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Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/12 in 109/12 – Uredba MEDO) in 17. alineje drugega odstavka 
15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine 
Polzela – Uradne objave, št. 4/2016) na 15. redni seji 20. 12. 2016 
sprejel naslednji

SKLEP
I.

Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in od-
padne vode v Občini Polzela, ki ga je pripravilo Javno komu-
nalno podjetje Žalec, d. o. o. 

II.
Občina Polzela daje subvencijo k ceni omrežnine »odvajanja« 
v višini 20% in subvencijo k ceni omrežnine »čiščenja« v višini 
20% za vsa gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti, ki se 
oskrbujejo od Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, 
poročevalcu Občine Polzela, uporabljati pa se začne 1. 1. 2017.

Št.: 032-18/2014-4
Polzela, 20. 12. 2016 

Jože Kužnik l.r.
Župan

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 7. odstavka 26. člena 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ura-
dni list RS št. 98/2015) in 17. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta 
Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne 
objave, št. 4/16) na 15. redni seji 20. 12. 2016 sprejel naslednji

SKLEP
I.

Potrdi se Program odvajanja in čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode za obdobje 2017–2020, ki ga je izdelalo 
Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o., oktobra 2016.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, 
poročevalcu Občine Polzela, uporabljati pa se začne 1. 1. 2017.

Št.: 032-18/2014-5
Polzela, 20. 12. 2016 

Jože Kužnik l.r.
Župan

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 5. člena Uredbe o me-
todologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 
– Uredba MEDO) in 17. alineje drugega odstavka 15. člena Statuta 
Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne 
objave, št. 4/2016) na 15. redni seji 20. 12. 2016 sprejel naslednji

SKLEP
I.

Občina Polzela subvencionira ceno omrežnine »voda« za 
vsa gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti, ki se oskrbu-
jejo od Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.,  v višini:
• 3,5077 EUR/mesec/dN20 oziroma
• 10,5232 EUR/mesec /dN25/oziroma 
• 52,6162 EUR/mesec/dN50, 
kar skupaj letno zanaša 8.124,00 EUR.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, po-
ročevalcu Občine Polzela, uporabljati pa se začne 1. 1. 2017.

Št.: 032-18/2014-6
Polzela, 20. 12. 2016 

Jože Kužnik l.r.
Župan

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi drugega odstavka 
23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 24. 
točke drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Pol-
zelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) na 
15. seji 20. 12. 2016 sprejel naslednji

SKLEP

I.
Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičnini, 
parc. št. 1980/6, k. o. 980 Andraž (ID 6648580).

II.
Lastninska pravica na nepremičnini iz tč. I. preneha imeti zna-
čaj javnega dobra in postane last Občine Polzela, Malteška 
cesta 28, 3313 Polzela, matična št. 1357603.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, 
poročevalcu Občine Polzela.

Št.: 032-18/2014-10
Polzela, 20. 12. 2016 

Jože Kužnik l.r.
Župan
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) 92. 
člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je župan Občine Polzela 20. 12. 
2016 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine polzela

v obdobju januar–marec 2017

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 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  
izdatkov 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 2016 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, 
št. 6/15, in sprememba odloka 6/16; v nadaljevanju  odlok o proračunu).

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12, 17/15, 52/16), Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16) in 24. točke drugega odstavka 15. člena 
Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na 15. redni 
seji 20. 12. 2016 sprejel

Pravilnik o spremembi pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju 
programov kulturnih društev, programov na področju turizma 

ter programov in projektov drugih društev, organizacij in 
združenj v Občini Polzela

1. člen
V Pravilniku o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih društev, programov na področju turizma ter programov in pro-
jektov drugih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 1/15) 
se spremeni 5. člen, ki na novo glasi:

»Sredstva za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov se njihovim izvajalcem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki 
ga župan občine objavi na spletni strani Občine Polzela ter v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.

Št.: 032-18/2014-9
Polzela, 20. 12. 2016 

Jože Kužnik l.r.
Župan
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2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v na-
slednjih 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 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
  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
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
  431 Investicijski transferi 
  432 Investicijski transferi 
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)

v EUR
Proračun januar–marec 2017

1.036.576
939.394
797.553
759.187

11.429
24.152  
2.785

141.841 
99.754

981
242

1.228
39.636 
74.627

 

74.627

22.556
22.556       

0
682.407
244.613   
83.068
13.090

129.837 
18.618  

409 
375.044 

1.916
188.830

75.614    
 108.684

40.361
40.361  

 22.389
 16.099
 6.290

354.169

Proračun januar–marec 2017

0
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 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 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.) 

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. SPREMEMBA STANJA 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

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako 
opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvr-
ševanje 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. 

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 pro-
računskem letu. Prav tako se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v 
obdobju začasnega financiranja manjši od obsega prihodkov in drugih prejemkov,  kot je omenjeno v 32. členu ZJF.

5. KONČNA DOLOČBA
7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.

Številka: 410-4/2016-1
Polzela, 20. 12. 2016                   Jože Kužnik l.r.

Župan 

0

 0

0

Proračun januar–marec 2017

0

48.729
48.729  
48.729  

305.440

  -48.729
   -354.169     

 -305.440                    
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za podelitev športnih priznanj v Občini Polzela za leto 2016

Zveza športnih društev Polzela in Občina Polzela poziva-
ta organizacije na področju športa in druge organizacije ter 
posameznike, naj predlagajo kandidate za dobitnike športnih 
priznanj v Občini Polzela za leto 2016.

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 med-

narodnih tekmovanjih, kot so: sredozemske igre, uradna 
evropska in svetovna pokalna tekmovanja, uradno evrop-
sko 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 oziroma 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 špor-

tnih tekmovanj,
• naslov naj športnika svoje nacionalne panožne zveze.

Pogoj je tudi, da so v konkurenci nastopili minimalno štirje 
tekmovalci oziroma štiri ekipe.

3. Življenjsko delo v športu ali izjemen prispevek pri razvoju 
športa v Občini Polzela

Priznanje za to področje lahko prejme posameznik, ki iz-
polnjuje 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 2016«, ali po elektronski pošti: kapitleri-
van@gmail.com,in sicer najpozneje do 13. januarja 2017. 

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 pri-

znanje, če gre za fizično osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje, če gre za organiza-

cijo,
4. vrsta predlaganega priznanja,
5. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, zaradi ka-

terih se kandidat predlaga za dobitnika priznanja,
6. število tekmovalcev v kategoriji, 
7. podpis predlagatelja in žig organizacije.

Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, 
ki bodo poslani v skladu z razpisom do predpisanega roka.

Pravila in razpisni pogoji za podelitev športnih priznanj so 
dostopni na spletni strani Občine Polzela in Zveze športnih 
društev Polzela.

Dodatna pojasnila: Ivi Kapitler

 Polzela, 23. 12. 2016

Ivi Kapitler
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 2016

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.  Vrhunski mednarodni 
dosežek

2. Pomemben tekmovalni dosežek 
 v športu

3.  Življenjsko delo ali izjemen 
prispevek 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. 



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: 

* 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 Pol-
zela, s pripisom »Športno priznanje v Občini Polzela 2016«.
Elektronsko verzijo pošljite na e-naslov: kapitlerivan@gmail.com


