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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) je Občinski svet Občine Polzela na 14. redni seji 25. 10. 2016 sprejel

Odlok o rebalansu proračuna
Občine Polzela za leto 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2016 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 6/15) 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)

v EUR
Proračun leta 2016
4.359.600

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.144.200

70 DAVČNI PRIHODKI

3.479.800

		

700 Davki na dohodek in dobiček

		

703 Davki na premoženje

349.100

		

704 Domači davki na blago in storitve

94.000

		

706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI
		

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

		

711 Takse in pristojbine

		

712 Globe in druge denarne kazni

		

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

		

714 Drugi nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
		

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

		

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

3.036.700

664.400
476.100
5.000
1.800
13.600
167.900
75.000
0
75.000

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

140.400
140.400

II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)

4.529.863

40 TEKOČI ODHODKI

1.362.400

		

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

420.700
63.300
746.400
50.000
82.000
1.682.850
49.600
1.097.940
231.530
303.780
1.347.213
1.347.213
137.400
104 000
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432 Investicijski transferi

33.400

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

–170.263

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA
		

Proračun leta 2016
0

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

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 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 POSOJILA
		

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

		(IV.–V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2016

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

59.000

50 ZADOLŽEVANJE
		

500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 200.000
55 ODPLAČILA DOLGA 200.000
		

550 Odplačila domačega dolga 200.000

59.000
59.000
200.000
200.000
200.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
		(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–311.263

X. NETO ZADOLŽEVANJE
		(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE

–141.000
170.263

		(VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

311.263

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.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk, kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletu Občine Polzela.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Polzela, 25. 10. 2016
Številka: 032-17/2014-3
Jože Kužnik l.r.
Župan

4

6

Polzelan - URADNE OBJAVE, št. 6/2016 z dne, 28. 10. 2016

2 0 1 6

Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 1. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta
Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 1/16) je Občinski svet Občine Polzela na 14. redni seji
25. 10. 2016 sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Breg - Gmajna
1. člen

»14. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidal-

Objekt se umesti na način, s katerim poruši najmanjšo količino

nega načrta z naslovom Spremembe in dopolnitve zazidalnega

vzpostavljenih naravnih kakovosti oziroma omogoči maksima-

načrta Breg - Gmajna (v nadaljnjem besedilu: ZN), ki ga je izdelal

len poligon za vzpostavljanje novih. Vzdolžne parcele sugerirajo

Atelje Piano, Saša Piano, s. p., Velenje, v maju 2016, št. projekta

vzdolžne volumne. Orientacija proti jugu in zahodu zagotovi ka-

Piano/140/2016-OPPN. Projekt je v celoti sestavni del tega od-

kovostne bivanjske pogoje v objektu in zunaj njega. Kompaktni

loka.

volumni stanovanjske in servisne objekte prednostno združujejo
v eno celoto (stavbo) ter sprostijo parcelo za dejavnosti na pro2. člen

stem ali pa se sicer ločeno od stanovanjskega objekta umeščajo

V prvem odstavku 6. člena se za besedo »programi« doda beseda

v zanje omejen prostor, ki je natančno določen za vsako parcelo

»prednostno«.

ali skupino parcel.
3. člen

Na območju varstvenega pasu plinovoda se, če niso pridobljeni

V 8. členu se za besedilom »Gozdno področje« doda beseda

posebni pogoji, objekt razčleni na stanovanjski, in ne bivalni, ser-

»(območje)«.

visni objekt.«
4. člen

V 9. členu se za besedilom »Odprto področje« doda beseda »(ob-

9. člen
Za 15. členom se doda nov, 15.a člen, ki se glasi:

močje)«.

»15.a člen
Pogoji za ohranjanje narave
5. člen

V 10. členu se za besedilom »Zeleni povezovalni pas« doda bese-

Na območju naravne vrednote Savinja s pritoki (ID 269) in vpliv-

dilo »(skupni zeleni pas)«.

nega območja posebnega varstvenega območja (Natura 2000 SAC Savinja Grušovlje - Petrovče, SI3000309) je treba upoštevati
6. člen

V 11. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Vsi odmiki, ki se navajajo kot odmiki od ceste, pomenijo odmike
od skrajnega roba prostora ceste, ki ga določajo vozišče, hodnik

naslednje varstvene usmeritve:
– Gradnja objektov naj se načrtuje v odmiku od pasu obvodne
drevnine na zunanji strani protipoplavnega nasipa Savinje vsaj
za eno drevesno višino odraslega drevesa (cca 20 m).

