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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, in 14/15 – ZUUJFO), 1. alineje 2. odstavka Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, in 55/15 – ZFisP) Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list
RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) in 2. alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13, in Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 3/15) je Občinski svet Občine Polzela na 9. redni seji 24. 12. 2015 sprejel

Odlok o proračunu
Občine Polzela za leto 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja ter 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

v EUR
Proračun leta 2016

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

5.878.900

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 						

4.241.300

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

3.126.500
351.400
94.000
669.400

		

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

		

711 Takse in pristojbine

5.000

		

712 Globe in druge denarne kazni

1.800

		

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
		
2 POLZELAN

3.571.900

730 Prejete donacije iz domačih virov

471.800

11.600
179.200
25.000

25.000
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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

1.612.600
319.000
1.293.600
5.972.800
1.443.300
427.500
64.200
789.600
50.000
112.000
1.607.200

		

410 Subvencije

		

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

		

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

228.400

		

413 Drugi tekoči domači transferi

303.400

		

414 Tekoči transferi v tujin

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
		

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
		

431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi

45.600
1.029.800

2.812.600
2.812.600
109.700
80.000
29.700

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

93.900

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 iz naslova privatizacije

Proračun leta 2016


0

0

0

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 finančnih naložb

		

442 Poraba sredstev kupnin z naslova privatizacije
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443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov 			

Proračun leta 2016

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50
ZADOLŽEVANJE
		

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

 200.000

55 ODPLAČILA DOLGA

200.000

		

550 Odplačila domačega dolga

200.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
		

–293.900

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

X. NETO ZADOLŽEVANJE
		

–200.000

(VII.–VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE
		

 93.900

(VI. + X. – IX.)

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. preteklega leta

293.900

9009 Splošni sklad za drugo						

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)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
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4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki najemnin za
stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prihodki od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega
premoženja in odškodnine z naslova njegovih zavarovanj, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, turistična taksa,
prihodki od komunalnih prispevkov.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek, ki
zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu,

kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzame in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
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5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe so 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 načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov.
Nov konto se odpre v sklopu že odprte proračunske postavke
ali pa se odpre nova proračunska postavka v sklopu 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 in konec
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, 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 2017 45 % navedenih pravic porabe in
2. v preostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.

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
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 48.000 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF 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 64.000 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 tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko
župan v letu 2016 dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plači-

lo dolga do višine 3000 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen

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 drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in pogodbami
za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev ter drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina Polzela se v letu 2016 ne bo zadolžila.
Občina Polzela v letu 2016 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev
obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je.
11. člen

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

(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)

7. člen

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2016 ne smejo zadolžiti.

(spremljanje in spreminjanje NRP)
Župan lahko spreminja vrednosti projektov, ukrepov iz držav-

nih pomoči, ki so uvrščeni v načrtu razvojnih programov, ki
so uvrščeni v načrt razvojnih programov, skladno z določili 5.
člena tega odloka.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, v katerih
POLZELAN 5
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13. člen

ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2016 ne smejo izdajati poroštev.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.

12. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Polzela v letu 2017, če
bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep
o določitvi začasnega financiranja.

Številka: 410-5/2015-1

Jože Kužnik, l. r.

Polzela, 24. 12. 2015

župan

Na podlagi 3. odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 23. alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13, in
Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 3/15) je Občinski Svet Občine Polzela na 9. redni seji 24. 12. 2015 sprejel

Pravilnik
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 12/11 in
3/2013) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11
mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali
vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni
CSD posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta
v obliki polne odsotnosti z dela.
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v
vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu.
Vlagatelja sta lahko oba starša oz. eden od staršev ali skrbnik
otroka, vlogo pa s podpisom potrdita oba starša oz. skrbnik (v
nadaljevanju: vlagatelj).
Vloge dobijo starši na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti. Če vlagatelj odda vlogo v času javnega vpisa novincev, vrtec najpozneje
v osmih dneh po prejemu vloge vlagatelja pisno obvesti o prejemu
vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.«
2. člen
V 4. členu se 1. odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe
kriterijev za sprejem potrebuje še dodatne podatke, lahko starše
pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. V primeru, da vrtec pridobi dodatne podatke, se o tem napiše uradni
zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu
otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.«

3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok
ravnatelj zavoda ali oseba, ki jo pooblasti ravnatelj.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest,
odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega
vpisa novincev, predvidoma v mesecu maju. Komisija na podlagi
prispelih vlog določi seznam sprejetih otrok in starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec
in o obveznosti staršev, da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo
potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi
odločbe o usmeritvi, če se sprejema otroka s posebnimi potrebami. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, so uvrščeni na prednostno
čakalno listo.«
4. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vloge, ki jih starši oddajo po zaključenem javnem vpisu za tekoče šolsko leto, vključno s prvim dnem po poteku javnega vpisa,
se uvrstijo na kronološki čakalni seznam. Otroci se razvrščajo
na kronološki čakalni seznam glede na časovno zaporedje vpisa,
sprejemajo pa se glede na doseženo število točk. Prednost pri
sprejemu imajo otroci s prednostnega čakalnega seznama.
Vrtec v 15 dneh po prejemu vloge starše pisno obvesti o prejemu
vloge in šifri, pod katero se vodi njihov otrok.«
5. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca z izpisnico, ki jo dobijo v
upravi oz. na spletni strani vrtca.
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Otroka se trajno izpiše iz vrtca v letu, v katerem bo otrok
vključen v osnovno šolo.

6. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.

Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca kadarkoli to želijo,
skladno z naslednjimi odpovednimi roki:
–– zaradi izstopa iz zdravstvenih razlogov ob predložitvi
zdravniškega spričevala brez odpovednega roka,
–– zaradi prestopa v drug vrtec – 14-dnevni odpovedni rok do
1. ali do 15. dne v mesecu,
–– zaradi vstopa v šolo – 30-dnevni odpovedni rok do 1. ali do
15. dne v mesecu,
–– drugi razlogi – 30-dnevni odpovedni rok do 1. ali do 15.
dne v mesecu.«

Št.: 032-12/2014-4

Jože Kužnik, l. r.

Polzela, 24. 12. 2015

župan

Na podlagi 18. alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, in 14/15 – ZUUJFO) in 23. alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13, in Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 3/15) je Občinski svet Občine Polzela na 9. redni seji 24. 12. 2015 sprejel

Sklep
o dodelitvi enkratne denarne pomoči
staršem ob rojstvu otroka
I.
Staršem vsakega otroka, ki imajo stalno prebivališče v Občini Polzela, se dodeli enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka v višini
180 evrov.

II.
Ta sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, in začne veljati od 1. 1. 2016 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-10/2010-8 z dne 20. 12. 2010.
Številka: 032-12/2014-9

Jože Kužnik, l. r.

Polzela, 24. 12. 2015

župan
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Na podlagi 1. odstavka 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, in 15/03 – ZOPA) in 23. alineje 2. odstavka 16.
člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13, in Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 3/15) je Občinski
svet Občine Polzela na 9. seji 24. 12. 2015 sprejel naslednji

Letni program športa v Občini Polzela za leto 2016
I. UVOD
Občina Polzela z Odlokom o proračunu Občine Polzela za leto 2016 na proračunski postavki 18100 – Dejavnost športnih društev zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju letnih programov športa v Občini Polzela v okvirni skupni višini 88.000 EUR.

II. OBSEG FINANČNIH SREDSTEV
Namenska sredstva se delijo po vsebinah in obsegu:
1. Vsebine programov:
–– Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
–– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
–– Športna rekreacija
2. Razvojne in strokovne naloge:
–– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
–– Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne
–– prireditve (sofinanciranje udeležbe športnikov iz Občine Polzela na
–– večjih mednarodnih tekmovanjih – 52. člen Zš in sofinanciranje uspešnih
–– nastopov na uradnih državnih tekmovanjih) 
–– Delovanje društev
–– Materialni stroški
–– Delovanje zveze
Skupaj

4.500 EUR
75.000 EUR
650 EUR

700 EUR

750 EUR
5.250 EUR
750 EUR
400 EUR
88.000 EUR

–– Športni objekti – upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo

4.500 EUR

III. DRUGA DOLOČILA
1. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti v letu 2016 se v celoti razdelijo na podlagi izvedenega javnega
razpisa in vrednotenja prispelih prijav, ki se opravi na podlagi veljavnega Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Polzela. Upoštevajo se obsegi sredstev, ki jih je v proračunu za tekoče leto sprejel Občinski svet.
2. Občina Polzela lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2016 tistim izvajalcem športnih programov, pri katerih se na podlagi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov
športa v letu 2015.
3. Če se ugotovi, da je prijavljen program komercialne narave (višina prijavnine omogoča pokritje stroškov), se ta ne sofinancira.
4. Če se ugotovi, da je na določenih postavkah iz utemeljenih razlogov manjša realizacija, na drugih pa nastaja potreba po dodatnih sredstvih, se lahko sredstva prerazporejajo v okvirih določil zakonodaje.

