
Kazalo

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN industrijskega območja Garant Polzela ................................... 2  

Vprašalnik Dolgoročna strategija Obćine Polzela za obdobje 2017 - 2027 ................................................................................ 3

Polzela, 27. 1. 2017

1

URADNE OBJAVE
Občine Polzela

2 0 1 7

Polzelan - URADNE OBJAVE, št. 1/2017 z dne, 27. 1. 2017



Na podlagi prve točke 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZU-
PUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi tretje alineje prve točke 
sedmega člena in 15. alineje druge točke 29. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, 
št. 4/16) župan Občine Polzela sprejme

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN

industrijskega območja Garant Polzela

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se začne postopek za pripravo sprememb in 
dopolnitev tekstualnega dela Odloka o zazidalnem načrtu in-
dustrijskega območja  Garant Polzela, objavljen v Uradnem 
listu RS št. 26/85, 20/00.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolni-

tev)
Območje sprememb in dopolnitev ZN je prostor, ki je skla-
dno z veljavnim prostorskim izvedbenim aktom opredeljeno 
kot območje za proizvodne dejavnosti. Območje je v celoti 
pozidano.
Namen sprememb in dopolnitev ZN je omogočiti nadaljnji 
razvoj v skladu z novimi naložbenimi namerami lastnika ne-
premičnin – rekonstrukcijo, nadzidavo in dozidavo objekta B s 
spremljajočimi ureditvami.

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPN)

Obravnavano območje se nahaja  v naselju Polzela pri tovarni 
Garant med potokom Struga, dovozno cesto do Garanta in 
lokalno cesto.

Območje sprememb in dopolnitev obsega območje veljavne-
ga Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načr-
ta Garant Polzela. Površina območja meri cca 2900 m2 in ne 
spreminja namenske rabe.

Območje sprememb in dopolnitev ZN se v fazi izdelave doku-
menta lahko spremeni.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev je  prikaz stanja 
prostora, veljavni Občinski prostorski načrt, veljavni  Odlok o 
ZN industrijskega območja Garant Polzela s spremembami ter 
investicijske namere lastnika v območju urejanja.

5. člen
(vrsta postopka ter rok za pripravo sprememb in dopolni-

tev ZN)
Ker se spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega pro-
storskega načrta z oznako ZN industrijskega območja Garant 
Polzela nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne 
vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na 
rabo sosednjih zemljišč in objektov, se izvede skrajšani posto-
pek v skladu z 61.a členom 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). 

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtova-

nje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo 
tisti državni NUP, pri katerih se od  osnutka akta izkaže, da se 
vsebina sprememb in dopolnitev nanaša na zadeve iz njihove 
pristojnosti.  

7. člen
(finančna sredstva)

Pripravo odloka financirata Občina Polzela in predlagatelj 
sprememb v deležu 50 : 50. Investitor dokumenta bo Občina 
Polzela, ki bo v ta namen sklenila pogodbo z izvajalcem, ki 
izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. 

8. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Sklep začne veljati z dnem objave v Polzelanu, poročevalcu 
Občine Polzela.

Št. 350-1/2017-3
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Bodite del prihodnosti Občine Polzela tudi vi

VPRAŠALNIK za občane
Vabimo vas, da sodelujete pri ustvarjanju naše skupne prihodnosti. S tem anketnim vprašalnikom želimo pridobiti vaše po-
glede in mnenja o stanju in dogajanju v občini. 

Prosimo vas, da nam pri tem pomagate tako, da izpolnite ta vprašalnik. Pri izpolnjevanju označite možnost, s katero se naj-
bolj strinjate (en kvadratek pri vsakem vprašanju), oziroma dopolnite prazne okvirčke na koncu posameznih tematik (če nam 
želite na določeno temo povedati kaj, kar ni vključeno v vprašanja).