za pešce (glavna dovozna cesta v smeri sever–jug, vzhodna pro-

– Krčitev ali odstranjevanje dreves z območja nasipa naj se ne

metnica, južna prometnica v smeri vzhod–zahod) in zeleni obce-

izvaja. Po naravni poti propadla drevesa naj se nadomesti z za-

stni pas (vzhodna prometnica, južna prometnica v smeri vzhod–

saditvijo avtohtonih vrst (rdeči bor, hrast). V tem pasu se lahko

zahod).

izvajajo le sanitarne sečnje.
– Vej, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava ali

Višinske kote umeščanja novih objektov se v največji možni meri

drugače poškoduje, razen če gre za sanacijske ukrepe na dre-

prilagaja obstoječim višinskim kotam. Za vsako odstopanje (zvi-

vesu.

ševanje ali zniževanje obstoječega terena), ki presega 0,5 m, je
treba pridobiti soglasje Občine Polzela.«

– Na deblo, korenine in veje drevesa se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih teles, kot so plakati, obvestila, svetilke, nosilci žičnih
vodov, table, omarice, antene …

7. člen

– Življenjske razmere na pasu obvodne vegetacije naj se ohranja

Spremeni se naslov V. poglavja, ki se pravilno glasi:

nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin,

»POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO

zasipava debla ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo,

OBLIKOVANJE TER VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NA-

vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spre-

RAVE«

minja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča
škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga
8. člen

14. člen se spremeni tako, da se glasi:

odpadkov.
– Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri ohrani in
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13. člen

vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.

20. člen se spremeni tako, da se glasi:

– Okolica novega objekta naj se uredi z zasaditvijo avtohtone-

»20. člen

ga drevja, grmovnic. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša

Porušitev:

(npr. ciprese).

V primeru porušitve obstoječih objektov in zidave novih glej na-

– Morebitno osvetljevanje okolice objekta naj bo izvedeno tako,

vodila za gradnjo novih objektov:

da ne bo imelo negativnega vpliva na nočno aktivne vrste. Z

– na parceli 2 skladno z določili za parcelo 4;

ustreznimi tehničnimi ukrepi se zagotovi, da bo svetloba pro-

– na parceli 3 skladno z določili za parcelo 4, pri čemer lahko od-

storsko usmerjena proti tlom, svetlobni snopi naj ne osvetljujejo

mik od vzhodne in zahodne parcelne meje znaša minimalno 3

vodne površine in obrežnega pasu reke Savinje.
– Za gradnjo objektov na območjih, ki imajo na podlagi predpisov

m;
– na parcelah 5, 6 in 10 skladno z določili za parcele 7, 8 in 9;

s področja ohranjanja narave poseben status, je treba pridobiti

– na parcelah 13 in 14 skladno z določili za parceli 21 in 22;

naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ga izda

– na parceli 15 skladno z določili za parceli 21 in 22a, vzporedno z

za to področje pristojno ministrstvo.«

zahodno mejo.
Ne glede na določila prvega odstavka tega člena se novi objekti v

10. člen

gozdnem območju umeščajo na mesta porušenih objektov z dalj-

Spremenijo se podnaslovi poglavja VI. OBLIKOVANJE OBJEK-

šo stranico v smeri daljše stranice obstoječega objekta a v vseh

TOV IN VRTOV »Obstoječi objekti in ureditve, Objekti v gozdu,

drugih vsebinah skladno z določili prvega odstavka tega člena.«

(Objekti z zaporedno številko 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 24)«, da se
14. člen

glasijo:
»VI. 1. OBSTOJEČI OBJEKTI IN UREDITVE

Spremenita se podnaslova »Objekti na odprtem, (Objekti z zapo-

VI. 1. 1. Objekti v gozdu (gozdno področje/območje)

redno številko 16, 17, 18, 19, 20 in 39)«, da se glasita:

VI. 1. 1. 1. Objekti z zaporedno številko parcele 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14,
15, 24«

»VI. 1. 2. Objekti na odprtem (odprto področje/območje)
VI. 1. 2. 1. Objekti z zaporedno številko parcele 16, 17, 18, 19, 20 in
11. člen

