 
za nove objekte izvede cevna kabelska kanalizacija za 
izvedbo TK priključkov na predvideni priključni točki. 
Izgradnjo TK kabelske kanalizacije je treba obdelati 
v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Križanja KKS s komunalnimi vodi oziroma 
morebitna prestavitev KKS vodov mora biti izvedena 
tako, da je kot križanja 90° oziroma ne manj kot 
45°. Vertikalni vodi med vodi morajo znašati vsaj  

0,30 m. Pri približevanju oziroma vzporednem poteku 
je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja  
0,50 m. Morebitni drugačni odmiki so možni samo s 
predhodnim medsebojnim dogovorom in uskladitvijo 
tehničnih rešitev.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za objekte 
si mora investitor pridobiti mnenje k projektni 
dokumentaciji od upravljavca za priključek na KKS. 
Pred začetkom gradnje je obvezna zakoličba vse 
komunalne infrastrukture na mestu samem in jo je 
treba po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti 
v soglasju z upravljavcem.

14. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Za vsak objekt je treba zagotoviti zbirno mesto za 
odpadke, to je urejen prostor v objektu ali ob njem, 
kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne 
odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne 
službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko 
tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz 
vozilom za odvoz odpadkov, ki jo uporablja izvajalec 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Zagotoviti je treba transportno pot za vozilo za 
odvoz odpadkov do zbirnega oz. odjemnega mesta 
ter do zbiralnice ločenih frakcij. Minimalna širina 
transportne poti naj bo 3,00 m.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni 
ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju 
Občine Polzela.

15. člen
(ogrevanje in učinkovita raba energije)

(1) Ogrevanje objektov je iz individualnih kurišč, 
vendar s pogojem obvezne uporabe ekološko 
sprejemljivih goriv: plin, lesna biomasa, s katerimi 
se ne bo dodatno onesnaževalo okolja. Za ogrevanje 
objektov in pripravo tople vode se lahko uporabljajo 
obnovljivi viri ogrevanja (sončna elektrarna, 
geotermalno ogrevanje ipd.). Toplotne črpalke naj 
bodo locirane na vizualno neizpostavljenih mestih z 
ustreznim odmikom od sosednjih parcel.

(2) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se 
upoštevajo normativi in predpisi, ki urejajo učinkovito 
rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije.
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7. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
    KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJE 
    OKOLJA NARAVNIH VIROV IN  
    OHRANJANJE NARAVE

16. člen
(enote kulturne dediščine)

(1) Ohranjanje kulturne dediščine:
Na obravnavanem območju OPPN se ne nahaja 
nobena registrirana enota kulturne dediščine, v 
območju vplivov novih posegov na okolje se nahaja 
enota registrirane nepremične dediščine: Breg pri 
Polzeli – Domačija Breg pri Polzeli 14 (EŠD 26931). 

(2)Varstvo arheoloških ostalin:
načrtovano območje OPPN leži zunaj registriranih 
arheoloških najdišč.
Upoštevati je treba splošne zakonske ukrepe za 
varstvo arheoloških ostalin:
ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/
lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del 
ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje 
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj 
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v 
skladu z določili arheološke stroke. V primeru 
odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost 
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ 
to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko 
najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških 
ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga 
raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. 
V skladu s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine pristojna območna enota Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine izvaja konservatorski nadzor nad 
posegi v dediščino, zato jo je treba vsaj 10 dni pred 
začetkom zemeljskih del pisno ali po elektronski 
pošti o tem obvestiti. 
                                                      

17. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah 
dovoljenega.

(2) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se 
obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS, št. 43/18 in 59/19), uvršča v območje s III. stopnjo 

varstva pred hrupom. S predvidenim posegom ne 
bodo presežene kritične vrednosti kazalcev hrupa 
LDAN za III. stopnje varstva pred hrupom.

(3) Omilitveni in zaščitni ukrepi v času gradnje se 
nanašajo predvsem na izbiro in vzdrževanje strojev 
in mehanizacije. V smislu monitoringa hrupa je 
potrebno naslednje:
 - Uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev,  
     ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami  
  za hrup gradbenih strojev. Pri gradnji naj  
  izvajalec uporablja le mehanizacijo, ki je 
  označena z vidno in trajno oznako CE  
    skladnosti z zajamčeno ravnjo zvočne moči ter  
   naj bo opremljena z ES izjavo o skladnosti  
  (Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se  
  uporabljajo na prostem; Uradni list RS,  
      št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 –ZTZPUS-1).  
 - Hrupna gradbena dela naj potekajo le v  
   dnevnem času med 7. uro zjutraj in 18. uro  
    zvečer. 
 - Lokacije gradbiščnih platojev in transportne  
    poti na območje gradbišča morajo biti izbrane  
    tako, da hrup zaradi gradnje objektov in zaradi  
   transporta materiala ne bo direktno ob- 
     remenjeval najbližjih stanovanjskih objektov.
 - Pri predvidenih novih objektih je treba  
    ventilacijske in hladilne sisteme na objektih  
   izvesti tako, da bodo s svojim hrupom v  
    najmanjši možni meri obremenjevali okolico,  
    kjer ljudje živijo ali se zadržujejo dlje časa.  
    Kjer taka izvedba ni možna, je treba izvesti  
  

 
protihrupno zaščito (npr. z namestitvijo  

      protihrupne rešetke).

