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Na podlagi 129. člena  v povezavi s 3. točke 119. 
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
199/21) ter tretje alineje 1. točke 7. člena, in petnajste 
alineje 2. točke 29. člena  Statuta Občine Polzela 
( Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne 
objave št. 3/22 – uradno prečiščeno besedilo)  

SKLEP
o začetku postopka priprave   

Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za del območja  

za rekreacijo in šport v EUP LS 60  

1. člen 
(območje in predmet načrtovanja)

S tem sklepom se začne postopek priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta  za del 
območja za rekreacijo in šport v EUP LS 60. 
Predmetno območje leži v JZ delu Občine Polzela 
in predstavlja delno pozidano in delno nepozidano 
površino in vključuje zemljišča s parcelnimi št. 
329/39, 329/40, 628/3, 628/4, 629/1, 629/2, 
629/3, 1460 (delno ali v celoti), vse  k. o. 991 Orla 
vas, v velikosti cca 1,7 ha.  

Severozahodno od območja se nahaja nogometno 
igrišče, severovzhodno pa travnik. Zahodno 
od območja se nahaja reka Savinja, vzhodno 
pa nepozidane kmetijske površine. Južno od 
predmetnega OPPN se nahaja vmesno nepozidano 
gozdno območje med mejo OPPN ter naseljem. Skozi 
območje OPPN poteka Savinjska cesta. Na severni 
strani območja OPPN meji na Državni prostorski 
načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku Rogaška 
Slatina – Trojane.  

V skladu z vizijo Občine Polzela je potrebno v 
občini za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga 
varovati obstoječe in načrtovati in urejati nove zelene 
površin za šport in rekreacijo.  Predvidena je ureditev 
športno-rekreacijskega parka – teniškega centra 
Cokan na zelenem pasu med obstoječo stanovanjsko 
pozidavo na jugu občine Polzela. Obstoječe ureditve 
se dopolnijo oz. nadgradijo. Prenovijo se obstoječi in 
zgradijo novi objekti za pokrivanje občinskih potreb 
po športu, rekreaciji in sprostitvi. V sklopu ureditev, 
za katero podlaga je bila idejna zasnova Studia 
List, se načrtuje umestitev stavbe za šport, športnih 

igrišč, drugih gradbeno inženirskih objektov za šport, 
rekreacijo in prosti čas ter drugih gradbeno inženirskih 
objektov, ki niso uvrščeni drugje. Predvidena je tudi 
umestitev gostinskega objekta in parkirišča.  Lega 
območja OPPN ima dobre karakteristike za izgradnjo 
športno-rekreacijskega parka, saj predstavlja širjenje 
že obstoječih igrišč na zahodu območja.   

Območje OPPN se v fazi izdelave lahko spremeni.

2. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili 
ZUrep-3.  

3. člen
(vrsta postopka)

Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za del območja za rekreacijo in šport v nadaljevanju 
OPPN bo vodena v skladu z Zakonom o urejanja 
prostora (Uradni list RS, št. 199/21) po rednem 
postopku pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 
od 119. do 124 člena. Območje predvidene pozidave 
predstavlja prostorsko in funkcionalno smiselno 
zaključeno celoto, skladno z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Polzela (Uradni list RS, št. 
96/11 in 60/12 tehn. popr. ter Polzelan, poročevalec 
Občine Polzela – Uradne objave, št. 9/14, 7/17 - 
tehn. popr., 5/18 – tehn. popr. in 4/19 – teh. popr., 
4/21) v nadaljevanju OPN, po katerem je v 309. 
členu predvidena izdelava OPPN-ja na predmetnem 
območju.

4. člen
(roki za pripravo OPPN in posameznih  

faz postopka) 

Priprava  osnutka je predvidena en mesec po 
pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. 
Sprejem predloga OPPN je predviden pet mesecev 
po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni 
okvirni roki in sočasni postopki.
 