39«

16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen

15. člen

Splošno:

V 21. členu se v prvi alineji na koncu besedila doda besedilo »vse

– dozidava je mogoča v vse smeri obstoječega objekta z dvoka-

dozidave skupaj ne smejo presegati 40 % tlorisne in volumenske

pno streho (brez prizidkov); vse dozidave skupaj ne smejo pre-

velikosti osnovnega objekta;«.

segati 40 % tlorisne in volumenske velikosti osnovnega objekta;
- načeloma je zahtevana vzdolžnost novonastale tvorbe (osnovni
volumen + prizidek), formiranje objektov v obliki L- ali U-celot ni
zaželeno;

16. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen

- maksimalna širina prizidka ne presega širine stranice osnovnega objekta (brez prizidkov), v smeri katere širimo;
- objekt na parceli 14: v primeru širitve v smeri slemena max. širina prizidka ne sme preseči 7 m;
- dopustna je legalizacija (južnega) objekta na južni strani parcele 24, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

V primeru porušitve obstoječega objekta in dograditve novega
glej navodila in pogoje za lociranje in zasnovo novega objekta:
– na parcelah 16 in 17 skladno z določili za parcelo 23;
– na parcelah 18, 19 in 20 skladno z določili za parceli 21 in 22;
– na parceli 39 ob porušitvi gradnja novega objekta ni dopustna,
parcela postane del zelenega povezovalnega pasu.«

- ni ogrožena ureditev ceste in zelenega pasu ob njej,
- ni ogrožena izvedba načrtovanih infrastrukturnih vodov,
- je zagotovljen odmik vsaj 3 m od vzhodne in zahodne meje
parcele,

17. člen
Spremenita se podnaslova »Objekti na odprtem, (Objekti z zaporedno številko 36, 37 in 38)«, da se glasita:

- na območju parcele 24 ni drugih servisnih objektov,

»VI. 1. 2. Objekti na odprtem (odprto področje/območje)

- je objekt v sklopu določil 17., 18. in 19. člena tega odloka.«

VI. 1. 2. 2. Objekti z zaporedno številko parcele 36, 37 in 38«

12. člen

18. člen

17. člen se spremeni tako, da se glasi:

V 26. členu se v prvi alineji na koncu besedila doda besedilo »vse

»17. člen

dozidave skupaj ne smejo presegati 40 % tlorisne in volumenske

Odmiki:
–

smeri vzhod–zahod;
–

velikosti osnovnega objekta;«.

upoštevati je treba odmik natančno 3 m od parcelne meje v
19. člen

upoštevati je treba odmik natančno 6 m od ceste in natančno

30. člen se spremeni tako, da se glasi:

6 m od sosednje parcele v smeri sever–jug, oziroma skupnega

»30. člen

zelenega pasu.«

V primeru porušitve obstoječega objekta in dograditve novega
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25. člen

glej navodila in pogoje za lociranje in zasnovo novega objekta:
– na parcelah 36 in 37 skladno z določili za parcelo 30, 31, 32, 33

36. člen se spremeni tako, da se glasi:

in 34;

»36. člen

– na parceli 38 skladno z določili za parcelo 30, 31, 32, 33 in 34a s
6 m odmikom od vzhodne ceste.«

Lokacija:
Pozidavo parcel predstavljata dva dislocirana volumna. Skupaj
tvorita kompleks L-zasnove, vzhodni stranici objektov se umestita

20. člen
Spremenita se podnaslova poglavja »Lociranje in zasnova novih
objektov, (Objekti z zaporedno številko 1, 4, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
32, 33 in 34)«, da se glasita:

na skupno linijo, vzporedno z vzhodno parcelno mejo:
- ne glede na velikost objektov se oba umeščata 3 m od parcelnih
meja;
- stanovanjski objekt se umesti ob linijo varnostnega pasu plino-

»VI. 2. LOCIRANJE IN ZASNOVA NOVIH OBJEKTOV
VI. 2. 1. Objekti z zaporedno številko parcel 1, 4, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 32, 33 in 34«

voda (zunaj območja), 27 m od osi plinovoda;
- servisni objekt (garaža), se umesti 6m od meje proti cesti oziroma od ceste (glej zakoličbo).«

21. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen

26. člen
V 37. členu se doda nova (tretja) alineja, ki se glasi:
- »dozidave skladno s prvo in drugo alinejo opredeljenih stano-