18. člen
(varstvo zraka)

(1) Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati 
mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o kakovosti 
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 
66/18) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in 
srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19). 

(2) Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, 
da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje 
kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne 
dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.

19. člen
(varstvo voda)
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uredi s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list. RS, št. 64/12, 64/14 in 
98/15), načrtovano v skladu z Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske vode (Uradni list 
RS, št. 88/11, 8/12, 108/13 in 98/15) in Tehničnim 
pravilnikom o objektih in napravah za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda (Uradni list RS, št. 3/14).

(2) Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda se bo 
doseglo s pravilno izgradnjo fekalne in meteorne 
kanalizacije objektov in s priključkom fekalne 
kanalizacije na obstoječo javno fekalno kanalizacijo 
ter rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema. 
Končna dispozicija fekalnih vod je čistilna naprava.

(3) Za odvod meteornih vod z območja obravnavanega 
OPPN se za vsak objekt zgradi meteorna kanalizacija, 
ki bo odvajala meteorne vode v ponikovalnico v skladu 
z geološkim mnenjem. Kot ukrep za zmanjšanje 
odtoka padavinskih voda z urbanih površin oz. v 
vodotoke se za meteorne vode s streh in povoznih 
površin predvidi zadrževanje meteornih vod oziroma 
zadrževalni bazeni, ki se ustrezno dimenzionirajo 
glede na prispevne površine. Preliv meteornih vod 
se spelje v ponikovalnico za vsak objekt posebej. 
Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih površin 
in je onesnažena z usedljivimi snovmi, se mora pred 
iztokom v ponikovalnico in meteorno kanalizacijo 
mehansko obdelati v usedalniku in lovilcu olj.

(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko 
izvedejo samo na podlagi mnenja, ki ga v sklopu 
postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda 
Direkcija RS za vode Celje.

20. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na obravnavanem območju ni vsebin ohranjanja 
narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, 
ekološko pomembnih območij, območje Natura 
2000), kot to določa Zakon o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 
21/18 – ZNOrg in 31/18).

21. člen
(elektromagnetno sevanje)

(1) Pri postavitvi objektov in obratovanju 

transformatorskih postaj se morajo upoštevati 
Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 
- ZVO-1) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah 
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti 
v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij (Uradni list RS, št. 101/10 in 17/14 – EZ-1). 

22. člen
(svetlobno onesnaževanje)

(1) Z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 
109/07, 62/10 in 46/13) so določeni ukrepi za 
zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja v okolju. 
Tipi svetilk in drogovi za svetilke bodo enotni. Svetilke 
bodo razporejene tako, da bo jakost osvetlitve ustrezala 
veljavnim tehničnim normativom in standardom. Za 
razsvetljavo bodo uporabljene svetilke, ki svetlobnega 
toka ne sevajo nad horizontalno ravnino. Na območju 
OPPN bo urejena razsvetljava. Celotna električna 
moč svetilk ne bo presegla 10 kW, zato upravljavcu 
razsvetljave ni treba izdelati načrta razsvetljave in ga 
na obrazcu poslati ministrstvu v elektronski obliki. 

8. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER  
    VARSTVO PRED NARAVNIMI IN  
    DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO  
    Z VARSTVOM PRED POŽAROM

23. člen
(požar, potres, zaščitni ukrepi)

(1) Požar: 
Za zagotovitev požarne varnosti bo zgrajeno hidrantno 
omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, 
kjer ni mogoče zagotoviti požarnovarnostnega 
odmika oziroma med prostori različne namembnosti, 
se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), 
v primeru eventualnih odprtin morajo biti te izdelane 
iz ognjeodpornega materiala. Urejene so prometne 
in delovne površine za intervencijska vozila, oskrba 
za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih 
hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. 
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati 
predpise s področja požarne varnosti. 
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odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, 
št. 101/05 in 61/17 – GZ) EC8 (SIST EN-1998). 
Ureditveno območje obravnavanega občinskega 
podrobnega prostorskega načrta se nahaja na 
območju, ki je na podlagi Ocene potresne ogroženosti 
RS, junij 2018 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS 
za zaščito in reševanje), uvrščeno v VII. (VIII.) stopnjo 
EMS s pospeškom tal po EC8 je 150 g, kar mora biti 
upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.
Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo 
biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z 
upoštevanjem geološkega – geotehničinega poročila, 
ki se izdela v fazi izdelave projektne dokumentacije. 
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in 
drenažne vode nenadzorovano po terenu. 

