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Na podlagi 1. 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 3. alineje 1. točke 7. 
člena in 15. alineje 2. točke 29. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 4/16) 
sprejemam

SKLEP 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev

Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Ločica III, 1. in 2. faza 

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se začne postopek za pripravo sprememb in 
dopolnitev tekstualnega dela Odloka o podrobnem prostor-
skem načrtu Ločica III, 1. faza (objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 56/2009) in tekstualnega dela Odloka o podrobnem pro-
storskem načrtu Ločica III, 2. faza (objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 96/2011).

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

tev)
Območje stanovanjske soseske Ločica III se ureja z Odlokom 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ločica III, 1. in 
2. faza (v nadaljnjem besedilu OPPN). OPPN, 1. faza, je stopil 
v veljavo že leta 2009 in 2. faza v letu 2011, vendar do reali-
zacije gradnje še ni prišlo. Vsa zemljišča znotraj območja so 
bila komunalno neopremljena. V letu 2016 pa je Občini Polzela 
uspelo zagotoviti ustrezna proračunska sredstva za gradnjo 
gospodarske javne infrastrukture, kar je posledično povečalo 
zanimanje med eventualnimi investitorji. 

Pri tem se je izkazalo, da zaradi trenutne strukture investitor-
jev ter čedalje večjega zanimanja za sodobnejše oblikovanje 
objektov in energetsko varčne gradnje, nekatere rešitve ne 
ustrezajo trenutnim potrebam. Ključne razlike se kažejo pri 
oblikovnih parametrih (sodobnejše oblikovanje objektov, rav-
ne strehe ...).

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPPN)

Območje sprememb vključuje celotno območje nove stano-
vanjske cone z oznako Ločica III, I. in II. faza, in sicer samo 
tekstualni del odloka v členih, ki določajo oblikovalske rešitve. 
Vse druge načrtovane ureditve ( komunalna in cestna infra-
struktura …) ostanejo nespremenjene. 

Območje sprememb in dopolnitev OPPN se v fazi izdelave do-
kumenta 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 
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ločica III, 1. in 2. 
faza, ter investicijske namere lastnika na območju urejanja.

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

tev OPPN)
Ker se spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega 
prostorskega načrta 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 postopek v skladu z 61.a členom Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZU-
PUDPP-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 OPPN sodeluje-
jo tisti upravljavci urejanja prostora, pri katerih se ob osnutku 
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 – Uradne objave.

Št. 350-4/2017-2
Polzela, 18. 4. 2017     

                        Jože Kužnik l.r.
Župan
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Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 2. 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 2. odstavka 15. 
člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Pol-
zela – Uradne objave, št. 4/16) na 17. seji 11. 4. 2017 sprejel naslednji

SKLEP
I.

Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičnini 
parc. št. 990/8 k. o. 993 Založe (ID 6698358).

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, po-
ročevalcu Občine Polzela.

Številka: 032-20/2014-11
Polzela, 11. 4. 2017       Jože Kužnik l.r.

Župan

Na podlagi 24. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Pol-
zela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, 
št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na 17. redni seji 11. 4. 
2017 sprejel naslednji

SKLEP
o sprejemu Celostne 

prometne strategije Občine 
Polzela

Občinski svet Občine Polzela sprejme Celostno prometno 
strategijo Občine Polzela, ki jo je izdelalo podjetje RC Inže-
niringi Celje, d. o. o., št. 927/2016, marec 2017.

Številka: 032-20/2014-4
Polzela, 11. 4. 2017

Jože Kužnik l.r.
Župan

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 2. 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 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Pol-
zelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) 
na 17. redni seji 11. 4. 2017 sprejel naslednji

SKLEP
I.

Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičnini 
parc. št. 1100/12 k. o. 992 Polzela (ID 6623092).

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.

Številka: 032-20/2014-13
Polzela, 11. 4. 2017

Jože Kužnik l.r.
Župan

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 2. 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 2. odstavka 15. čle-
na Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela 
– Uradne objave, št. 4/16) na 17. redni seji 11. 4. 2017 sprejel naslednji

SKLEP
I.

Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah 
parc. št. 1015/4 (ID 6438429), 1015/6 ( ID 6438428), 1015/7 ( ID 
6438429) vse v k. o. 993 Založe.

II.
Lastninska pravica na nepremičninah iz tč. I. preneha imeti 
značaj 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, po-
ročevalcu Občine Polzela.

