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ZAPISNIK
1. SEJE ODBORA ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN KOMUNALNE ZADEVE
ki je bila v ponedeljek, 22.12.2014 ob 19.00 uri
v sejni sobi Občine Polzela
Prisotni:
Člani Odbora: Andrej Potočnik, Ljubo Žnidar, Bruno Rednak, Slavko Jevšnik
Odsotni: Franci Satler, David Krk
Ostali prisotni:
Seje so se udeležili tudi: Župan Jože Kužnik, Alenka Kočevar, Tanja Mavrič, Magda Cilenšek in
Matjaž Murgelj.
Sejo je vodil Župan Jože Kužnik, ki je uvodoma vse zbrane pozdravil.
Predstavil je vsebino dnevnega reda:
Dnevni red:
1. Seznanitev z delovanjem odbora
2. Obravnava osnutka proračuna Občine Polzela za leto 2015
3. Razno
Člani odbora so soglasno ( z 4 glasovi ZA) sprejeli naslednji sklep:
SKLEP:
Potrdi se dnevni red 1. seje odbora za prostorsko planiranje in komunalne zadeve.

Ad/1 Seznanitev z delovanjem odbora
Župan je predstavil delovanje odbora in sicer, da je predsednik delovnega telesa g. Andrej
Potočnik, 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 prostorsko planiranje in komunalne zadeve
delovanjem odbora.

so bili seznanjeni z

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 pripravi proračuna za leto 2015, je bil 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 sta sodelovala Bruno Rednak in Ljubo
Žnidar .
Bruno Rednak je vprašal: -

Kateri prihodki so predvideni iz naslova sofinanciranja občin ?
Zmanjšanje indeksa za vzdrževanje in izgradnjo cest ni
sprejemljivo, glede na zaskrbljujoče stanje cestnega omrežja.
Zakaj se nameni toliko sredstev za izgradnjo javne razsvetljave?
Rekonstrukcija rojstne hiše, zakaj je bila investicija planirana že v
letu 2014?
Poplavna varnost naselja Ločica ob Savinji je, vedno bolj
ogrožena. Zanima ga zakaj ni na neštete pozive občanom v tem
območju, nobenih planiranih aktivnosti?

Na vprašanja Bruna Rednaka je podal dodatne obrazložitve Župan. Prihodki iz naslova
sofinanciranja občin so vložki občin pri izvajanju skupnega projekta izgradnja kanalizacije v
SSD- II.faza. V tem projektu sodelujemo tri Občine ( Vransko, Braslovče in Polzela). Občina
Polzela je vodilni investitor.
Za vzdrževanje in gradnjo občinskih cest se planirana sredstva delijo na investicijski del
predviden na občinski upravi – prometna infrastruktura in komunikacije – 13105 in
vzdrževanje občinskih cest v okviru RO - prometna infrastruktura in komunikacije – 13005.
Zavedamo se, da tako planirana sredstva na letni ravni ne zadoščajo niti ne za zagotavljanje
prevoznosti vseh cest. Žal pa glede na proračunske uporabnike več sredstev ni mogoče
zagotoviti. Napredek na tem področju bo možno izvesti samo v primeru pridobitve EU sredstev
za te namene, kar bo prednostna naloga za naslednje obdobje.
V sklopu izgradnje kanalizacije je, zaradi sočasne izgradnje celotne komunalne in druge
infrastrukture na posameznih odsekih, predvidena tudi gradnja javne razsvetljave.
Za prenovo rojstne hiše Neže Maurer je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno
gradbeno dovoljenje. Rekonstrukcija se bo izvajala samo v primeru pridobitve nepovratnih
sredstev. Planirana sredstva v 2014 niso bila porabljena.
Poplavna varnost ob reki Savinji v naselju Ločica ob Savinji je vse bolj ogrožena. Sanacija oz.
vzdrževanje brežin v smislu zagotavljanja poplavne varnosti, je v izključni domeni lastnika
vodotokov – države. Občina Polzela kljub temu izvaja vzdrževalna dela na vodotokih nižjega
reda ( Ložnica, razbremenilnik, Struga) z lastnimi sredstvi. Je pa za izvedbo protipoplavne

zaščite območij ob Savinji na relaciji Grobeljski most – Letuš, izdelana vsa prostorska in
gradbena dokumentacija. Pristojnemu Ministrstvu je ta problematika znana.
Ljubo Žnidar je vprašal glede izplačila sofinancerskih sredstev s strani države za projekt
gradnja prizidka k vrtcu Polzela in glede plana za izgradnjo kanalizacije v SSD-II.faza. za kar so
tudi odobrena sredstva države – kohezijski sklad.
Na vprašanja g. Ljuba Žnidarja je podala odgovor Magda Cilenšek. Gradnja prizidka k vrtcu
Polzela je zaključena. Finančna sredstva, ki jih je Občina pridobila pri 8. javne pozivu za
sofinanciranje operacije z naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«
razvojne prioritete »Razvoj regij« za obdobje 2013–2015, so bila s strani Ministrstva za
gospodarstvo plačana v decembru 2014. Za projekt gradnje kanalizacije v SSD – II. Faza, v
katerega vstopamo kot vodilni investitor s še dvema občinama Vransko in Braslovče, je
predviden pričetek del januar 2015 in zaključek 31.07.2015. Rok za dokončanje investicije je res
izredno kratek, tako da je dvom za pravočasen zaključek, upravičen. Je pa za realizacijo tega
projekta že izbran izvajalec, podpisana je tudi pogodba za izvedbo v kateri je rok za dokončanje
jasno naveden in ga izvajalec sprejema.
Po razpravi je Odbor ( z 4 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 prostorsko
planiranje in komunalne zadeve.

Ad/3 Razno
/
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.

Zapisala:

Magda Cilenšek

Jože Kužnik

Podsekretarka za gosp.,okolje in prostor

Župan občine

