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Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 
- ZFisP) in 2. 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 9. redni seji 17. 12. 2019 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

(vsebina odloka)

»V odloku proračuna Občine Polzela za leto 2019 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/19) se spremeni 1. 
člen tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
       
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)                                                                                  
 TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
 70 DAVČNI PRIHODKI
  700 Davki na dohodek in dobiček
  703 Davki na premoženje
  704 Domači davki na blago in storitve
  706 Drugi davki
 71 NEDAVČNI PRIHODKI
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
  711 Takse in pristojbine
  712 Denarne kazni
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
  714 Drugi nedavčni prihodki
 72 KAPITALSKI PRIHODKI
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
       721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 73 PREJETE DONACIJE
  730 Prejete donacije iz domačih virov
  731 Prejete donacije iz tujine 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
 40 TEKOČI ODHODKI
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
  402 Izdatki za blago in storitve
  403 Plačila domačih obresti
  409 Rezerve
 41 TEKOČI TRANSFERI 
  410 Subvencije
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
  413 Drugi tekoči domači transferi 
  414 Tekoči transferi v tujino

v EUR
Rebalans 2019

5.466.600
4.852.300
3.951.500
3.477.500
408.800

65.200
0

900.800
669.600

5.000
8.000

14.800
203.400
159.000
20.000

0
139.000

600
600

0
454.700
167.700

287.000
5.924.229
1.503.019
547.560

87.280
837.279
30.900

0
1.923.170

58.090
1.284.710
292.320
288.050

0
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 42 INVESTICIJSKI ODHODKI
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
  431 Investicijski transferi 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

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

2. člen 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja pro-
računske 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. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave. 
 
Datum: 17. 12. 2019
Številka: 410-2/2018-25 

Jože Kužnik l.r.
Župan

2.310.840
2.310.840

187.200
155.400

31.800

-457.629

Rebalans 2019

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

Rebalans 2019

500.000
500.000
500.000

197.300
197.300
197.300

-154.929

302.700

457.629

154.929
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 92. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, 
št. 4/16) je župan Občine Polzela 20. 12. 2019 sprejel

SKLEP o začasnem financiranju
Občine Polzela v obdobju januar–marec 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Polzela (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 
2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  iz-
datkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU IN 
110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Polzela za leto 2019 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela 
– Uradne objave, št. 2/19), in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2019 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – 
Uradne objave, št. 8/19; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJ

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih 
zneskih:
       
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)                                                                                  
 TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
 70 DAVČNI PRIHODKI
  700 Davki na dohodek in dobiček
  703 Davki na premoženje
  704 Domači davki na blago in storitve
  706 Drugi davki
 71 NEDAVČNI PRIHODKI
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
  711 Takse in pristojbine
  712 Denarne kazni
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
  714 Drugi nedavčni prihodki
 72 KAPITALSKI PRIHODKI
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
       721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 73 PREJETE DONACIJE
  730 Prejete donacije iz domačih virov
  731 Prejete donacije iz tujine 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
  

v EUR
Proračun januar–marec 2020

830.249
821.548
687.678
612.647                     

55.127
19.483

422
133.780
92.265

1.131
664

2.251
37.560    
4.385

0
0

4.385
570
570

0
3.746
3.746

4 8
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II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
 40 TEKOČI ODHODKI
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
  402 Izdatki za blago in storitve
  403 Plačila domačih obresti
  409 Rezerve
 41 TEKOČI TRANSFERI 
  410 Subvencije
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
  413 Drugi tekoči domači transferi 
  414 Tekoči transferi v tujino
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
  431 Investicijski transferi 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

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

925.020
262.645
123.941             
20.661

            105.343
12.700                              

0
392.893

8.103
234.281
71.083
79.426

0
243.242  
243.242  
26.240
19.453
6.787                                            

94.771

Proračun januar–marec 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proračun januar–marec 2020

0
0
0

60.158
60.158
60.158

-154.929

-60.158

94.771                        

154.929
154.929

58
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opre-
deljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju. Finančni načrti neposrednih 
uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.

5. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz proračunskih postavk kot v 
proračunu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega 
načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna. 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračun-
skem letu. 

5. KONČNA DOLOČBA
7. člen

Ta sklep začne veljati 8 dni po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela -Uradne objave, uporablja pa se od 1. 1.  2020 dalje.
 