Številka: 032-20/2014-12
Polzela, 11. 4. 2017

Jože Kužnik l.r.
Župan
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Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 61. 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; v nadalje-
vanju: ZPNačrt) in 1. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, 
št. 4/16) na 17. redni seji 11. 4. 2017 sprejel

Odlok
o spremembah in dopolnitvah

Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja GARANT 
POLZELA

1. člen
(1) S tem Odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Ga-
rant Polzela (v nadaljevanju: spremembe ZN). 

(2) Spremeni in dopolni se tekstualni del Odloka o zazidalnem 
načrtu industrijskega območja Garant Polzela (Uradni list 
RS, št. 26/85 20/00).

2. člen
Spremembe ZN obsegajo tekstualno spremembo odloka in 
podajajo dopustna odstopanja.

3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen
(dopustna odstopanja)

(1) Dopustna so odstopanja: 
- Dopustna je sprememba dejavnosti, v okviru predvide-

ne namembnosti območja, če je njihov vpliv na okolje 
manjši ali enak, kar se dokaže v strokovni oceni obre-
menitve okolja.

- Dopustna je rekonstrukcija objekta »a« in »b« ter nadzi-
dava in dozidava objektov v okviru opredeljenih odsto-
panj.

- Dopustna je dozidava objekta »b« proti vzhodu cca 
3,00 m x 9,00 m, gradnja povezovalnega hodnika med 
objektom »a« in objektom »b« širine cca 8,00 m, eta-
žnosti do P + 1, z obveznim upoštevanjem določenega 
odmika med objekti, ter od vodotoka. Vsi posegi v pro-
stor (objekti, zunanje ureditve objektov, ograje …) mo-
rajo biti od meje vodnega zemljišča vodotoka oddaljeni 
minimalno 5,00 m. Izjema velja za primere, ki jih določa 
37. člen Zakona o vodah. Kot mejo vodnega zemljišča 
je šteti zgornji rob brežine vodotoka oz. parcelno mejo 
vodotoka skladno s Pravilnikom o podrobnejšem nači-
nu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda.

- Dopusti se nadvišanje slemena objekta »b« za + 1,9 m, 
streha je lahko ravna ali v naklonu, spremeni se etažno-
sti objekta »b«, lahko je etažnosti P, P + IP ali P + 1. 

- Odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, 
energetskega in komunikacijskega omrežja ter izved-
ba vodnogospodarskih ukrepov za zagotavljanje po-
plavne varnosti na območju sprememb ZN na podlagi 
ustrezne projektne dokumentacije, če se pri nadaljnjem 
proučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, geo-
mehanskih, lastniških in drugih razmer poiščejo tehnič-
ne rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega, 
tehnološkega in oblikovalskega vidika, ali če to pogo-
jujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko 
primernejša investicijska vlaganja.« 

(2) Vsa navedena odstopanja so možna v okviru gradbenih 
linij in ob pogoju, da so zagotovljeni ustrezni minimalni od-
miki ter da je hkrati zagotovljeno ustrezno število parkirnih 
mest glede na dejavnost v objektu.

(3) Odstopanja ne smejo: spreminjati načrtovanega videza 
območja, poslabšati bivalnih in delovnih razmer na ob-
močju načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo 
biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji 
morajo soglašati soglasodajalci, v katerih pristojnosti po-
segajo ta odstopanja.«

4. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne in-
špekcijske službe za posamezna področja.

5. člen
(veljavnost odloka)

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poro-
čevalcu Občine Polzela.

Številka: 350-1/2017-6
Polzela, 11. 4. 2017 

Jože Kužnik l.r.
Župan
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Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 1. odstavka in 1. 
alineje 2. odstavka 15. člena v zvezi s 1. in 2. odstavkom 100. 
člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Obči-
ne Polzela – Uradne objave, št. 4/16) in 68. člena Poslovni-
ka Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec 
Občine Polzela – Uradne objave, št. 5/16) na 17. redni seji 11. 
4. 2017 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO

I.
2. odstavka 3. člena Odloka o ureditvenem območju kamno-
loma Podgora, Uradni list RS, št. 1/93 in 96/11 (v nadaljevanju: 
odlok), v naslednjem besedilu:

»4. stavek 2. odstavka 3. člena odloka, ki določa potek meje 
ureditvenega območja ureditvenega načrta in se glasi: 'Tu se 
meja obrne proti severu in obkroži parcelo k. o. Dobrič 192/9 
ter se v severovzhodnem vogalu te parcele obrne proti za-
hodu.', v skladu z ureditvenim načrtom, navedenim v 1. členu 
odloka, pomeni: 'Tu se meja obrne proti severu in obkroži del 
parcele k. o. Dobrič 192/9 ter se v severovzhodnem vogalu 
dela te parcele obrne proti zahodu.'«

