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ZAPISNIK
1. SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ki je bila v ponedeljek, 22.12.2014 ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Polzela

Prisotni:
Člani Odbora: Bojana Kralj Kos, Niko Kač, Feliks Skutnik, Nevenka Ribič, Danilo Turnšek
Odsoten: Blaž Turnšek
Ostali prisotni:
Seje so se udeležili tudi: Župan Jože Kužnik, Alenka Kočevar, Tanja Mavrič in Magda Cilenšek.
Sejo je vodil Župan Jože Kužnik, ki je uvodoma vse zbrane pozdravil in ugotovil, da je odbor
sklepčen.
Predstavil je vsebino dnevnega reda:
1. Seznanitev z delovanjem odbora
2. Obravnava osnutka proračuna Občine Polzela za leto 2015
3. Razno
Člani odbora so soglasno ( z 5 glasovi ZA) sprejeli naslednji sklep
SKLEP:
Potrdi se dnevni red 1. seje odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Ad/1 Seznanitev z delovanjem odbora
Župan je predstavil delovanje odbora in sicer, da je predsednik delovnega telesa Bojana Kralj
Kos, ki predstavlja delovno telo, ga organizira in vodi, sklicuje njegove seje in zastopa njegova
mnenja, stališča in predloge v Občinskemu svetu. Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo
dodeljenih zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na
zahtevo župana.
SKLEP
Člani Odbora za odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe so bili seznanjeni z
delovanjem odbora.

Ad /2

Obravnava osnutka proračuna Občine Polzela za leto 2015

Župan je člane odbora seznanil s potekom priprave proračuna za leto 2015.
Sestavo proračuna, njegove odhodke, prihodke ter druge informacije v zvezi s proračunom je
podala Tanja Mavrič in povedala, da je bil pri pripravi proračuna za leto 2015 upoštevan
izračun primerne porabe iz povprečnine 525 evrov na prebivalca, pri čemer je na dan
01.01.2014 bilo 6040 prebivalcev .Vsi ostali prihodki so planirani zgolj na primerjavo realizacije
preteklih let oziroma na posredovane podatke javnih podjetij, katera imajo vpliv na
prihodkovni strani. Prihodkovna stran v letu 2015 znaša 6.204.300 evrov in je v primerjavi z
letom 97,8%. Najvišji priliv prihodkov predstavlja dohodnina in sicer 50% vseh prihodkov, 36%
so transferni prihodki. To so prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz
strukturnih skladov za izgradnjo kanalizacije občin SSD. Ostale prihodke so planirali zgolj iz
realizacije preteklih let, in predstavljajo ostalih 14% prihodkov. Odhodki so planirani v višini
6.093.100 evrov in so v primerjavi z letom 2014 94,7% od tega je namenjeno za investicijske
odhodke 51% proračuna, 49% predstavljajo tekoči transferi in tekoči odhodki. Največ
odhodkov te skupine predstavljajo odhodki za izobraževanje in sicer 49%, ali 1.400.000 evrov.
Posebej so bile obrazložene tudi postavke, ki se nanašajo na promet in prometno infrastrukturo,
varovanje okolja in naravne dediščine ter prostorsko planiranje in stanovanjsko gospodarstvo.
Po predstavitvi je Župan odprl razpravo. V razpravi so sodelovali Nevenka Ribič, Bojana Kralj
Kos, Feliks Skutnik in Danilo Turnšek.
Nevenka Ribič je vprašala, kaj je predmet izgradnje kanalizacije in kaj obravnava projekt
kanalizacije Breg pri Polzeli.
Na vprašanje je odgovorila Magda Cilenšek. Povedala je, da je v planu predvidena izgradnja
kanalizacije v SSD- II. faza in zajema izgradnjo kanalizacije za del naselja Ločica ob Savinji (stari
del) in del naselja Polzela ob razbremenilniku v skupni dolžni 3.617,39 m. Na predvideno
omrežje se vodijo samo fekalne odpadne vode. Omrežje se priključuje na obstoječ kolektor, ki
gravitira na CČN Kasaze. Pogodbena cena je 884.099,50 EUR (z DDV).
K projektu so pristopile občine Vransko, Braslovče in Polzela skupaj, financiranje se izvaja iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj
regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Občina Polzela je vodilni
investitor.Projekt kanalizacije Breg pri Polzeli obravnava območja, kjer še ni zgrajenega
sekundarnega kanalizacijskega omrežja, ki bi omogočal priključevanje stanovanjskih objektov
na javni kanal. Ta območja so delno ob regionalni cesti, potem pri tovarni nogavic in ob
Savinji. Celotno naselje Breg pri Polzeli je v aglomeraciji Polzela in je vključeno v operativnega
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kar pomeni, da bi morali biti v letu
2015 izvedeni vsi priključki.
Bojana Kralj Kos je podala naslednja vprašanja:
- V kateri gasilski enoti je planiran nakup gasilskega vozila?
- Na kateri postavki so planirana sredstva za sanacije plazov?
- Zakaj na Googlu še vedno ni prikazanega ulične sistema?
- Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer je bila planirana že v letu 2014, zakaj je v tem
planu ponovno?
- Investicijsko vzdrževanje GŠ Celilija, za kaj so sredstva namenjena?
- Zanima jo način financiranja RO, število zaposlenih in zaposlitveni načrt
Na vprašanja je odgovoril Župan in povedal, da je v proračunu planiran nakup gasilnega
vozila za gasilsko društvo Ločica ob Savinji. Sredstva za sanacija plazov so zagotovljena na
postavki »rezervirana sredstva«. Glede prikaza uličnega sistema na Google omrežju, s strani
Občine Polzela ni nepravilnosti. Vsi postopki so zaključeni. Bo pa naknadno še preverjeno,
zakaj podatki niso ažurirani.

