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530. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del enote 
urejanja prostora ZA-3/2

Na podlagi 338. člena Zakona o urejanju prostorov 
(ZUreP3, Uradni list RS, št. 199/21) in 112. člena Zakona 
o urejanju prostora (ZUreP2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 
29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 
23/17) župan Občine Žalec s tem

J A V N I M    N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za del enote urejanja prostora ZA-3/2

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobne-

ga prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora z 
oznako ZA3/2 v naselju Zabukovica (v nadaljevanju: OPPN), ki 
ga je izdelalo podjetje Urbanisti, Gorazd Furman s.p. iz Celja, v 
februarju 2022. V zbirki prostorskih aktov, ki jo vodi Ministrstvo za 
okolje in prostor mu je dodeljena identifikacijska številka 2240.

2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 5. marca do 4. aprila 2022 

javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine 

Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Griže, Migojnice 6, 3302 

Griže in na
– spletnem naslovu: https://www.zalec.si

3. člen
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripom-

be in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se 
lahko do konca javne razgrnitve poda:

– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, 
KS Griže ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si. 
pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »Pri-
pomba na javno razgrnitev OPPN ZA3/2«.

– Ustno na javni obravnavi.
Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki 

v skladu s 56. členom ZUreP2 obdelovali le za namen uvelja-
vitve razgrnjenega prostorskega akta OPPN ter ne bodo javno 
objavljeni in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo 
o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, 

ki bo v četrtek, dne 17. marca 2022 ob 16. uri v Domu II. sloven-
skega tabora Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in 
izdelovalec o vsebini OPPN podala podrobnejše obrazložitve in 
pojasnila. Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obrav-
nave mora vsaj 2 delovna dneva pred navedenim datumom 
javne obravnave to napovedati na elektronski naslov, glavna.pi-
sarna@zalec.si ali na telefon, 03 713 64 65 in navesti svoje ime 
in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko katerih 
bo obveščena o eventualnih spremembah termina ter načina iz-
vedbe javne obravnave, glede na priporočila NIJZ. Za udeležbo 
na javni obravnavi je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT.

5. člen
To naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in na 
oglasni deski KS Griže.

Št. 35020020/2020
Žalec, dne 17. februarja 2022

Župan 
Občine Žalec
Janko Kos

BISTRICA OB SOTLI

531. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli 
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določil Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1718) in 15. člena Statuta Občine Bi-
strica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet 
Občine Bistrica ob Sotli na 20. redni seji dne 18. 2. 2022 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli  

za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Bistrica ob Sotli 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 izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2022

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.410.238
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.564.715

70 DAVČNI PRIHODKI 1.441.417
700 Davki na dohodek in dobiček 1.335.460
703 Davki na premoženje 74.410
704 Domači davki na blago in storitve 31.547

71 NEDAVČNI PRIHODKI 123.298
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 87.798
711 Takse in pristojbine 2.000
712 Denarne kazni 500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 24.000
714 Drugi nedavčni prihodki 9.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 46.790
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 44.790
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premoženja 2.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.798.733
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.681.913