Datum: 20. 12. 2019
Številka: 410-5/2019-15

Jože Kužnik l.r.
Župan
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravna podlaga)

(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Polzela (Uradni list RS, 
št. 96/11, tehnični popravek št. 60/12, spremembe in 
dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine 
Polzela, objava v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela 
– Uradne objave, št. 9/14) sprejme Občinski podrobni 
prostorski načrt za del EUP 39 KPR LS v naselju Ločica 
ob Savinji z oznako Ločica IV (v nadaljnjem besedilu: 
OPPN).

(2) OPPN je izdelal IUP, d. o. o., Celje, pod številko projekta 
5/18.

II. VSEBINA

2. člen
(vsebina OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
- območje OPPN,
- opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
- umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje 

vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi 
območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih 
objektov in površin in pogoje in usmeritve za 
projektiranje in gradnjo,

- zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro, 

- 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, 

- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
- velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 

oblikovalskih in tehničnih rešitev,
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN.

(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
 GRAFIČNI NAČRT 1: »Izsek iz grafičnega dela OPN 

Občine Polzela« 
 GRAFIČNI NAČRT 2: »Območje podrobnega načrta z 

obstoječim parcelnim stanjem«
 GRAFIČNI NAČRT 3: »Prikaz vplivov in povezav s 

sosednjimi območji«
 GRAFIČNI NAČRT 4: »Zazidalna situacija«
 GRAFIČNI NAČRT 5: »Zasnova gospodarske 

infrastrukture«

(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- geodetski načrt (Peter Jalovec, s. p., Prebold, št. 06-19, 

januar 2019),
- idejna rešitev elektrifikacije (Elektro Celje OVI, d. o. o., 

št. pr. OVI-P-48/19-E, junij 2019), 
- geološko poročilo,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev, 
- povzetek za javnost.

III. OBMOČJE

3. člen
(območje OPPN)

(1)  Območje izdelave OPPN je na območju kmetije Košec, 
Brinska cesta 15, 3313 Polzela, v neposredni bližini že 
obstoječih stavb, in zajema del zemljišča s parcelno 
številko 16/1, k. o. Polzela. Območje OPPN obsega cca 
0,70 ha.

(2) Izdelava OPPN na kmetijskih zemljiščih je dopustna 
v skladu s 3.ea-členom Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 
27/16). 

(3) Če so odstopanja med navedbo parcel v prejšnjem 
odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, velja 
podatek o parcelah iz grafičnega načrta.

Na podlagi 268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. točke 2. odstavka 15. člena Statuta Ob-
čine Polzela (Uradni list RS, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na 9. redni seji 17. 12. 2019 sprejel

  
ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
z oznako »Kmetija Košec«

78
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IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

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

(1)  Kmetija deluje že vrsto let in ima v ta namen izgrajenih 
vrsto objektov, ki uspešno služijo kmetijski dejavnosti. Z 
leti pa je kmetija širila obseg del in zato potrebuje tudi 
nove stavbe, vse v luči trajnostnega razvoja podeželja. 

(2) Znotraj območja OPPN so dovoljene gradnje kmetijskih 
stavb, vendar brez spremembe namenske rabe zemljišča.

(3) V skladu s tem se načrtujejo prostorske ureditve, ki ob 
upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja 
ter veljavnih normativov podajajo pogoje za prostorsko 
umestitev kmetijskih objektov ter za umestitev potrebne 
infrastrukture. 

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

V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V 
PROSTOR

5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi 

območji)
(1)  Obravnavano območje je znotraj območja kmetije, in 

sicer na njenem severovzhodnem delu. Kmetija je v 
celoti omejena s kmetijskimi površinami. Tako kmetija 
in načrtovana gradnja stavbe za rejo živali praktično 
nima negativnih vplivov na okolico, saj je območje že od 
nekdaj pretežno kmetijsko in ga kot takega obravnavana 
kmetija znotraj OPPN ohranja.

(2) Območje je v celoti že opremljeno s potrebno 
gospodarsko javno infrastrukturo. 

6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

(1)  Znotraj ureditvenega območja OPPN so predvidene 
naslednje dejavnosti oziroma gradnje stavb, ki so po 
Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Ur. 
l. RS, št. 109/2011; v nadaljevanju: uredba) uvrščene v 
posamezne skupine.