5. člen

(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja 
prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj v postopku 
izdelave OPPN)
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1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje  
    in prostor, Direktorat za prostor,  

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in 
   prostor, Direkcija RS za Vode – sektor  

    območje Savinje
3. Zavod za Varstvo narave
4. Plinovodi d.o.o. 
5. JKP d.o.o. Žalec
6. Občina Polzela
7. Elektro Celje 
8. Simbio d.o.o., Celje
9. Telemach d.o.o.
10. Telekom Slovenije d.o.o.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci 
urejanja prostora, če se v postopku priprave 
dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo 
delovno področje.

6. člen
(način vključevanja javnosti) 

Vključevanje javnosti je predvideno na način javne 
objave  dopolnjenega osnutka odloka. Javna objava 
bo objavljena v Polzelanu, poročevalcu Občine 
Polzela - Uradne objave.  V uradni objavi  bo  javnost    
seznanjena  s krajem in časom javne objave, spletnim 
naslovom, na katerem bo objavljen dopolnjen osnutek 
OPN, ter z načinom dajanja pripomb. V času objave 
bo organizirana  javno obravnavo gradiv, omogočeno 
bo dajanje pripomb v roku, ki ne bo krajši od 30 dni 
od javne objave.

7. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter 

obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede 
njihovega zagotavljanja)

Predmetno območje ( pozidani del) leži na območju 
naravne vrednote – Savinja s pritoki.  Je  izven naravnih 
omejitev kot so poplavnost, visoka podtalnica in 
plazovitost terena in    spada v VII. stopnjo potresne 
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,15 g.  Skozi 
območje že poteka obstoječa lokalna cesta 49059, s 
katere se uredi uvoz na predvidena parkirišča. Med 
posameznimi objekti se predvidijo pešpoti, ki morajo 
ustrezati tehničnim elementom za intervencijska 
vozila. Na območju OPPN naj bo urejena kolesarnica 
oz. stojala za kolesa.  

Glede na javno dostopne podatke zbirnega katastra 
gospodarske javne infrastrukture je zagotovljena 

navezava potrebne infrastrukture na obstoječe 
omrežje, ki poteka na predmetnem območju ali 
v neposredni bližini obravnavanega območja.  
Investicija za izgradnjo prometnega, komunalnega 
in energetskega omrežja do predmetnega območja 
verjetno ne bo potrebna, kar pa bodo odločili 
upravljavci posamezne infrastrukture na tem 
območju.

Pripravo OPPN financira občina in predlagatelji 
OPPN v deležu 30:70 investitor. Investitor je Občina 
Polzela, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki 
izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. 
Obveznosti predlagatelja se določijo z dogovorom o 
sodelovanju med občino Polzela in predlagateljem.

8. člen
(navedba ali se bo v postopku izvedla celovita 

presoja vplivov na okolje oziroma presoja 
sprejemljivosti na varovana območja)

Na podlagi ocene verjetnosti pomembnejših vplivov 
izvedbe plana in mnenje o obveznosti sprejemljivosti 
plana na varovana območja, ki jo je izdal Zavod RS za 
varstvo narave pod št. 3563-0072/2022-2 z dne 7. 7. 
2022, presoje sprejemljivosti izvedbe plana v naravo 
na varovana območja, ni treba izvesti.

9. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Številka: 3504-10/2022-5 Jože Kužnik l.r.
Datum: 20. 7. 2022  Župan
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1. člen

V Odloku o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila 
Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, 
Uradne objave št. 11/14 in 1/16 ) se v 6. členu četrti 
odstavek črta.

2. člen

Za 7. členom se doda nov 7. a člen, ki se glasi:

»7.a

Del občinskega glasila so tudi Uradne objave Občine 
Polzela (v nadaljnjem besedilu: Uradne objave).

V Uradnih objavah se objavljajo splošni in posamični 
akti, ki jih sprejme občinski svet ali župan, javni 
razpisi ter druge javne objave, za katere ni z zakonom 
izrecno določena drugačna objava.

Uradne objave se številčijo ločeno od občinskega 
glasila in izhajajo kot priloga občinskega glasila.

Uradne objave izhajajo v elektronski obliki. 

Elektronska oblika Uradnih objav je edina uradna 
izdaja.

3. člen

Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati 
naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu 
Občine Polzela – Uradne objave.