Za prenovo rojstne hiše Neže Maurer je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno
gradbeno dovoljenje. Rekonstrukcija se bo izvajala samo v primeru pridobitve nepovratnih
sredstev.
Sofinanciranje prenove prostorov za glasbeno šolo Cecilija je predvideno z namenom
ustanovitve javno-zasebnega Zavoda.
Financiranje režijskega obrata se izvaja izključno s sredstvi proračuna. Zaradi povečanega
obsega del in nalog se na tem področju planira nova zaposlitev. Trenutno je v režijskem obratu
zaposlenih šest delavcev, preko javnih del pa štirje.
Feliks Skutnik zanimala trenutna situacija oz. način in možnost priključevanja občanov na OŠO?
Dodatno obrazložitev za projekt OŠO je podala Alenka Kočevar in povedala, da je upravljavec
(Iskra, d.d.) odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO), v fazi izvajanja naročniških priključkov.
Do priključitve na omrežje so prioritetno upravičena vsa gospodinjstva, ki so deklarirana kot
bele lise in so na spisku, ki ga je potrdilo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šolstvo.
Ostalim gospodinjstvom bo omogočen priključek na OŠO, ko bodo priključena vsa
zainteresirana gospodinjstva na spisku belih lis, oz. ko bodo nezainteresirana gospodinjstva
podala izjavo,m da se trenutno ne želijo priključiti na OŠO, oz. če bodo za to izpolnjeni tehnični
pogoji.
Danilo Turnšek je vprašal ali je financiranje Regionalnih agencij obvezno in ali nam je institucija
v pomoč?
Župan je podal odgovor in povedal da je občina Polzela je skupaj z ostalimi Občinami v regiji (
32) soustanoviteljica družbe RASR d.o.o., ki v Savinjski regiji opravlja naloge spodbujanja
regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu.
Po razpravi so člani odbora (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji:
SKLEP:
Člani odbora se seznanijo z osnutkom proračuna za leto 2015 ter se strinjajo z vsebino in
finančno usmeritvijo, ki se nanaša na področje, katerega obravnava Odbor za gospodarstvo
in gospodarske javne službe.

Ad/3 Razno /

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala:

Magda Cilenšek
Podsekretarka za gosp.,okolje in prostor

Jože Kužnik
Župan