(2) Vrste stavb: 
–  12712 – stavbe za rejo živali,
–  12714 – druge nestanovanjske kmetijske stavbe – 

strojne lope.
 
(3) Znotraj ureditvenega območja OPPN je dovoljena 

gradnja gradbeno-inženirskih objektov (šifra 2 v prilogi 
uredbe), ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč 

ali služijo dejavnostim in niso v nasprotju z namensko 
rabo območja.

7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in 

usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
 Na območju je dopustna

- gradnja novega objekta,
- rekonstrukcija, 
- odstranitev objekta in
- vzdrževanje.

(2) Stavbe 
 V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Polzela (Ur. l. RS, št. 96/11) (v nadaljevanju OPN) 
je za večji del območja določena osnovna namenska 
raba kot K1, v manjšem delu pa kot Aa. Skladno z OPN 
za območje OPPN veljajo naslednji skupni prostorski 
izvedbeni pogoji: oblikovanje objektov se mora prilagajati 
morfologiji obstoječega prostora; vsi novi objekti, ne 
glede na namembnost, morajo biti zasnovani tako, da v 
gabaritih, oblikovalskih elementih, enostavni, ortogonalni, 
nečlenjeni in racionalni zasnovi, naravnih materialih, 
osnovnih barvah, ki izhajajo iz značilnih materialov 
(opeka, pigmentiran omet, beljene površine, povečini 
lesene obloge, kamen), enostavni dvokapni strehi 
značilnega naklona brez za ta prostor motečih strešnih 
svetlobnih elementov trikotnih in polkrožnih oblik, opečni 
kritini sledijo značilnostim tradicionalne arhitekture; 
zaradi strnjenosti kmetije stopnje izkoriščenosti parcele 
namenjene gradnji znotraj območja OPPN ne veljajo, 
upoštevati pa je treba vse druge pogoje, navedene v tem 
členu. 

 Stavbi morata biti umeščeni tako, da omogočata 
normalno funkcioniranje kmetije ter da imata 
zagotovljene zadostne površine za manipulacije s 
kmetijsko mehanizacijo. Stavba za rejo živali je okvirnih 
dimenzij 87,00 x 21,00 metrov z dvema izrastkoma 
18,00 x 16,00 metrov in 4,00 x 6,00 metrov, strojna 
lopa pa 10,00 x 15,00 metrov. Višinski gabariti obeh 
objektov naj se v čim večji meri zgledujejo po višinah 
obstoječih objektov na kmetiji (po možnosti predvsem 
objektov enake namembnosti). Streha mora biti obvezno 
dvokapnica z usmerjenostjo slemena v daljši smeri 
objekta, zaradi velike širine stavbe je lahko naklon tudi 
manjši od 30º. Dovoljena je gradnja tudi drugih objektov, 
ki služijo neposredno funkciji osnovnega objekta. Objekt 
je lahko grajen ali montažen oziroma kombinacija 
obojega. 

(3) Zunanja ureditev
 Skladno z OPN za območje OPPN veljajo naslednji skupni 

prostorski izvedbeni pogoji:
 Oblikovanje okolice objektov se mora prilagajati 

morfologiji obstoječega prostora in okoliški krajini. 
Podoba objekta in njegove okolice naj bo skladna. 
Zasnova zunanje ureditve ob preurejanju obstoječih 
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in nastajanju novih kmetij naj se zgleduje po zasnovi 
obstoječih (avtohtonih) kmetij in naj praviloma ohranja 
njihovo tradicionalno podobo, kjer so neposredno ob 
hiši bivalne površine ali kmečko dvorišče in utilitarni vrt, 
sledita sadovnjak in travnik, ki se odpira proti kmetijskim 
površinam in/ali gozdu. Ograje, če so potrebne, naj 
bodo zasnovane kot stari leseni plotovi ali pa naj bodo 
žive meje, oblikovane po določilih petega odstavka tega 
člena. V območju strnjene gradnje iz četrtega odstavka 
naj se oblika, višina, podoba in materialna obdelava 
ograj usklajuje s celostno podobo objekta in okolice, 
medsebojno s sosednjimi ureditvami in skladno s širšim 
prostorom. Pri izboru materialov pri oblikovanju zunaj 
ureditve (ograje, tlaki idr.) naj imajo prednost naravni, 
avtohtoni materiali in nevtralne barve (naravne barve 
materialov). Za vse zunanje ureditve velja, da naj bodo, 
za zagotavljanje trajnostnega razvoja na območju, 
sajene samo avtohtone rastlinske vrste, tujerodne naj 
se uporabljajo zgolj v utilitarnem vrtu v minimalnem 
obsegu. Žive meje naj bodo oblikovane iz avtohtonih 
grmovnih ali drevesnih vrst (kot npr. kalina, gaber …); žive 
meje iz tujerodnih vrst, kot so npr. kleki in ciprese (oboje 
pogosto imenovano kar ciprese), niso dovoljene.