Lokacija:

vanjskih ali servisnih objektov so dopustne samo, če novi objek-

Ne glede na velikost se objekti vedno umeščajo točno v skladu z

ti niso izvedeni v maksimalnih dopustnih dimenzijah (objekt in

naslednjimi zahtevami:

dozidave ne smejo skupaj preseči maksimalnih dopustnih di-

– objekt na parceli 1: natančno 3 m od vzhodne parcelne meje in

menzij).«

vzporedno z njo ter minimalno 3 m od južne parcelne meje;
27. člen

– objekt na parceli 4: natančno 3 m od severne parcelne meje
in vzporedno z njo ter minimalno 6 m od vzhodne in zahodne

V drugem odstavku 41. člena se na koncu besedila za piko doda

parcelne meje oz. kot lokacijo vzhod–zahod definira grafična

nov stavek »V primeru porušitve v predhodnem stavku opisanega

podloga;

objekta je možna gradnja samo na osnoven predpisan način za

– objekti na parcelah 25, 26, 27 in 28: natančno 3 m od vzhodne

parcelo 11.«

parcelne meje in vzporedno z njo ter natančno 6 m od ceste;
28. člen

– objekti na parcelah 30, 31, 32, 33: natančno 3 m od vzhodne
parcelne meje in vzporedno z njo ter natančno 6 m od skupne-

Za 41. členom se dodata nova 41.a in 41.b člen, ki se glasita:

ga zelenega pasu.«

»41.a člen
Nezahtevni in enostavni objekti servisnih programov
22. člen

V 32. členu se doda nova (druga) alineja, ki se glasi:

Skladno z izhodišči tega odloka se servisni programi prednostno

- »dozidave skladno s prvo alinejo opredeljenih novih objektov so

vključujejo v objekte. Kadar je dopustna njihova samostojna gra-

dopustne samo, če novi objekti niso izvedeni v maksimalnih do-

dnja v obliki nezahtevnih in enostavnih objektov, morajo biti upo-

pustnih dimenzijah (objekt in dozidave ne smejo skupaj preseči

števana določila tega člena. V vseh elementih se mora gradnja

maksimalnih dopustnih dimenzij).«

izvajati skladno z določili za stanovanjski objekt, ki jih ne sme v
nobenem posameznem gabaritu presegati, skupna velikost (vo-

23. člen

lumen in tloris) vseh tovrstnih nezahtevnih in enostavnih objek-

35. člen se spremeni tako, da se glasi:

tov skupaj pa ob upoštevanju vseh drugih določil tega odloka ne

»35. člen

sme presegati 40 % velikosti (volumen in tloris) stanovanjskega

Ob pridobitvi soglasja upravitelja plinovoda je pod pogoji, nave-

objekta.

denimi v členih 31, 32, 33 in 34 možna tudi gradnja objektov na
parcelah 11, 12 in 23 ter 7, 8, 9, 21 in 22, pri čemer se:

Na območju parcele 1 je območje dopustnega umeščanja ser-

- na parcelah 11 in 12 upoštevajo zahteve za parcelo 1;

visnih vsebin zahodno od stanovanjskega objekta v prostoru, ki

- na parcelah 7, 8, 9 upoštevajo zahteve za parcele 25, 26, 27 in

ga določajo linije severne in južne fasade skladno s tem odlokom

28;

izvedenega stanovanjskega objekta ter 3 m odmik od zahodne

- na parcelah 21 in 22 upošteva 3 m odmik od vzhodne parcelne
meje in 6 m odmik od ceste;
- na parceli 23 upošteva 6 m odmik od vzhodne parcelne meje
oz. vzhodne ceste in 6 m odmik od ceste.«

meje zemljišča in hkrati tudi 15 m odmik od spodnjega roba visokovodnega nasipa Savinje. Če je objekt ožji od dolžine objekta, mora biti z eno stranico v nadaljevanju linije stanovanjskega
objekta na severni ali južni strani (gradbeno linijo določata severna ali južna fasada izvedenega stanovanjskega objekta); če se

24. člen
Spremeni se podnaslov »Objekti z zaporedno številko l 7, 8, 9, 21

umešča več tovrstnih objektov, morajo biti vsi poravnani v isto
linijo (severno ali južno).

in 22«, da se glasi:
»2. 2. Objekti z zaporedno številko parcel 7, 8, 9, 21 in 22«