Številka: 007-6/2022-2 Jože Kužnik l.r
Datum: 25. 7. 2022  Župan

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o 
medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 
– odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 
22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 
82/21) in 24. alineje drugega odstavka 15. člena 
Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine 
Polzela - Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Polzela na 26. redni 
seji 25. 7. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi in izdajanju  
občinskega glasila Občine Polzela

Na podlagi 262. člena v povezavi s 260. členom 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) 
in prvega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela 
(Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne 
objave št. 3/22 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Občinski svet Občine Polzela na 26. redni seji 25. 7. 
2022 sprejel

SKLEP
o odvzemu statusa grajenega  

javnega dobra
 

1. člen

Odvzame se status grajenega javnega dobra 
nepremičninam:

 - parc. št. 1967/2 (ID 6428305), k. o. 980 Andraž,
 - parc. št. 1967/3 (ID 6428306), k. o. 980 Andraž, 
 - parc. št. 1967/4 (ID 6428307), k. o. 980 Andraž.

2. člen

Lastninska pravica na nepremičninah iz 1. člena 
preneha imeti status grajeno javno dobro in postane 
last Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, 
matična številka 1357603000, do celote. 

3. člen

Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine 
Polzela izda ugotovitveno odločbo o odvzemu 
statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah 
iz 1. člena tega sklepa.
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1.

V Občinsko volilno komisijo Občine Polzela, se 
imenujejo:

Predsednica:  
Barbka Zupan Cimperman, Malteška Cesta 102, 
3313 Polzela
Namestnica predsednice:  
Ana Jevšnik Vrečer, Dobrič 11, 3313 Polzela
Članica:    
Lea Pungartnik, Krožna pot 18, 3313 Polzela 
Namestnica članice:  
Zdenka Jelen, Ob železnici 6, 3313 Polzela
Članica:    
Irena Turnšek, Pot na toplice 1, 3313 Polzela
Namestnik članice:  
Damjan Ožir, Glavni trg 45, 3313 Polzela

Na podlagi 24. točke drugega odstavka 15. člena  
Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine 
Polzela - Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno  
besedilo) je Občinski svet Občine Polzela 26. redni 
seji 25. 7. 20222 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije 

Občine Polzela 

4. člen

Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena 
občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, 
ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. člena 
tega sklepa v zemljiški knjigi izbriše zaznambo o 
javnem dobrem.

5. člen

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

Številka: 4786-1/2022-3 Jože Kužnik l.r.
Datum: 25. 7. 2022  Župan

Član:     
Peter Helbel, Dobrič 10, 3313 Polzela
Namestnica člana:  
Mojca Gregorc, Breška cesta 46, 3313 Polzela

2.

Mandatna doba občinske volilne komisije prične teči 
30. 6. 2022 in traja štiri leta.

3.

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

Številka: 1110-3/2022-11 Jože Kužnik l.r.
Datum: 25. 7. 2022 Župan

Na podlagi 24. točke drugega odstavka 15. člena 
Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine 
Polzela - Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Polzela na 26. redni 
seji 25. 7. 2022 sprejel naslednji

SKLEP
o znižanju plačila vrtca za čas  

nepretrgane bolezenske 
odsotnosti otroka

 
1.

Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, 
daljše od 10 dni, lahko starši enkrat v šolskem 
letu uveljavljajo znižanje plačila v višini 30 % njim 
določenega plačila. 

Razlika med znižanim plačilom staršev in ekonomsko 
ceno programa znižano za sorazmerni del stroškov 
neporabljenih živil zagotavlja Občina Polzela.

Vlogo za znižanje plačila, s priloženim zdravniškim 
potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v 
roku petih zaporednih delovnih (obračunskih) dni od 
zaključka odsotnosti otroka. 
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To določilo velja za starše otrok, za katere je Občina 
Polzela po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene 
programov. 

2.

S sprejemom tega Sklepa preneha veljati Sklep št. 
032-14/201-9, sprejet na 18. redni seji, dne 3. 6. 
2013.

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

Številka: 602-3/2022-2 Jože Kužnik l.r
Datum:      25. 7. 2022  Župan


