PREDLOG
Na podlagi 1. točke 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela - Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na ……... redni seji
………… sprejel naslednji

SKLEP

I.
Občinski svet Občine Polzela sprejme Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za
obdobje 2018–2028.

II.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta.

Številka: …………….
Polzela, ……………..

Jože Kužnik
Župan

Obrazložitev:
Občinski svet Občine Polzela je na 14. seji, dne 24. 10. 2017, potrdil Predlog Dolgoročne
razvojne strategije Občine Polzela za obdobje 2018-2028. Predhodno je bilo gradivo
obravnavano na delovnih telesih občinskega sveta, ki so podprli osnutek dokumenta ob
določenih pripombah.
Dolgoročna razvojna strategija Občine Polzela za obdobje 2018-2028 je bila podana v 60
dnevno javno razpravo, ki je potekala od 10. 11. 2018 do 8. 1. 2018, v kateri so bile podane
pripombe in predlogi.
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Odbor za prostorsko načrtovanje in
komunalne dejavnosti in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so
predlagali, da se v strategiji izdela prioritetna lista predvidenih ukrepov oz. projektov in določi
terminski plan glede na razpoložljiva letna proračunska sredstva za investicije. Tudi analiza
spletne javne obravnave dolgoročne strategije je kot skupne predloge izpostavila: konkretnejšo
predstavitev projektov, prioritete, financiranje projektov, ter terminski načrt izvedbe le-teh.
Dolgoročna razvojna strategija občine je ob Občinskem prostorskem načrtu Občine najvišji
krovni občinski strateški dokument. Za razliko od slednjega, ki opredeljuje izhodišča, zasnovo
in usmeritve prostorskega razvoja občine, dolgoročna razvojna strategija opredeljuje izhodiščno
stanje, prednosti, slabosti, izzive in priložnosti ter razvojne usmeritve na vseh področjih
življenja v občini. Dodan je še okvirni prioritetni nabor projektov, ki se bo usklajeval in
dopolnjeval v okviru sprejemanja vsakokratnih proračunov občine glede na cilje, zastavljene v
strategiji. Slednji bo opredeljen v Načrtu razvojnih programov občinskega proračuna, ki je
sestavni del proračuna in v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih
projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za obdobje petih
let.
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