KONČNA DOLOČBA
Letni program športa 2016 se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št.: 671-21/2015-1

Jože Kužnik,

Polzela, 24. 12. 2015

župan
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Razpis
za podelitev športnih priznanj v Občini Polzela za leto 2015
Občina Polzela in Zveza športnih društev Polzela pozivata organizacije na področju športa in druge organizacije ter posameznike,
naj predlagajo kandidate za dobitnike športnih priznanj v Občini
Polzela za leto 2015.
Priznanja se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa
posameznikom, športnim ekipam ali organizacijam, ki so občani
Občine Polzela ali imajo sedež športne organizacije v Občini Polzela in tudi delujejo v Občini Polzela. Priznanja se podeljuje za
vse starostne kategorije.
Priznanja se podeljujejo za naslednja področja:
1. vrhunski mednarodni dosežek,
2. pomemben tekmovalni dosežek v športu,
3. življenjsko delo v športu in izjemen prispevek pri razvoju športa v Občini Polzela.
1. Vrhunski mednarodni dosežek
Priznanje za vrhunski mednarodni športni dosežek lahko prejme
posameznik ali športna ekipa, ki izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
–– uvrstitev najmanj v prvo tretjino uvrščenih na večjih mednarodnih tekmovanjih, kot so: sredozemske igre, uradna
evropska in svetovna pokalna tekmovanja, uradno evropsko prvenstvo, uradno svetovno prvenstvo in olimpijske
igre,
–– dosežene druge vidnejše uvrstitve v mednarodnem merilu.
Pogoj je tudi, da so v konkurenci nastopili minimalno štirje tekmovalci oz. štiri ekipe.
2. Pomemben tekmovalni dosežek v športu
Priznanje za pomemben tekmovalni dosežek lahko prejme posameznik, športna ekipa ali organizacija, ki izpolnjuje vsaj enega
izmed naslednjih pogojev:
–– doseženo prvo mesto na uradnem državnem prvenstvu
nacionalne panožne zveze,
–– naslov pokalnega zmagovalca nacionalne panožne zveze,
–– naslov uradnega državnega prvaka v sistemu šolskih športnih tekmovanj,
–– naslov »naj športnika« svoje nacionalne panožne zveze.
Pogoj je tudi, da so v konkurenci nastopili minimalno štirje tekmovalci oz. štiri ekipe.

3 . Življenjsko delo v športu ali izjemen prispevek pri razvoju
športa v Občini Polzela
Priznanje za to področje lahko prejme posameznik, ki izpolnjuje
vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
–– je v športu deloval najmanj 30 let – za življenjsko delo,
–– je v športu deloval najmanj 10 let – za izjemen prispevek
pri razvoju športa,
–– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta
športa,
–– z organizacijskim delom razvija množičnost in ustvarja
nove ter boljše pogoje za delo in
–– tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosega vidne
uspehe,
–– je v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v Občini Polzela in
Sloveniji.
Predlog za podelitev športnih priznanj v Občini Polzela je treba predložiti na obrazcu ali v splošnem dopisu na naslov: ZŠD
Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, s pripisom »Športno
priznanje 2015«, ali po elektronski pošti: simon.ograjensek@siol.
net, in sicer najpozneje do 18. januarja 2016.
Obrazec je priloga razpisa.
Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata za priznanje, če gre za fizično osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje, če gre za organizacijo,
4. vrsta predlaganega priznanja,
5. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidat predlaga za
6. dobitnika priznanja,
7. število tekmovalcev v kategoriji,
8. podpis predlagatelja in žig organizacije.
Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo
poslani v skladu z razpisom do predpisanega roka.

Dodatna pojasnila: Simon Ograjenšek (031 393 499)
Andraž, 10. 12. 2015
Simon Ograjenšek,
predsednik Zveze športnih društev Polzela
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Upravnemu odboru
ZŠD Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

Predlog
za podelitev športnega priznanja
v Občini Polzela za leto 2015
I. Ime in priimek oz. naziv in naslov predlagatelja:
PREDLAGATELJ/ORGANIZACIJA:
NASLOV ORGANIZACIJE:
TELEFON:
FAX:
ELEKTRONSKI NASLOV:
II. Za podelitev športnega priznanja ZŠD Polzela predlagamo:
Za fizične osebe
IME IN PRIIMEK:
DATUM ROJSTVA:
NASLOV:
PREDLAGANO PRIZNANJE:
(Obkroži.)
1.

2.

3.

Vrhunski

Pomemben tekmovalni

Življenjsko delo ali izjemen prispevek

mednarodni dosežek

dosežek v športu

pri razvoju športa

*NAŠTETI DOSEŽKI – OBRAZLOŽITEV (če je več kandidatov, je lahko tudi priloga):

* Pri tekmovalnih dosežkih ne pozabite vpisati števila tekmovalcev v posameznih tekmovalnih kategorijah.
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Za športna društva
NAZIV ORGANIZACIJE:
SEDEŽ ORGANIZACIJE – NASLOV:
NASLOV:
PREDLAGANO PRIZNANJE:
(Obkroži.)
1.

2.

3.

Vrhunski mednarodni

Pomemben tekmovalni

Življenjsko delo ali izjemen prispevek

Dosežek

dosežek v športu

pri razvoju športa

*NAŠTETI DOSEŽKI – OBRAZLOŽITEV :

* Pri tekmovalnih dosežkih ne pozabite vpisati števila tekmovalcev v posameznih tekmovalnih kategorijah.
V ___________, dne __________ 20_
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 2015«.
Elektronsko verzijo pošljite na e- naslov: simon.ograjensek@siol.net.
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