Na območju parcele 4 je območje dopustnega umeščanja ser-
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visnih vsebin zahodno ali vzhodno od stanovanjskega objekta v

Na območju parcel 21 in 22:

prostoru, ki ga določa 3 m odmik od vzhodne ali zahodne meje

– V primeru brez upoštevanja toleranc št. IV je območje dopu-

zemljišča, ter linijah, ki ju določata severna in južna fasada skladno

stnega umeščanja servisnih vsebin zahodno od stanovanjskega

s tem odlokom izvedenega stanovanjskega objekta. Če je objekt

objekta v prostoru, ki ga določajo 3 m odmik od zahodne meje

ožji od širine objekta, mora biti z eno stranico v nadaljevanju linije

zemljišča, ter liniji, ki ju določata severna in južna fasada skla-

stanovanjskega objekta na severni strani (gradbeno linijo določa

dno s tem odlokom izvedenega stanovanjskega objekta. Če je

severna fasada izvedenega stanovanjskega objekta).

objekt ožji od širine objekta, mora biti z eno stranico v nadaljevanju linije stanovanjskega objekta na južni strani (gradbeno

Na območju parcel 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15, če se obstoječa gradnja

linijo določa južna fasada izvedenega stanovanjskega objekta).

ohranja, gradnja novih nezahtevnih in enostavnih objektov servi-

– V primeru upoštevanja toleranc št. IV je območje dopustnega

snih vsebin ni dopustna, njihove vsebine se lahko vključuje samo v

umeščanja servisnih vsebin južno od stanovanjskega objekta v

obliki dozidav obstoječih objektov skladno z določili členov 16., 17.,

prostoru, ki ga določajo 3m odmik od vzhodne meje zemlji-

18., 19. in 20. člena tega odloka. V primeru gradnje novih objektov

šča (linija, ki jo določa vzhodna fasada skladno s tem odlokom

veljajo naslednja določila:

izvedenega stanovanjskega objekta), linija, ki jo določa zaho-

– na parceli 2 velja določilo za parcelo 4;

dna fasada skladno s tem odlokom izvedenega stanovanjskega

– na parceli 3 gradnja samostojnih servisnih programov ni dopu-

objekta, ter 1,5 m odmik od zelenega povezovalnega pasu. Če

stna;

je objekt ožji od širine stanovanjskega objekta, mora biti z eno

– na parcelah 5, 6 in10 veljajo določila za parcele 7, 8 in 9;

stranico v nadaljevanju linije stanovanjskega objekta na vzhodni

– na parcelah 13, 14 in 15 veljajo določila za parcele 21 in 22.

strani (gradbeno linijo določa vzhodna fasada skladno s tem
odlokom izvedenega stanovanjskega objekta).

Na območju parcel 7, 8 in 9:
– V primeru brez upoštevanja toleranc št. I je območje dopu-

Na območju parcele 23 je v primeru upoštevanja toleranc št. III

stnega umeščanja servisnih vsebin zahodno od stanovanjskega

območje umeščanja samostojnih servisnih programov na južni

objekta v prostoru, ki ga določajo 3 m odmik od zahodne meje

strani stanovanjskega objekta v prostoru, ki ga določajo 6 m od-

zemljišča, ter liniji, ki ju določata severna in južna fasada skla-

mik od vzhodne meje zemljišča (linija, ki jo določa vzhodna fasa-

dno s tem odlokom izvedenega stanovanjskega objekta. Če je

da skladno s tem odlokom izvedenega stanovanjskega objekta),

objekt ožji od širine objekta, mora biti z eno stranico v nadalje-

linija, ki jo določa zahodna fasada skladno s tem odlokom izvede-

vanju linije stanovanjskega objekta na severni strani (gradbeno

nega stanovanjskega objekta, ter 1,5 m odmik od zelenega pove-

linijo določa severna fasada izvedenega stanovanjskega objek-

zovalnega pasu. Če je objekt ožji od širine stanovanjskega objek-

ta).

ta, mora biti z eno stranico v nadaljevanju linije stanovanjskega

– V primeru upoštevanja toleranc št. I veljajo enaka določila kot
za parcele 25, 26, 27 in 28.

objekta na vzhodni strani (gradbeno linijo določa vzhodna fasada
skladno s tem odlokom izvedenega stanovanjskega objekta).