(3) Zaščitni ukrepi:
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju 
zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 54/15) ni treba 
predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih 
objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji. Pri 
načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja 
nevarnih snovi, je treba predvideti tehnične rešitve 
in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih 
snovi.
Vsi posegi v območju OPPN morajo biti dimenzionirani, 
projektirani in izvedeni skladno z izdelanimi geološko-
geomehanskim poročilom.
Ureditveno območje obravnavanega občinskega 
podrobnega prostorskega načrta ne posega na vodna 
in priobalna zemljišča, ni poplavno ogroženo in ne 
leži na območju vodovarstvenega pasu vodnih virov.

24. člen
(način ravnanja s plodno zemljo)

(1) Ob izkopu gradbenih jam je treba odstraniti 
plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in 
uporabiti za ureditev zelenic.

9. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE  
    UREDITVE

25. člen
(etapnost)

(1) Komunalna ureditev območja OPPN mora 
potekati sočasno z gradnjo objektov na tem območju. 

10. NAČRT PARCELACIJE

26. člen
(parcelacija)

(1) V grafičnem delu OPPN so objekti in dovozna 
cesta locirani na zdajšnje lastniško stanje investitorja, 
parc. št. 339/9, 339/10, 339/11, 339/12, 339/13 in 
339/14, vse k. o. 992 Polzela.

(2) Parcelacija oziroma določitev funkcionalnih 
zemljišč – oziroma gradbenih parcel v OPPN je 
določena v grafiki parcelacije (list št. 6). Dovoljuje se 
združitev in delitev obstoječih parcel. 

(3) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča 
namenjenega gradnji je:
 - faktor zazidanosti max. 0,4,
 - faktor izrabe je max. 1,2.

(4) Obodna parcelacija obravnavanega območja ni v 
naravi zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog 
geodetskega posnetka v merilu 1 : 500, zato lahko 
pride do odstopanj v izmeri in legi novih parcel za 
gradnjo.

11. TOLERANCE

27. člen
(dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih 
in tehničnih rešitev)

(1) Na območju urejanja so dovoljene naslednje 
tolerance:
 - za lego objekta: načrtovani objekt se lahko  
  gradi na ureditvenem območju z večjim  
    odmikom, kot je določeno v grafičnih prilogah,  
   pod pogojem, da se upošteva varstveni pas  
   regionalne ceste in gradbena linija, ki se z  
    objektom ne presega;
 - za horizontalni gabarit: vsebina posameznih  
   predvidenih objektov bo natančno definirana  
  z izdelavo projektne dokumentacije za  
   pridobitev gradbenega dovoljenja, zato so  
   možna odstopanja (v »+« ali v »–«) od  
   horizontalnih gabaritov, določenih v grafičnih  
    prilogah;
 - za vertikalni gabarit: višina etaž mora biti  
   prilagojena tehnološkim potrebam objekta in  
  se definira z izdelavo projektne doku- 
  mentacije; maksimalna višina objektov  



POLZELAN  - URADNE OBJAVE, št. 2/2022, z dne 31. 3. 202224 |

   predvidenih objektov bo natančno definirana  
  z izdelavo projektne dokumentacije za  
  pridobitev gradbenega dovoljenja, zato so  
   možna odstopanja (v »+« ali v »–«) od  
   horizontalnih gabaritov, določenih v grafičnih  
    prilogah;
 - za vertikalni gabarit: višina etaž mora biti  
   prilagojena tehnološkim potrebam objekta in  
  se definira z izdelavo projektne dokumen- 
    tacije; maksimalna višina objektov je P+1N;
 - za koto tal pritličja: objekti se prilagajajo koti  
   zunanje ureditve, kote manipulativnih površin  
    se prilagajajo vozišču ceste;
 -  pr i  prometn i ,  komuna ln i  in  energe tsk i  
  infrastrukturi je možno odstopanje potekov  
  predvidenih vodov in cest, če se pojavijo  
  utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč  
  ali ustreznejše projektne dokumentacije, če  
   to pogojujejo primernejši obratovalni parametri  
    in gospodarnejša investicijska vlaganja ob  
  pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vse-  
  binskega koncepta izvedbenega načrta ter  
    so pridobljena soglasja upravljavcev.

12. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA  
      IZVAJANJE NAČRTA

28. člen
(drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta)

(1) Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem 
območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope 
do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, 
racionalno urediti gradbišča in pri posegih na 
prometnicah zagotoviti varen promet.