 Zaradi velikih gabaritov hleva je severno od dostopne 
ceste na kmetijo (na vzhodni strani) obvezna zasaditev 
linije avtohtonih listopadnih dreves. Druga možnost 
je zasaditev sadovnjaka starih visokodebelnih sadnih 
dreves. V obeh primerih se bo tako omilil pogled na nov 
objekt.

(4) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
 Na območju OPPN je dovoljena postavitev vseh 

nezahtevnih in enostavnih objektov, ki se vežejo na 
kmetijsko dejavnost, in sicer v skladu z dopustnimi 
vrstami stavb iz tega odloka. Lega objektov ni posebej 
določena. Gradijo se lahko kot prizidek k osnovnemu 
objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeni z 
osnovnim objektom. 

(5) Geomehanski pogoji in usmeritve
 Za vsako gradnjo, za katero je potrebna statična presoja, 

je treba pridobiti predhodno geološko mnenje. Za druge 
gradnje geološkega mnenja ni treba pridobiti, vendar je 
v primeru nastanka škode na objektu ali njegovi okolici v 
času gradnje ali pozneje, ki je posledica erozije ali drugih 
vplivov, ki bi jih bilo mogoče predvideti s predhodno 
geološko raziskavo tal, za kritje škode odgovoren 
investitor. Objekti morajo biti načrtovani varno glede na 
stopnjo potresne ogroženosti območja. 

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN 
POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV 
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO 
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

8. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Ceste
 Dostop do predvidene ureditve je omogočen neposredno 

preko obstoječega dovoza, ki se priključuje na javno cesto 
proti Polzeli. Uvoz na kmetijo je že izveden in se vanj ne 
posega.

(2) Mirujoči promet
 Znotraj območja kmetije je treba zagotoviti vse potrebne 

površine za mirujoči promet, tako za osebna vozila kot za 
kmetijsko mehanizacijo.

9. člen
(energetska infrastruktura)

(1) Srednjenapetostni vodi
 V neposrednem območju izgradnje predvidenih objektov 

poteka obstoječi srednjenapetostni nadzemni vod »DV 
20kV Tabor«. Iz razloga poseganja v varovalni pas je 
treba del nadzemnega SN voda prestaviti oz. vzpostaviti 
podzemni vod med točkama A in B (risbe v prilogi). 
Uporabi se srednjenapetostni kabel tipa NA2XS(F)2Y 
3x1x150/25 RM mm2, 12/20kV. Kablovod se položi prosto 
v zemljo, na mestih križanja voznih površin se predvidi 
zaščita kablovoda s cevmi PVC Ø 160mm. Za poznejšo 
položitev optičnih kablov se vzporedno s kablovodi 
položijo cevi PE-HD 2 x Ø 50 mm. Obstoječa SN droga 
v točkah A in B se iz razloga spremembe sil zamenjata z 
betonskimi. Ob prehodu daljnovoda v kabel se uporabi 
ustrezna stikalna oprema ter odvodniki prenapetosti. 
Obravnavani poseg se bo izvajal na parcelnih številkah 30, 
16/1, 28, 1109/4, 20, 1122/22, k. o. Polzela (992).