Izpolnjen vprašalnik vstavite v priloženo kuverto in vrzite v poštni nabiralnik ali pa skeniranega posredujete na naslov obcina.
polzela@polzela.si do 6. februarja 2017.

Vprašalnik je anonimen, prosimo pa vas, da nam zaupate nekaj splošnih podatkov o sebi (označite ustrezni kvadratek):

Spol: 

moški 
ženska

Starost:

do vključno 17 let
18–29 let
29–45 let
45–64 let
65 let ali več

Status:

dijak/-inja ali študent/-ka
zaposlen/-a
nezaposlen/-a
upokojenec/-ka
drugo
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I. Na katero področje bi se morala Občina Polzela v naslednjih letih osredotočiti po vašem mnenju?

Turizem        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Športni dogodki in prireditve        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Sejemska dejavnost        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Kulturni dogodki        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Obrtništvo         ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Tehnološki razvoj        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Zaposlenost        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Stanje prometne infrastrukture        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Stanje objektov v lasti občine 
(šole, vrtci …)

       ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Ekologija        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Komunala        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Urejanje mesta in okolice        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Energetika        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Transport        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Okrepitev storitvenega sektorja        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Zdravstvo        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Šolstvo        ni pomembno        je malo pomembno        je pomembno       je zelo pomembno

Drugo (naštejte):
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II. GOSPODARSTVO

1. Ocenite splošno stanje gospodarstva v občini. 
zelo slabo
slabo
zadovoljivo
dobro
zelo dobro

2. Kakšna je ponudba delovnih mest v občini? 
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

3. Ste zadovoljni s stanjem na področju ponudbe stanovanj v občini? 
zelo slabo
slabo
zadovoljivo
dobro
zelo dobro

4. Ocenite turistično ponudbo v Občini Polzela. 
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

Vaši dodatni komentarji (pripombe, predlogi) glede stanja gospodarstva v Občini Polzela:
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III. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Kako ocenjujete prometno infrastrukturo v občini?

1. Urejenost državnih cest je …
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

2. Urejenost lokalnih cest, ulic in poti ter pločnikov je …
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

3. Urejenost parkiranja in parkirišč je …
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

4. Zimska služba je …
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

Vaši dodatni komentarji (pripombe, predlogi) glede stanja infrastrukture v Občini Polzela:

5. Prometna signalizacija je …
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

6. Javna razsvetljava  je …
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

7. Dostopnost do telekomunikacij v občini je …
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra
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IV. OKOLJE IN PROSTOR

1. Ravnanje z odpadki je …
zelo slabo
slabo
zadovoljivo
dobro
zelo dobro

2. Oskrba z vodo je …
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

3. Urejenost kanalizacije je …
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

4. Urejenost voda in brežin je …
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

Vaši dodatni komentarji (pripombe, predlogi) glede stanja infrastrukture v Občini Polzela:

5. Urejenost javnih površin je …
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

6. Organiziranost civilne zaščite (varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami) je …

zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

7. Ocenite vključenost občanov v urejenost okolja. Ta je …
 zelo slaba
 slaba
 zadovoljiva
 dobra
 zelo dobra
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V. IZOBRAŽEVANJE, KULTURA IN ŠPORT

1. Kako ocenjujete ustreznost šolskih objektov in otroških vrtcev? Ti so …
zelo slabi
slabi
zadovoljivi
dobri
zelo dobri

2. Kakšna je kakovost in dostopnost zdravstvene oskrbe?
zelo slaba
slaba
zadovoljiva
dobra
zelo dobra

3. Kakšne so možnosti za šport in rekreacijo?
 zelo slabe
 slabe
 zadovoljive
 dobre
 zelo dobre

4. Kaj menite o stanju kulturnega dogajanja? To je …
zelo slabo
slabo
zadovoljivo
dobro
zelo dobro

Vaši dodatni komentarji (pripombe, predlogi) glede stanja izobraževanja, kulture in športa v Občini Polzela:
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