(2) Pri urejanju okolice in javnih površin mora 
investitor:
 - ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in  
   jo začasno deponirati;
 - po končani gradnji odstraniti začasne objekte,  
  odvečni gradbeni material in urediti okolico  
   ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi 
    sosednjemu zemljišču;
 - pred pričetkom gradnje mora investitor  
  pravočasno obvestiti upravljavce objektov,  
  naprav in vodov gospodarske javne  
   infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni  
    gradnji.

13. USMERITVE ZA DOLOČITEV  
      MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU   
      VELJAVNOSTI OPPN

29. člen
(prenehanje veljavnosti obstoječega OPPN)

(1) S sprejetjem Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje BP3/26 – Stanovanjsko 
območje Breg pri Polzeli, z identifikacijsko številko 
2341, preneha veljavnost prostorskega akta Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja MO BP 02 Bencinski servis Breg pri Polzeli 
(Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne 
objave št. 1/15).

14. KONČNE DOLOČBE

30. člen
(dostopnost)

(1) Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled 
na Občini Polzela in na Upravni enoti Žalec.

31. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo 
pristojne inšpekcijske službe in pooblaščena uradna 
oseba za posamezna področja.

32. člen
(začetek veljavnosti)

Odlok začne veljati 15. dan po objavi v Polzelanu, 
poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave.

Številka: 3503-2/2021-25
Datum:  10. 3. 2022

Jože Kužnik l.r.
Župan
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Številka: 093-2/2022-2  
Datum:  24. 3. 2022

Jože Kužnik l.r.
Župan

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 103/07) 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 23. redni seji 24. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini Polzela za leto 2022 

1.

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za Občinski svet 
Občine Polzela, ki so bile 18. 11. 2018, se dodelijo sredstva iz proračuna Občine Polzela sorazmerno številu 
glasov volivcev, ki jih je posamezna stranka dobila na volitvah.

2.

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunih Občine Polzela za leto 2022 v 
višini 0,2 % sredstev, ki jih ima občina opredeljena po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi 
lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

3.

Politične stranke, ki so na podlagi izračuna na podlagi 3. odstavka 26. člena Zakona o političnih strankah 
upravičene pridobiti sredstva iz proračuna občine, so:

Ime stranke    Št. glasov
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 599
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 319
SD – SOCIALNI DEMOKRATI 159
STRANKA ALENKE BRATUŠEK 125
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 120
SKUPAJ 1322

 
4.

Sredstva se nakazujejo na transakcijski račun stranke, in sicer po kvartalih.

5.

Sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave, in začne veljati naslednji dan po 
objavi.
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Številka: 4785-2/2021-3 
Datum:  24. 3. 2022

Jože Kužnik l.r.
Župan

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 15. člena 
Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine 
Polzela – Uradne objave,  št. 4/16 in 7/19 ) na 23. 
seji 24. 3. 2022 sprejel naslednji

SKLEP
o razveljavitvi sklepa o sprejemu načrta 

ravnanja s premoženjem

 1.

Občinski svet Občine Polzela razveljavi Sklep o 
sprejemu načrta ravnanja s premoženjem, št. 0410-
2/2018-20, z dne 10. 9. 2019.

2.

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

Številka: 1220-2/2022-3
Datum:  24. 3. 2022

Jože Kužnik l.r.
Župan

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za  
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 45/10 
in 6/12) in 24. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta 
Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela 
– Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine 
Polzela na 23. seji 24. 3. 2022 sprejel naslednje

SOGLASJE
k ceni socialnovarstvene storitve  

pomoč družini na domu v 
Občini Polzela

 1.

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k ceni 
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v 
Občini Polzela v višini:
 - 21,74 EUR/uro za delo na delovni dan,
 - 29,54 EUR/uro za delo na državni praznik ali 
dela prost dan,
 - 27,59 EUR /uro za delo v nedeljo.

2.

Ob upoštevanju 80 % subvencije Občine Polzela 
znaša končna cena socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Polzela za uporabnika:
 - 2,00 EUR/uro za delo na delovni dan,
 - 3,56 EUR/uro za delo na državni praznik ali 
    dela prost dan,
 - 3,17 EUR/uro za delo ob nedeljah.

3.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v  
Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne 
objave.
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Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih društev, programov in  
projektov na področju turizma ter programov in projektov drugih društev, organizacij in združenj v Občini 
Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/15, 2/17, 2/18 in 2/19, v nadaljevanju: 
pravilnik) župan Občine Polzela objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov kulturnih društev, programov in projektov na  
področju turizma ter programov in projektov drugih društev, organizacij in 

združenj v Občini Polzela za leto 2022 

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, organizacij 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 izpolnjevati 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 zagotovl jene osnovne pogoje za  
   realizacijo načrtovanih programov,
 - da izpolnjujejo druge pogoje, določene z  
   javnim razpisom,
 - da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo  
  poročila o realizaciji programov ter načrt  
        aktivnosti za prihodnje leto.