(2) Nizkonapetostni vodi
 V neposrednem območju predvidene izgradnje so tudi 

nadzemni in podzemni nizkonapetostni vodi. V območju 
predvidene gradnje je treba obstoječi nizkonapetostni 
drog s povezavami odstraniti (od p. š. 1093/9, k. o. 
Polzela do obstoječe priključno merilne omarice). Za 
napajanje obstoječih objektov se na relaciji TP Breg 
Črpališče–obstoječa PMO vzpostavi nizkonapetostna 
kabelska povezava s kablom NAY2Y-J 4 x 70 mm2. 
Nizkonapetostni kabel se položi delno prosto v zemljo, 
na mestih križanja voznih površin se predvidi zaščita 
kablovoda s cevmi PVC Ø 110 mm. Obravnavani poseg se 
bo izvajal na parcelah 16/4, 16/5, 21/1, 20, 1122/22, 297/38, 
297/39, vse k. o. Polzela (992).

(3) Drugi pogoji
 V nadaljnjih fazah projektiranja je treba upoštevati projekt 

Idejna rešitev elektrifikacije (Elektro Celje OVI, d. o. o., 
št. pr. OVI-P-48/19-E, junij 2019) ter pridobiti projektne 
pogoje in soglasje od Elektra Celje, d. d. 
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10. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)

(1) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase 
obstoječega TK-omrežja Telekom Slovenije. Trase 
obstoječih naročniških TK-kablov se določijo z zakoličbo. 
Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih 
je treba ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede 
pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekoma 
Slovenije. Za trase novih TK-vodov naj se predvidi 
kabelska kanalizacija s PVC-cevmi premera 110 mm ali 125 
mm in pomožnimi jaški

11. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)

(1) Na obravnavanem območju je izgrajeno javno 
kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno 
napravo. Fekalne vode je treba odvajati v javno 
kanalizacijo skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode, Uredbo o varstvu voda pred 
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov in Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v 
vode in javno kanalizacijo. Za odpadne vode je treba 
izvesti projektantski izračun enot obremenitve glede na 
predvideno število živali. Na podlagi tega je treba izdelati 
projekt ustrezne interne kanalizacije, odgovarjajoče 
kanalizacijske objekte ter predvideti ustrezno obdelavo 
odpadnih vod. Upoštevati je treba Uredbo o emisiji snovi 
pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih 
živali. 

(2) Čiste meteorne vode se ponikajo lokalno v podtalje, 
onesnažene pa je treba pred tem očistiti prek lovilcev olj 
in maščob. Ponikovalnice morajo biti locirane zunaj vpliva 
povoznih in manipulativnih površin. 

12. člen
(vodovod)

Oskrba obstoječih in načrtovanih objektov z vodo na 
obravnavanem območju je mogoča prek izgrajenega javnega 
vodovoda v izvedbi PE DN 63 mm, ki poteka zahodno od 
obravnavanega območja. Minimalni odmik novih objektov od 
javnega vodovoda mora znašati 3,0 m, vodomeri se vgradijo 
v zunanje vodomerne jaške. Montažo vodovodnega priključka 
lahko izvrši le JKP Žalec, d. o. o., ali za to registrirano 
podjetje, ki ga pooblasti JKP Žalec, d. o. o. 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO 
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

13. člen
(kulturna dediščina)

(1) Na obravnavanem območju ter na območju vplivov novih 
posegov na okolje so naslednje enote kulturne dediščine:

 - čez celotno območje kareja se raztezata enoti:

EŠD Ime Režim Podrežim

29591
Ločica ob Savinji – 
Brinškova domačija

dediščina 
priporočilno

stavbna 
dediščina

7482
Ločica ob Savinji – 
vojaški tabor
druge italske legije

spomenik

 
(2) Gradnja obeh gospodarskih objektov s pripadajočo 

infrastrukturo in zunanjo ureditvijo se v manjšem 
delu načrtuje znotraj arheološkega spomenika Ločica 
ob Savinji – vojaški tabor druge italske legije (EŠD 
7482). Zato in glede na izjemen arheološki potencial 
spomenika, ki ga je v prostoru nemogoče povsem 
zanesljivo prostorsko omejiti (in zato obstaja velika 
verjetnost odkritja arheoloških ostalin tudi v primeru, ko 
bodo gospodarski objekti s pripadajočo infrastrukturo 
in zunanjo ureditvijo fizično v prostor umeščeni zunaj 
območja kulturnega spomenika), naj se ob vseh 
zemeljskih delih izvajajo arheološke raziskave pred 
gradnjo ali ob gradnji po predpisih s področja varstva 
kulturne dediščine.