II.
4. člena Odloka o ureditvenem območju kamnoloma Podgo-
ra, Uradni list RS, št. 1/93 in 96/11 (v nadaljevanju: odlok), v 
naslednjem besedilu:

»Zadnja vrstica 4. člena odloka, ki določa, katere parcele 
vključuje ureditveno območje ureditvenega načrta in se glasi 
na parcelo: 'k. o. Dobrič (Občina Žalec): 192/9.', v skladu z 
ureditvenim načrtom, navedenim v 1. členu odloka, pomeni 
parcelo: 'k. o. Dobrič (Občina Polzela): 192/9 (del).'«

III.
Obvezna razlaga 2. odstavka 3. člena in 4. člena Odloka o 
ureditvenem načrtu kamnoloma Podgora je sestavni del od-
loka od njegove uveljavitve naprej.

IV.
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Pol-
zelanu, poročevalcu Občine Polzela.
 

Št.: 350-3/2017-3
Polzela, 11. 4. 2 017

Jože Kužnik l.r.
Župan

                                                                    

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 3. odstavka 9. 
člena Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 
– ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 
24. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Pol-
zelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) 
na 17. redni seji 11. 4. 2017 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi upravljavca 

stvarnega premoženja v lasti 
Občine Polzela

I.
Občina Polzela s tem sklepom določa predmet in obseg 
stvarnega premoženja, ki se daje v upravljanje, ter upravljav-
ca stvarnega premoženja.

II.
Občina Polzela je lastnica nepremičnine parc. št. 1001/8 
k. o. 980 Andraž (ID 726254), ki v naravi predstavlja Dom 
krajanov na naslovu Andraž nad Polzelo 9, 3313 Polzela, 
in funkcionalno zemljišče s parkiriščem (Dom krajanov v 
Andražu).

III.
Za upravljavca Doma krajanov v Andražu, Občina Polzela, se 
določi Kulturno društvo Andraž, Andraž nad Polzelo 9, 3313 
Polzela.

IV.
Pravice in obveznosti upravljavca predmetnega stvarnega 
premoženja se podrobneje določijo s posebno pogodbo, ki 
jo v imenu ustanovitelja z upravljavcem sklene in podpiše žu-
pan.

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

Številka: 032-20/2014-16
Polzela, 11. 4. 2017

Jože Kužnik l.r.
Župan
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Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) 
in na podlagi 24. točke 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 4/16) na 17. 
redni seji 11. 4. 2017 sprejel 

ODLOK
o mladini v Občini Polzela

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen in cilj)

(1) Namen tega odloka je uresničevanje javnega interesa v 
mladinskem sektorju v Občini Polzela (v nadaljevanju: ob-
čina) v skladu z zakonom, ki opredeljuje javni interes v mla-
dinskem sektorju. 

(2) Cilj tega odloka je urediti položaj in delovanje mladih v ob-
čini ter opredeliti pogoje in način sodelovanja mladih pri 
odločanju o odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo mla-
dih v lokalni skupnosti, ter pospešiti razvoj lokalne mladin-
ske politike, z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno 
doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti.

2. člen
 (opredelitev izrazov)

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-
dnji pomen:
– »mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spo-

lov, ki so državljani Republike Slovenije ali držav članic 
Evropske unije ali tujci, ki živijo, delajo ali se izobražujejo v 
Občini Polzela ter so stari med 15 in 29 let;

– »mladinska organizacija« je avtonomno, demokratično, 
prostovoljno in samostojno združenje mladih, ki spodbuja, 
izvaja in sodeluje v dejavnostih za mlade in ima sedež v 
Občini Polzela;

– »program za mlade« je program ukrepov v mladinskem sek-
torju, ki ga izvaja mladinska organizacija, z namenom zago-
tavljanja boljših življenjskih pogojev, organiziranosti in pove-
zovanja med mladimi, ki poteka skozi celo leto in vključuje 
večje število aktivnih članov mladinskih organizacij,

– »mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjena oblika 
delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na pod-
lagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v 
družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju 
skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji 
na prostovoljnem sodelovanju mladih, ne glede na njihove 
interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve.

3. člen
(javni interes v mladinskem sektorju v občini)

Javni interes na področju mladinskega sektorja v občini se 
uresničuje z zagotavljanjem:
– razvoja področij mladinskega dela in vključevanja mladin-

skega vidika v strategije, politike in ukrepe v občini, ki vpli-
vajo na mlade;

– finančne podpore mladinskim programom in mladinskim 
projektom.