3. Informacija o 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 Aktualni razpisi in objave.

4. Višina finančnih sredstev in določitev  
    obdobja za porabo sredstev

V Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2022 so 
zagotovljena sredstva na:
 - PP 14020 – sofinanciranje turističnih društev  
   v višini 2.200 EUR 
  - za redno dejavnost 770 EUR
  - za programe 1.430 EUR

 - PP 18090 – sofinanciranje programov  
  upokojenskih društev v višini 4.800 EUR
  - za redno dejavnost 1.680 EUR
  - za programe 3.120 EUR

 - PP 18122 – sofinanciranje programov prostega 
  časa otrok in mladine v višini 4.500 EUR
  - za redno dejavnost 1.575 EUR
  - za programe 2.925 EUR

 - PP 18123 – sofinanciranje mladinskih društev  
  v višini 8.700 EUR
  - za redno dejavnost v višini 5.500 EUR
  - za programe v višini 3.200 EUR

 - PP 20033 – sofinanciranje medgeneracijskih 
  društev v višini 10.000 EUR
  - za redno dejavnost v višini 5.500 EUR
  - za programe v višini 4.500 EUR

 - PP 20060 – sofinanciranje društev s področja 
  socialnega varstva v višini 2.200 EUR
  - za redno dejavnost 770 EUR
  - za programe 1.430 EUR

 - PP 18042 – programi kulturnih društev v višini 
  20.800 EUR
  - za redno dejavnost v višini 7.280 EUR
  - za programe v višini 13.520 EUR
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 - PP 18080 – sofinanciranje programov društev 
  (veteranov, borcev, vojnih invalidov v višini 
  3.500 EUR
  - za redno dejavnost 1.225 EUR
  - za programe 2.275 EUR

 - PP 11012 – podpora društveni dejavnosti –  
  kmetijstvo v višini 4.800 EUR
  - za redno dejavnost 1.680 EUR
  - za programe 3.120 EUR

 - PP 11051 – sofinanciranje dejavnosti varstva 
  živali – lovska družina v višini 550 EUR
  - za redno dejavnost 190 EUR
  - za programe 360 EUR

 - PP 19043 – sofinanciranje glasbenih društev v  
  višini 20.000 EUR
  - za redno dejavnost 1.000 EUR
  - za programe 19.000 EUR

Dodeljena sredstva bodo morali izbrani izvajalci 
porabiti v letu 2022.

5. Navedba pristojnih za dajanje  
    informacij

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Mijo Čulk, 
višjo svetovalko za negospodarstvo in kmetijstvo, 
telefonska številka 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 2022« 
na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 
Polzela, najpozneje do 15. 4. 2021. Odpiranje bo  
19. 4. 2022.

Pravočasne in popolne prijave bodo ovrednotene v 
skladu s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju 
programov kulturnih društev, programov in projektov 
na področju turizma ter programov in projektov 
drugih društev, organizacij in združenj v Občini 
Polzela. 

Izbor bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan 
Občine Polzela. Če komisija ugotovi, da prijava 
katerega izmed predlagateljev ni popolna, ga o tem 
obvesti in pozove, naj jo v roku osmih dni ustrezno 
dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo 
vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z 
določili tega pravilnika.

7. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
    o izidu

Prijavljeni izvajalci bodo v 30 dneh po končanem 
razpisu s sklepom obveščeni o izidu razpisa. Župan 
bo z izbranimi izvajalci programov sklenil pogodbo o 
sofinanciranju programov in projektov na področju 
turizma ter programov in projektov drugih društev, 
organizacij in združenj v Občini Polzela za leto 2022.

Številka: 610-3/2022-1
Datum:   31. 3. 2022

Jože Kužnik l.r.
Župan
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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 2022 

1. Področja 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

3. Vzdrževanje športnih objektov in nakup športne 
opreme
 
2. Izvajalci športnih programov, ki se lahko           
    prijavijo na razpis

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.

Občina Polzela bo sofinancirala nakup športne 
opreme ter vzdrževalna dela na športnih objektih, ki 
so na območju Občine 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.

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 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.

4. Višina finančnih sredstev in določitev  
    obdobja za porabo sredstev

Za programe športa, ki so predmet tega razpisa so 
v Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2022 
zagotovljena sredstva v višini:
 - 53.000 EUR za dejavnost izvajalcev letnega 
  programa športa, na postavki 18100,
 - 15.000 EUR za posodobitev športnih objektov  
  in nakupa športne opreme na postavki 16057.

Dodeljena sredstva bodo morali izbrani izvajalci 
porabiti v letu 2022. 
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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 Aktualni 
razpisi in objave. 

Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo (z velikimi tiskanimi 
črkami) in pregledno. Izvajalec športnega programa 
izpolni glede na vsebino programa ustrezen obrazec 
za vsak posamezni 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 Čulk, 
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 2022« 
na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 
Polzela, najpozneje do 8. 4. 2022. 
Odpiranje bo 11. 4. 2022.

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 2022.

Številka: 671-8/2022-2
Datum:       31. 3. 2022

Jože Kužnik l.r.
Župan

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 2022
 

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 
sofinanciranje prireditev in dejavnosti: 
 - ki so socialne, kulturne, umetniške,  
  izobraževalne, športne, humanitarne in  
  podobne narave; 
 - ki promovirajo občino oziroma širijo njene  

  razvojne potenciale; 
 - ki so neposredno vezane na gostovanje skupin  
  iz tujine; 
 - ki so neposredno vezane na medregijsko in  
  mednarodno sodelovanje; 
 - ki jih organizirajo mladi ali so namenjene  
  mladim; 
 - ki so neposredno namenjene plačilu stroškov  
  sprejema in pogostitve ob pomembnejših  
  jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma  
  pomoč pri tem. 
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2. Upravičenci za dodelitev sredstev

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

3. Višina finančnih sredstev in določitev 
    obdobja za porabo sredstev

Za namen pokroviteljstva občine so v Odloku o 
proračunu Občine Polzela za leto 2022 (Polzelan, 
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 
2/2022) zagotovljena sredstva v višini 10.000 EUR.

Dodeljena sredstva bodo morali izbrani izvajalci 
porabiti v letu 2022.

4. Rok za oddajo prijav

Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najpozneje 
do 30. 11. 2022. 

Prijave posredujte na naslov: Občina Polzela, 
Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na e-naslov: 
obcina.polzela@polzela.si.

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 za občino in za družbeno življenje občanov, 
prav tako tudi pričakovana udeležba ter sorazmernost 
sofinanciranja podobnih prireditev ali dejavnosti ter 
višina odobrenega sofinanciranja z naslova drugih 
razpisov občine.

6. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni    
   o izidu 

Vse popolne vloge praviloma tedensko obravnava 
kolegij župana. Župan izda sklep o dodelitvi 
proračunskih sredstev. Medsebojna razmerja med 
prejemnikom sredstev in občino se uredijo s pogodbo.

7. Dodatne informacije

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Mijo Čulk, 
višjo svetovalko za negospodarstvo in kmetijstvo, 
telefonska številka 03 703 32 22, v času uradnih ur 
občinske uprave.

 

Številka: 610-2/2022-1
Datum:       31. 3. 2022

Jože Kužnik l.r.
         Župan 



POLZELAN  - URADNE OBJAVE, št. 2/2022, z dne 31. 3. 202232 |

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za pro-
gramsko 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 2022 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela 
– Uradne objave, št. 2/2022) župan Občine Polzela objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje  
razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za leto 2022

 
1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 
finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za 
leto 2022. 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Polzela 
za leto 2022 v višini 25.000 EUR in se dodelijo za 
Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. 
 
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 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 standardov za dobrobit živali, če zadevna  
  naložba presega veljavne standarde Unije;
 - vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture,  
  povezane z razvojem, prilagajanjem in  
  modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom  
  do kmetijskih zemljišč, komasacijo in  
  izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem  
  z energijo in vodo.

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

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 kmetijskih  
  gospodarstvih;
 - stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije  
  hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem  
  gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski  
  proizvodnji ter ureditvi izpustov  
  (stroški materiala in storitev);
 - stroški nakupa kmetijske mehanizacije do  
  njene tržne vrednosti;
 - stroški opreme hlevov in gospodarskih  
  poslopij;
 - stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 
  v rastlinjaku;
 - stroški nakupa in postavitev zaščite pred  
  neugodnimi vremenskimi razmerami  
  (protitočne mreže …);
 - stroški nakupa računalniške programske  
  opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in  
  blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so:
 - kmetijska gospodarstva (vpisana v register  
  kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na območju  
  občine oziroma katerih naložba se izvaja na  
  območju občine.

Pogoji za pridobitev:
 - predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo  
  investicije, če je s predpisi s področja gradnje  
  objektov to potrebno; 
 - projektna dokumentacija za izvedbo naložbe  
  ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni  
  do sofinanciranja;
 - za naložbo, ki mora biti v skladu z določili  
  14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti  
  presoja vplivov na okolje, če je ta potrebna,  
  predložena z vlogo za pridobitev pomoči; 

 - ponudbe oziroma predračun za načrtovano  
  naložbo;
 - predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska  
  vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če  
  rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni 
  potekel;
 - mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti  
  investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna  
  služba;
 - drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči: 
 - do 50 % upravičenih stroškov naložb na 
  kmetijskih gospodarstvih. 

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na 
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR. 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva. 