(3) Za vse posege znotraj območja OPPN je treba pridobiti 
kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje, 
ki ga izda pristojna območna enota Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE 
OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE 
NARAVE

14. člen
(varstvo voda)

(1) Obravnavano območje ne leži na območju 
vodovarstvenega pasu vodnih virov. Vsi predvideni objekti 
bodo imeli urejeno vodo za nepropustno odlaganje 
hlevskega gnoja. Čiste meteorne vode se ponikajo lokalno 
v podtalje, onesnažene pa je treba pred tem očistiti 
prek lovilcev olj in maščob. Meteorne in druge odpadne 
vode iz parcel, zunanjih ureditev ali objektov ne smejo 
biti speljane na cestni svet ali naprave za odvodnjavanje 
cestnega telesa. 

(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode, Uredbo o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo ter Uredbo o varstvu voda pred 
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov.

(3) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali 
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na 
podlagi vodnega soglasja ali mnenja, ki ga izda Direkcija 
RS za vode.
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15. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju (Ur. l. RS, št. 43/2018) spada obravnavano območje 
v naslednja območja varstva pred hrupom, za katera 
veljajo v oklepaju navedene mejne nočne/mejne dnevne 
vrednosti kazalcev hrupa:
- III. območje varstva pred hrupom na območju 

razpršene poselitve (60/50 dBA).

(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred čezmernim 
hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni 
objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani 
gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.

16. člen
(varstvo zraka)

Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja 
onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji naj se upo-
rabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem 
bo kakovost zraka ostala na sprejemljivi ravni.

17. člen
(ravnanje z odpadki)

1. Za vse stavbe je treba zagotoviti zbirno mesto za 
odpadke, to je urejen skupni prostor ob skupnih zunanjih 
parkirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za 
ločene 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. Predvideni 
način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji 
zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 

18. člen
(varstvo tal)

Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je treba 
ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev kmetijskih povr-
šin, zelenic ter drugih zelenih površin. 

19. člen
(ohranjanje narave)

Območje OPPN je zunaj varovanih območij s področja varstva 
narave.

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

20. člen
(obramba)

Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območij ali 
objektov za obrambo.

21. člen
(potresna varnost)

Upoštevati je treba cono potresne ogroženosti ter temu pri-
merno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije RS za 
okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v (g): 
0,15 (Arso –  metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ 
mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek 
tal za povratno dobo 475 let, datum podatka: 1. 2. 2010). Za 
nadaljnje projektiranje se uporablja naveden podatek s karte 
projektnega pospeška tal in Evrokod 8.

22. člen
(požarna varnost)

(1) Pri pripravi OPPN so v skladu s predpisi s področja požar-
ne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in teh-
nični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki 
med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, 
zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob po-
žaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene 
so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. 
Oskrba za gašenje z vodo je predvidena prek nadzemnih 
hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Pri 
nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati predpise s po-
dročja požarne varnosti.

23. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice)

(1) Pred kakršnimi koli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah 
projektiranja je treba pridobiti mnenje geologa.

(2) Pri posegih v prostor je treba upoštevati najmanj nasle-
dnje lastnosti podtalnice na območju OPPN (vir podat-
kov: Agencija RS za okolje, Arso – metapodatkovni portal, 
http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne 
vode, 1. 2. 2010):

 IME_VOD_TE  Savinjska kotlina
 VOD_OBMOCJ Donava
 ST_VODONOS 1
 VOD_SKUP1  Medzrnski, aluvialni – obširni in  

   lokalni srednje do visoko izdatni,  
   mestoma nizko izdatni vodonosniki

 VDOON_1  Peščeno-prodni zasipi reke Savinje  
   in njenih pritokov

 HIDRODIN1  Odprt
 SRED_DEB1  16
 LITO_OPIS1  Debelozrnati terestrični sedimenti  

   (pesek, prod, grušč)/kvartar

24. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije, varstvo pred 

plazovi)
Pred kakršnimi koli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah pro-
jektiranja je treba pridobiti mnenje geologa.
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25. člen
(dopolnilna in druga zaščita)

(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja ne-
varnih snovi, je treba predvideti tehnične rešitve in način 
gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi. 

(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne po-
vršine interventnih vozil ter izpolnjevati pogoje za varen 
umik ljudi in premoženja.