Na območju parcele 11:
– V primeru gradnje, izvedene skladno z drugim stavkom dru-

Na območju parcele 24 ob legalizaciji južnega objekta postavitev

gega odstavka 41. člena, je območje dopustnega umeščanja

drugih/dodatnih samostojnih servisnih objektov ni dopustna, nji-

servisnih vsebin v prostoru, ki ga določajo linija zahode fasa-

hove vsebine se lahko vključuje samo v obliki dozidav obstoječih

de objekta in 6 m odmik od severne meje zemljišča. Gradnja

objektov skladno z določili 16., 17., 18., 19. in 20. člena tega odloka.

servisnega objekta je dopustna samo ob posebnem soglasju

Na območju parcel 25, 26 in 27 je območje dopustnega umešča-

upravljavca plinovoda.

nja servisnih vsebin na severni strani stanovanjskega objekta v

– V primeru novogradnje skladno z določili 35. člena je območje

prostoru, ki ga določajo 3 m odmik od vzhodne meje zemljišča

dopustnega umeščanja servisnih vsebin zahodno od stanovanj-

(linija, ki jo določa vzhodna fasada skladno s tem odlokom izve-

skega objekta v prostoru, ki ga določajo linije severne in juž-

denega stanovanjskega objekta), linija, ki jo določa zahodna fasa-

ne fasade skladno s tem odlokom izvedenega stanovanjskega

da skladno s tem odlokom izvedenega stanovanjskega objekta,

objekta ter 3 m odmik od zahodne meje zemljišča. Če je objekt

ter 1,5 m odmik od zelenega povezovalnega pasu. Če je objekt ožji

ožji od dolžine objekta, mora biti z eno stranico v nadaljeva-

od širine stanovanjskega objekta, mora biti z eno stranico v nada-

nju linije, ki jo določa južna fasada izvedenega stanovanjskega

ljevanju linije stanovanjskega objekta na vzhodni strani (gradbeno

objekta.

linijo določa vzhodna fasada skladno s tem odlokom izvedenega
stanovanjskega objekta).

Na območju parcele 12 v primeru upoštevanja toleranc št. III gradnja samostojnih servisnih programov ni dopustna.

Na območju parcele 28 je območje dopustnega umeščanja servisnih vsebin na severni strani stanovanjskega objekta v prostoru,

Na območju parcel 16, 17, 18, 19 in 20:

ki ga določajo 3 m odmik od vzhodne meje zemljišča (linija, ki jo

– Če se obstoječa gradnja ohranja, gradnja novih nezahtevnih in

določa vzhodna fasada skladno s tem odlokom izvedenega sta-

enostavnih objektov servisnih vsebin ni dopustna, njihove vse-

novanjskega objekta), linija, ki jo določa zahodna fasada skladno s

bine se lahko vključuje samo v obliki dozidav obstoječih objek-

tem odlokom izvedenega stanovanjskega objekta, ter 3 m odmik

tov skladno z določili 21., 22., 23., 24. in 25. člena tega odloka.

od zelenega povezovalnega pasu. Če je objekt ožji od širine sta-

– Če se gradijo novi objekti, veljajo določila kot za parcele 21 in 22.

novanjskega objekta, mora biti z eno stranico v nadaljevanju linije

8
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stanovanjskega objekta na vzhodni strani (gradbeno linijo določa

tnih igrišč na prostem, objektov za rejo živine, pomožnih kmetij-

vzhodna fasada skladno s tem odlokom izvedenega stanovanj-

sko-gozdarskih objektov, objektov za kmetijske proizvode in do-

skega objekta).

polnilno dejavnost, pomožnih letaliških in pristaniških objektov ter
pomožnih objektov na smučišču.«

Na območju parcel 30, 31, 32, 33 in 34 je območje dopustnega umeščanja servisnih vsebin na severni strani stanovanjskega

29. člen

objekta v prostoru, ki ga določajo 3 m odmik od vzhodne meje

Na začetku tretjega stavka 58. člena se besedilo »Ta cesta« nado-

zemljišča (linija, ki jo določa vzhodna fasada skladno s tem odlo-

mesti z besedilom »Vzhodna prometnica«.

kom izvedenega stanovanjskega objekta), linija, ki jo določa zahodna fasada skladno s tem odlokom izvedenega stanovanjskega

30. člen

objekta, ter 1,5 m odmik od zelenega povezovalnega pasu. Če je

Na koncu prvega stavka drugega odstavka 59. člena se pika črta

objekt ožji od širine stanovanjskega objekta, mora biti z eno stra-

in doda besedilo »in zeleni obcestni pas.«.

nico v nadaljevanju linije stanovanjskega objekta na vzhodni strani
31. člen

(gradbeno linijo določa vzhodna fasada skladno s tem odlokom
izvedenega stanovanjskega objekta).