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 (nezahtevne agromelioracije, pašniki); 
 - stroški izvedbe del za nezahtevne   
  agromelioracije; 
 - stroški nakupa opreme za ograditev in   
  pregraditev pašnikov z ograjo;
 - stroški nakupa opreme za ureditev napajališč  
  za živino.

Upravičenci do pomoči so:
 - posamezna kmetijska gospodarstva in ali več  
  kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno  
  naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);
 - kmetijska gospodarstva, vpisana v register  
  kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju  
  občine oziroma katerih naložba se izvaja na  
  območju občine;
 - dejavnost primarne kmetijske proizvodnje  
  opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih 
  kmetijskih površin.
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Pogoji za pridobitev:
 - ustrezna dovoljenja oziroma projektna   
  dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila  
  o teh stroških, kadar so upravičeni do 
  sofinanciranja;
 - predračun stroškov, za katere se uveljavlja 
  pomoč;
 - kopija katastrskega načrta in program del, ki  
  ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je 
  predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč 
  ali nezahtevna agromelioracija;
 - dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo  
  naložbe v primeru zakupa zemljišča;
 - drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

Intenzivnost pomoči: 
 - do 50 % upravičenih stroškov naložb na  
  kmetijskih gospodarstvih.

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

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

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 2022«,
 - 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 Aktualni razpisi in 
objave.

Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s 
pripisom »Ne odpiraj – razpis Kmetijstvo 2022«. 

Prvi rok za prijavo je 22. 4. 2022. Odpiranje vlog bo 
25. 4. 2022.

Drugi rok za prijavo je 20. 5. 2022. Odpiranje vlog bo 
23. 5. 2022. Razpisan drugi rok velja samo v primeru, 
da v prvem roku ne bodo porabljena vsa sredstva.

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana 
zadnji dan roka za oddajo na pošti priporočeno ali 
oddana osebno v sprejemno pisarno Občine Polzela.

5. Obravnavanje vlog

Komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled 
pravočasnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev 
in meril iz tega razpisa. Nepopolne vloge, ki jih 
prijavitelj v roku 5 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo 
oddane v roku, bodo z odločbo zavržene in ne bodo 
obravnavane v postopku dodelitve sredstev.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno 
obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma 
odpiranja vlog. Upravičencem bo izdan sklep o višini 
odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Z izbranimi 
kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, v 
katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja 
sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine 
izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. 
Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti 
in račune za posamezen ukrep. Zahtevek in računi 
morajo biti dostavljeni na Občino Polzela najpozneje 
do 30. 11. 2022.

6. Nadzor in sankcije

Namensko porabo proračunskih sredstev za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu, 
spremlja in preverja občinska strokovna služba, 
pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga 
oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe 
ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev 
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s 
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se 
ugotovi:
 - da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti  
  nenamensko porabljena;
 - da je upravičenec za kateri koli namen  
  pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
 - da je upravičenec za isti namen in iz istega  
  naslova že pridobil finančna sredstva.
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Številka: 330-1/2022-1
Datum:      31. 3. 2022

Jože Kužnik l.r.
         Župan 

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev 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 Čulk, višji svetovalki za negospodarstvo in 
kmetijstvo, tel. št. 03 703 32 22.
 
 

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 2022

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje 
individualnih 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 javnem razpisu so upravičeni investitorji: 
 • fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini 
   Polzela in 
 • pravne osebe s sedežem podjetja v 
  Občini Polzela za obstoječe 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 aglomeracij, ki so določene 
z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 
komunalne vode v Občini Polzela, kadar so stroški 
izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na 
takšnem območju nesorazmerno visoki. 

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 naprava), 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 drugih javnih virov, skupna vrednost 
sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti 
upravičenih stroškov investicije. Če izračunana skupna 
vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti 
upravičenih 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 lastniki večstanovanjske 
hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, 
priključene na skupno čistilno napravo, podati 
skupno vlogo za dodelitev sredstev. 
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Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno 
MKČN, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen, in 
določiti 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 Polzela 
  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 praznjenje. 
 • Ob zagonu MKČN mora biti ukinjena  
  obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca  
  javne gospodarske službe odvajanja 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 odvajanja 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 čistilne naprave oziroma izvajalca del. 

6. Višina razpisanih sredstev

Višina razpisanih sredstev za leto 2022 je 10.000 
evrov in so zagotovljena v proračunu Občine Polzela 
za leto 2022 na proračunski postavki 15024 
Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. 