X. NAČRT PARCELACIJE

26. člen
(parcelacija)

Ker je območje OPPN lastniško enovito in ker gre za stavbe, ki 
so si medsebojno soodvisne, parcelacija ni predvidena. Se pa 
lahko izvede za potrebe gradenj oziroma za kakršne koli druge 
potrebe, ki so v skladu s pogoji tega odloka.

 
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

27. člen
(etapnost)

Izgradnja stavbe je mogoča postopoma.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD 
NAČRTOVANIH REŠITEV

28. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikoval-

skih in tehničnih rešitev)
1)  Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih rešitev 

gospodarske infrastrukture, če se pri nadaljnjem podrob-
nejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne 
smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo 
poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.

(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske infra-
strukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoje-
čim trasam vodov in naprav ter tehnologiji izvedbe.

(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo 
biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo 
soglašati organi in organizacije, ki jih ta zadevajo.

(4) Mogoči so tudi manjši odmiki od sosednjih parcel, vendar 
zgolj pod pogojem soglasja lastnikov teh. 

(5) Dopustne so tudi drugačne dimenzije stavbe, tako tlorisne 
kot višinske, če to zahteva tehnološki proces. Dopustno je 
tudi drugačno oblikovanje stavb, če z njim soglaša pristoj-
na območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, OE Celje.

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

29. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom odlo-
či Občina Polzela. Na območju OPPN po prenehanju njegove 
veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila in pogoji 
za enoto urejanja prostora, v katero spada območje OPPN, se 
po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierarhično viš-
jem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo merila 
in pogoji za posege v prostor iz tega odloka. 

XIV. KONČNE DOLOČBE

30. člen
(dostopnost)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih služ-
bah Občine Polzela in na Upravni enoti Žalec.

31. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne in-
špekcijske službe za posamezna področja.

32. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Polzelanu, poroče-
valcu Občine Polzela -Uradne objave.

Datum: 17. 12. 2019  
Številka: 3505-6/2019-24                                                                                   

Jože Kužnik l.r.
        Župan 
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I.

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.

II.

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunih Občine Polzela za leti 2020 in 2021 v višini 0,2 % 
sredstev, ki jih ima občina opredeljena po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustav-
nih in zakonskih nalog.

III.

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
1. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA            599
2. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE           319
3. SD – SOCIALNI DEMOKRATI               159
4. STRANKA ALENKE BRATUŠEK               125
5. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA              120
SKUPAJ                 1322

IV.

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

V.

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

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Polzela (Uradni list RS, št. 
35/13).

Datum:   17. 12. 2019
Številka: 093-54/2019-1

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 9. seji 17. 12. 2019 sprejel
  

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini Polzela

za leti 2020 in 2021
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I.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Polzela za leto 2020 
znaša mesečno 0,0004411370 EUR.

II.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Polzela za leto 
2020 znaša 0,0004498724 EUR.

III.

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

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 101/11).

Polzela: 17. 12. 2019
Številka: 422-40/2019-1

Jože Kužnik l.r.
        Župan 

Na podlagi 24. točke 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 
6/16 in 7/19) in 22. člena Odloka o nadomestilu stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 124/03) je Občinski svet Občine Polzela 
na 9. redni seji 17. 12. 2019 sprejel naslednji

  

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020
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storitev EUR

parkiranje osebnega vozila 1,00 na dan (24 ur)

parkiranje avtodoma 8,00 na dan (24 ur)

uporaba elektrike 0,50 za 1 kWh

uporaba pitne vode 0,50 za 100 l vode

Cene vključujejo 22 % DDV.

Cenik velja od 1. 2. 2020.

Datum:   17. 12. 2019
Številka: 160-2/2019-1

Jože Kužnik l.r.
        Župan 

Na podlagi 24. točke 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave  št. 
4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na 9. redni seji 17. 12. 2019 sprejel  

  
Cenik parkiranja 

v poslovni coni Ločica
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I.
vrsta priznanj

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

II.
kriteriji za podelitev 

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

Priznanje se podeli posameznikom, ekipam in društvom ali drugim organizacijam za dosežene športne uspehe, dolgoletno 
delo na področju športa in izjemne prispevke k razvoju in popularizaciji športa v Občini Polzela.