Drugi odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na osrednjem mestu ob križišču glavne dovozne ceste v smeri

Na območju parcel 36 in 37:

sever–jug in južne prometnice v smeri vzhod–zahod je na par-

– Če se obstoječa gradnja ohranja, gradnja novih nezahtevnih in

celi 29 predviden poseben ekološki otok za ločeno zbiranje od-

enostavnih objektov servisnih vsebin ni dopustna, njihove vse-

padkov celotnega naselja (objekt za zbiranje odpadkov: 3 x 7 m,

bine se lahko vključuje samo v obliki dozidav obstoječih objek-

enokapna streha naklona 6-20 stopinj). Sekundarne surovine se

tov skladno z določili 26., 27., 28., 29. in 30. člena tega odloka.

bodo zbirale ločeno v tipiziranih zabojnikih. Dostopi do posod in

– Če se gradijo novi objekti, veljajo določila kot za parcele 30, 31,

zabojnikov morajo biti vedno dostopni s specialnim smetarskim

32, 33 in 34.

vozilom za odvoz odpadkov.«
32. člen

Na območju parcele 38:
– Če se obstoječa gradnja ohranja, gradnja novih nezahtevnih in

Drugi odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:

enostavnih objektov servisnih vsebin ni dopustna, njihove vse-

»Ne glede na druga določila tega odloka v pasu najmanj 15 m od

bine se lahko vključuje samo v obliki dozidav obstoječih objek-

spodnjega roba visokovodnega nasipa Savinje ni dovoljena gra-

tov skladno z določili 26., 27., 28., 29. in 30. člena tega odloka.

dnja stanovanjskih in servisnih objektov ter drugih nezahtevnih in

– Če se gradijo novi objekti, je območje dopustnega umeščanja

enostavnih objektov. Enako ni dovoljeno tudi nasipavanje zemlji-

servisnih vsebin na severni strani stanovanjskega objekta v pro-

šča, prav tako niso dovoljeni posegi v obstoječo zarast.«

storu, ki ga določajo 6 m odmik od vzhodne meje zemljišča
33. člen

(linija, ki jo določa vzhodna fasada skladno s tem odlokom izvedenega stanovanjskega objekta), linija, ki jo določa zahodna

V 78. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

fasada skladno s tem odlokom izvedenega stanovanjskega

»Gradbena parcela 35 ni namenjena gradnji. Lahko se priključi

objekta, ter 1,5 m odmik od zelenega povezovalnega pasu. Če

parceli 34 ali 36, a se pogoji gradnje na njima posledično ne spre-

je objekt ožji od širine stanovanjskega objekta, mora biti z eno

minjajo«.

stranico v nadaljevanju linije stanovanjskega objekta na vzhodni
strani (gradbeno linijo določa vzhodna fasada skladno s tem

Tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

odlokom izvedenega stanovanjskega objekta).
34. člen
Na območju parcele 39 postavitev drugih/dodatnih samostojnih

V 86. členu se črta drugi odstavek.

servisnih objektov ni dopustna, njihove vsebine se lahko vključuje
35. člen

samo v obliki dozidav obstoječih objektov skladno z določili 21.,
22., 23., 24. in 25. člena tega odloka.

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

41.b člen

					

Drugi nezahtevni in enostavni objekti
Polzela, 25. 10. 2016
Drugi nezahtevni in enostavni objekti, ki niso nosilci servisnih pro-

Številka: 032-17/2014-4

gramov stanovanjske gradnje, so dopustni, če to omogoča par-

Jože Kužnik, l.r.

cela in če to ni v nasprotju z drugimi določili tega odloka ter je

Župan

oblikovno, vsebinsko in lokacijsko skladno z drugimi določili tega
odloka.
Ne glede na določila tega odloka na območju ni dopustna gradnja
kakršnikoli pokritih skladišč, samostojnih parkirišč, pomolov, špor-