II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA

4. člen
(področja delovanja in aktivnosti)

Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa mladih,
–  spodbujanje javnega dialoga o družabnih vprašanjih,
–  vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne projekte,
 – organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih mladim,
 – spodbujanje množičnega športa in spodbujanje dejavnosti na 

prostem,
 – ozaveščanje o kulturni raznolikosti in sprejemanje drugačnosti,
 – spodbujanje prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijske-

ga sodelovanja mladih,
 – spodbujanje neformalnih oblik izobraževanja in usposabljanja,
 – spodbujanje aktivne participacije pri oblikovanju lokalne poli-

tike,
 – zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisno-

sti mladih,
 – dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
 – spodbujanje družbenokulturnih dejavnosti,
 – sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
 – skrb za prostore in infrastrukturo, kjer se izvaja mladinska de-

javnost.

Vsa področja delovanja mladine morajo biti dostopna vsem, 
ne glede na njihov socialni položaj, narodnost, jezik, državljan-
stvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in 
politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

III. NOSILCI MLADINSKIH AKTIVNOSTI

5. člen
(izvajalci mladinske organizacije)

Izvajalci mladinske organizacije so mladi, organizirani v različ-
nih društvih, organizacijah in neformalnih skupinah, ter preo-
stali zainteresirani posamezniki.

6. člen
(mladinska organizacija)

Mladinske organizacije v občini so po tem odloku avtonomna, 
demokratična, prostovoljna, samostojna združenja s sedežem 
v Občini Polzela, za katera velja:
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- da imajo najmanj 90 % članov v starosti do 29 let, od tega 
najmanj 70 % članov vodstva v starosti od 15 do 29 let,

- da niso ustanovljeni z namenom služenja osebnim ali po-
slovnim namenom in ciljem, ampak je njihov cilj delovanje v 
javnem življenju in v zvezi z vprašanji, povezanimi s koristni-
mi ljudmi, posameznimi skupinami ali družbe kot celote,

- delujejo samostojno in so neodvisna od drugih subjektov,
- delujejo javno odprto,
- večino svojih aktivnosti namenjajo mladim v Občini Polzela.

IV. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI

7. člen
(ustanovitev komisije za mladinska vprašanja)

(1) Najpomembnejša funkcija mladinskega organiziranja je za-
stopanje interesov mladih na lokalni ravni ter oblikovanje 
mnenj o zadevah, ki zadevajo mlade in so obravnavane v 
občinskih organih in delovnih telesih.

(2) Za celovito obravnavo področij mladine in mladinskega 
sektorja v občini se ustanovi Komisija za mladinska vpra-
šanja (v nadaljevanju: komisija).

(3) Komisijo s sklepom imenuje župan. Komisija je sestavljena 
iz petih (5) članov, in sicer iz treh (3) predstavnikov društev, 
ki se pretežno ukvarjajo z mladino, enega (1) predstavnika 
Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih de-
javnosti ter enega (1) predstavnika občinske uprave. 

(4) Predloge za predstavnike mladih podajo društva, ki se pre-
težno ukvarjajo z mladimi.

(5) Člani komisije med sabo izvolijo predsednika in namestni-
ka predsednika komisije.

(6) Komisija se imenuje za obdobje štirih let.

8. člen
(naloge komisije)

Komisija je posvetovalno telo župana, ki celovito obravna-
va področja mladine in mladinskega sektorja v občini, o tem 
sprejema mnenja in stališča ter podaja predloge županu in ob-
činskemu svetu.

Komisija predvsem:
– skrbi za razvoj lokalne mladinske dejavnosti in lokalne mla-

dinske politike v občini,
– sodeluje z Občino Polzela in mladinskimi organizacijami v 

Občini Polzela,
– pripravlja in obravnava strateške in razvojne načrte na po-

dročju mladinskega sektorja, ki temeljijo na potrebah mladih 
v občini, jih usklajuje z nacionalnimi programi, ter oblikuje 
smernice za dolgoročni razvoj mladinskega sektorja v obči-
ni;

– pripravlja lokalni program uresničevanje interesov mladih v 
Občini Polzela in spremlja njegovo izvajanje;

– obravnava problematike mladih in pripravlja pobude za nji-
hovo reševanje;

– spremlja izvajanje tega odloka in predlaga morebitne spre-
membe in dopolnitve;

– obravnava druga vprašanja, povezana z mladino,
– sodeluje pri pripravi meril in kriterijev za javni razpis za so-

financiranje mladinskih aktivnosti.

9. člen
(sodelovanje komisije v postopkih odločanja)

(1) O odločitvah, ki se nanašajo na mladino, mora biti komisija 
za mladinska vprašanja pravočasno obveščena. Komisija 
nato na svoji seji obravnava predloge odločitev o mladih 
ter oblikuje mnenja in pripombe, ki jih posreduje občinske-
mu organu, pristojnemu za sprejem odločitve.