III.
predlagatelji

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

IV.
predlog za podelitev

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati podatke o vrsti predlaganega priznanja in o predlaganem kandidatu (ime in 
priimek, rojstni podatki, naslov stalnega bivališča, ime društva oz. organizacije, iz katere prihaja, fotografija, če je kandidat 
posameznik, oziroma podatki o društvu ali drugi organizaciji (naziv, sedež), obrazložitev predloga ter predlagateljevi podatki).

V.
oblika, naslov in rok

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

VI.
obrazec in pravilnik

K javnemu razpisu je priložen obrazec »Predlog za podelitev priznanja Zveze športnih društev Polzela«.

Dodatni kriteriji za podelitev priznanj so navedeni v Pravilniku o priznanjih Zveze športnih društev Polzela z dne 13. 3. 2018, ki 
je priložen k javnemu razpisu.

Zveza športnih društev Polzela
Ivi Kapitler
predsednik

Na podlagi 6. člena Pravilnika o priznanjih Zveze športnih društev Polzela z dne 13. 3. 2018 Zveza športnih društev Polzela ob-
javlja

  
JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za podelitev priznanj
Zveze športnih društev Polzela za leto 2019
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1. člen 
(splošne določbe)

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

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

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

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

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

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

- športna društva s sedežem v Občini Polzela. 

2. člen 
(vrsta priznanj)

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

Občini Polzela,
3. jubilejna priznanja.

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

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

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

(5) Obliko priznanj določi upravni odbor zveze. 

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

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

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

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

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

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

Na podlagi 3. alineje 28. člena Statuta Zveze športnih društev Polzela z dne 15. 6. 2003 je Upravni odbor Zveze športnih društev 
Polzela na 12. seji 13. 3. 2918 sprejel  

  
PRAVILNIK

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

 
4. člen 

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

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

5. člen 
(pogoji za podelitev jubilejnega priznanja)

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

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

vedbo tradicionalne športne prireditve.

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

vedbo tradicionalne športne prireditve.

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

vedbo tradicionalne športne prireditve.

6. člen 
(javni razpis)

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

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

kšni obliki se pošlje predlog in na kateri naslov. 

(2) K javnemu razpisu se priloži obrazec Predloga za podelitev 
priznanja. 

 

7. člen 
(predlagatelji)

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

8. člen 
(vsebina predloga)

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

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

- obrazložitev predloga, 
- podatke od predlagatelja. 

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

9. člen 
(podelitev priznanj)

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

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

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

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

(1) Evidenco podeljenih priznanj vodi strokovna služba zveze.

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

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

Številka: 3/2018                                    
Datum: 23.3. 2018 

Zveza športnih društev Polzela
                                                                                            Ivi Kapitler
                                                                                            predsednik
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Upravnemu odboru
ZŠD Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

PREDLOG

Za podelitev športnega priznanja v Občini Polzela
za leto 2019

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

Predlagatelj – organizacija: 

Naslov organizacije: 

Telefon: 

Fax: 

Elektronski naslov: 

2) ZA PODELITEV ŠPORTNEGA PRIZNANJA ZŠD POLZELA PREDLAGAMO:

Za fizične osebe

Ime in priimek: 

Datum rojstva: 

Naslov: 

PREDLAGANO PRIZNANJE:  (Obkroži.)

1.  Vrhunski mednarodni dosežek 

2.  Pomemben tekmovalni dosežek v športu

3.  Življenjsko delo ali izjemen prispevek pri razvoju športa

*NAŠTETI  DOSEŽKI – OBRAZLOŽITEV (priloga je obvezna): 

    

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

OBRAZEC



Za športna društva

Naziv organizacije: 

Sedež organizacije – naslov: 

Naslov: 

PREDLAGANO PRIZNANJE:  (Obkroži.)

1.  Vrhunski mednarodni dosežek 

2.  Pomemben tekmovalni dosežek v športu

3.  Življenjsko delo ali izjemen prispevek pri razvoju športa

*NAŠTETI  DOSEŽKI – OBRAZLOŽITEV (priloga je obvezna): 

    

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

V    , dne  

    Žig:                       Podpis predlagatelja:

       

Predlog v dani ali prirejeni obliki ožigosajte in podpišite ter dostavite ZŠD Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, 
s pripisom: »Športno priznanje v Občini Polzela 2019«, do petka, 24. 1. 2020.
Elektronsko verzijo pošljite na elektronski naslov: kapitlerivan@gmail.com 