7. Način prijave in roki

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo 
priporočeno po pošti na naslov: Občina Polzela, 
Malteška cesta 28, 3313 Polzela, opremljeno s 
pripisom »Ne odpiraj – javni razpis MKČN«, ali jo 
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. 2022. V primeru 
predčasnega zaprtja razpisa 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
 - 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 upoštevata 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 vgrajena MKČN, oziroma dokazilo,  
 da ima vlagatelj pridobljeno pravico graditi  
 na tem zemljišču in da je omogočen dostop in  
 neovirano praznjenje MKČN,
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 službe odvajanja in čiščenja komunalne in  
 padavinske odpadne vode na območju Občine  
 Polzela (JKP Žalec, d. o. o., oziroma Komunalno  
 podjetje Velenje, d. o. o.), 
6. dokazilo, da je objekt, h kateremu je zgrajena  
 MKČN, zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s  
 področja gradnje (gradbeno 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 pregledala 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. Dopolnitve, poslane po 
roku, se ne upoštevajo. 

Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. 
Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem 
redu na seznam, 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 dopolni ali jih dopolni neustrezno. 

4. Z odločbo se zavrne vloge: 
 • ki so neutemeljene, 
 • vsebinsko neustrezne vloge, 
 • ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo, 
 • ko ni več razpoložljivih sredstev. 

10. Obveščanje o izboru

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

11. Pritožba na odločbo

Zoper odločbo o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj v 
roku 15 (petnajstih) 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 zainteresirani vlagatelji obrnejo na 
JKP Žalec, d. o. o., Tino Kostanjšek, tel.: 03 713 67 
94 ali Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Natašo 
Uranjek, tel.: 03 898 94 16, v času uradnih ur.

Številka: 3541-4/2022-1
Datum:        31. 3. 2022 

Jože Kužnik l.r.
         Župan 
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Na podlagi Sklepa o začasnem financiranju Občine Polzela v obdobju januar–marec 2022 (Polzelan,  
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 02/22) župan Občine Polzela objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk 

v Občini Polzela za leto 2022

 Sterilizacija in kastracija mačk je bistvenega pomena 
za omejevanje nenadzorovanega razmnoževanja in 
skotitve novih mladičev. Tako se preprečujejo izbruhi 
različnih bolezni, ki so lahko škodljive tako živalim 
kot tudi človeku. Sterilizacija in kastracija dolgoročno 
izboljšata zdravje in kakovost življenja živali. 

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 ponovnega javnega poziva je sofinanciranje 
sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022. 
V proračunu za leto 2022 je za javni poziv na voljo 
dodatnih 3.000 evrov. 

2. Pogoji za sodelovanje  

 - Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki mačk,  
  ki imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo  
  v Občini Polzela. 
 - Posameznemu gospodinjstvu (lastniku) se  
  sofinancira storitev za dve živali. 
 - Izbrani izvajalec veterinarskih storitev, ki so  
  predmet razpisa, je Savinjska veterinarska  
  postaja, d. o. o., Celjska cesta 3a, 3310 Žalec. 

3. Način prijave in sodelovanje na javnem  
    pozivu 

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

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

4. Rok za prijavo 

Lastniki živali lahko izkoristijo cenovno ugodnejše 
posege, ki so predmet tega poziva do 30. 11. 2022 
oziroma do porabe sredstev. 

Ob obisku veterinarja imejte s seboj veljaven osebni 
dokument. 

5. Dodatne informacije 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Mijo Čulk, 
višjo svetovalko za negospodarstvo in kmetijstvo, 
telefonska številka 03 703 32 22, v času uradnih ur 
občinske uprave. 

Številka: 344-2/2022-1
Datum:      31. 3. 2022 

Jože Kužnik l.r.
         Župan 
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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, 21/18 – ZNOrg in 3/22 - ZDeb) in Pravilnika o sofinan-
ciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 
5/17 in 2/21) župan Občine Polzela objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje objektov kulturne dediščine 

na območju Občine Polzela v letu 2022

 

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev

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

3. Pogoji za pridobitev sredstev:

 • 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.

4. Upravičenci do razpisanih sredstev

Upravičenci do sredstev so pravne in fizične osebe, ki 
izpolnjujejo 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 2022 je 6000 evrov 
in so zagotovljena v proračunu Občine Polzela za leto 
2022 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 ocenjevanja vlog. DDV ni upravičen strošek.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti 
porabljena dodeljena sredstva

Investicija mora biti končana v letu 2022, zahtevek 
za izplačilo mora biti posredovan najpozneje do  
30. 11. 2022.

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 Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, z 
oznako »NE ODPIRAJ - SOFINANCIRANJE KULTURNIH 
PROJEKTOV«. Na hrbtni strani se obvezno navedeta 
ime in naslov vlagatelja. Vloga mora biti izpolnjena 
na priloženem obrazcu z vsemi prilogami.
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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.

9. Obravnavo 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 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.

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

Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski 
spletni strani: https://www.polzela.si. Zainteresirani 
jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Polzela, 
Malteška cesta 28, 3313 Polzela, v času uradnih ur. 

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

Številka: 622-1/2022-1 
Datum:      31. 3. 2022 

Jože Kužnik l.r.
         Župan 