(2) Komisija vsako leto pripravi pregled odločitev občinskih 
organov, ki so vplivale na delo in življenje mladih, ter jih 
posreduje javnosti.

V. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO

10. člen
(pomen programa)

Lokalni program za mladino (v nadaljevanju: program) je temelj-
ni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom opredeljuje 
prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega 
interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti.

11. člen
(časovno obdobje in struktura programa)

Program se sprejema za obdobje štirih let in zajema predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v ob-

čini,
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega 

sektorja, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega 
proračuna,

– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sek-
torja v občini,

– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vredno-
tenja uresničevanja programa,

– izhodišča za povezovanje in sodelovanje med mladinskimi 
organizacijami, delujočimi v občini,

– seznam in terminski načrt večjih mladinskih prireditev v 
občini,

– izhodišča za promocijo občine.

12. člen
(področja programa)

Področja, ki jih v okviru področij mladinskega sektorja obrav-
nava program, so zlasti:
– izobraževanje mladih,
– zaposlovanje mladih,
– bivanjske razmere mladih,
– zdravje in dobro počutje mladih,
– mladinsko organiziranje,
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– participacija mladih,
– prostovoljstvo mladih,
– informiranje mladih,
– mobilnost mladih.

13. člen
(priprava in sprejem programa)

(1) Pripravo lokalnega programa vodi občinski upravni organ, 
pristojen za področje mladine, v sodelovanju z zainteresi-
rano javnostjo, za obdobje štirih let.

(2) Program sprejme občinski svet.

14. člen
(sredstva za izvajanje programa)

(1) Sredstva za sofinanciranje mladinskih dejavnosti s strani 
Občine Polzela se zagotavljajo v proračunu Občine Polze-
la. Sofinancira se programe in druge projekte mladinskih 
organizacij, ki izvajajo dejavnost za mlade s področja mla-
dinskega dela in mladinske politike.

(2) Sofinanciranje mladinskih dejavnosti se izvaja prek javne-
ga razpisa Občine Polzela. Podrobnosti sofinanciranja mla-
dinskih programov in projektov ureja pravilnik.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(imenovanje komisije za mladinska vprašanja)

Komisija za mladinska vprašanja se imenuje v roku treh (3) 
mesecev po začetku veljavnosti tega odloka. 

16. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasi-
lu Občine Polzela, Polzelan poročevalec Občine Polzela.

Številka: 007-4/2017-1
Polzela, 11. 4. 2017

Jože Kužnik l.r.
Župan

Na podlagi 16. a člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 24. alineje 2. odstavka 
15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Obči-
ne Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine 
Polzela na 17. redni seji 11. 4. 2017 sprejel 

SKLEP
o počitniški odjavi otrok

I. 
V času od 1. junija do 30. septembra 2017 lahko starši otrok, ki 
imajo stalno prebivališče v Občini Polzela, uveljavljajo rezer-
vacijo za vrtec (počitniško odjavo). Rezervacija se uveljavlja 
za največ dva meseca za neprekinjeno odsotnost otroka naj-
manj 30 koledarskih dni. 

Za odjavljeni mesec znaša prispevek staršev 30 % od prispev-
ka za program, v katerem je bil otrok pred odjavo.

O odsotnosti starši pisno obvestijo vrtec najpozneje sedem 
dni pred prvim dnem odsotnosti.

V skladu z veljavno zakonodajo ugodnost ne velja za drugega 
otroka.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju, uporabljati 
pa se začne 1. junija 2017.

Številka: 032-20/2014-6
Polzela, 11. 4. 2017

Jože Kužnik l.r.
Župan

Na podlagi 3. odstavka 98. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 2. točke 
2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poro-
čevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski 
svet Občine Polzela na 17. redni seji 11. 4. 2017 sprejel

Zaključni račun Proračuna 
Občine Polzela za leto 2016

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 
2016.

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2016 sesta-
vljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan po-
drobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in rea-
liziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Pol-
zela za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa proračuna 
so tudi obrazložitve zaključnega računa proračuna.
 

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2016 se ob-
javi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela. 

Splošni in posebni del proračuna in obrazložitve zaključnega 
računa proračuna se objavijo na spletni strani Občine Polzela.

Številka: 410-5/2015-7
Polzela, 11. 4. 2017          Jože Kužnik l.r.

Župan

8 3
2 0 1 7

Polzelan - URADNE OBJAVE, št. 3/2017 z dne, 28. 4. 2017


