Polzela, 22. 12. 2014
Številka: 011-3/2014-2

ZAPISNIK
1. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI,
ki je bila v ponedeljek, 22.12.2014 ob 17.00 uri
v sejni sobi občine Polzela
Prisotni: Igor Pungartnik, dr. Jožef Korber, Marko Slokar, Vili Pižorn, Gertruda Terčak
Seje so se udeležili tudi župan Jože Kužnik, Alenka Kočevar, Tanja Mavrič in Jerneja Svetko,
občinska uprava.
Sejo je vodil Jože Kužnik, ki je uvodoma pozdravil vse zbrane in predstavil vsebino dnevnega
reda:
1. Seznanitev z delovanjem odbora
2. Obravnava osnutka proračuna Občine Polzela za leto 2015
3. Razno
Ad 1/ Seznanitev z delovanjem odbora
Župan je pohvalil dobro sodelovanje pri imenovanju odborov ter predstavil delovanje odbora
in sicer, da je predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Igor
Pungartnik, katera 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.
G. Pungarntik je povedal, da želi kot predsednik odbora dobro delo in pričakuje pomoč s strani
strokovnih služb ter starih članov odbora.
Dr. Korber, kot stari član odbora je povedal, da je material za odbore vedno dobro prirpavljen,
potrebno pa je narediti le izvelčke sklepa iz obravnavanega materiala.
Člani so razpravljali in po razpravi (soglasno s 5 glasovi ZA) sprejeli naslednji
SKLEP
Člani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so bili seznanjeni z
delovanjem odbora.
Ad 2/ Obravnava osnutka proračuna Občine Polzela za leto 2015
Ga. Mavrič je člane odbora seznanila s potekom priprave proračuna za leto 2015. Podrobno
obrazložila sestavo proračuna, njegove odhodke, prihodke, zadolženost občine ter podale ostale
informacije v zvezi z proračunom in povedala naslednje:

»Pri 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.
Prihodkovna stran v letu 2015 znaša 6.204.300 evrov in je v primerjavi z letom 2014 97,8%.
Najvišji priliv prihodkov predstavlja dohodnina in sicer 50% vseh prihodkov, 36% pa 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 področje negospodarstva in sicer:
gasilstvo, civilna zaščita, šolstvo in vrtci, društva, šport, kultura ter področje sociale.
Župan je še poudaril, da se v letu 2015 občina ne bo zadolževala ter da je trenutna zadolženost
občine pod slovenskim povprečjem.
Dr. Korberja je zanimalo, če ostaja višina sofinanciranja pomoči na domu enaka kot doslej ter kaj
se planira pri investicijah v ZD Polzela v letu 2015, glede na zmanjšana sredstva.
Ga. Svetko je povedala, da ostaja sofinanciranje pomoči na domu enako, torej v višini 65%, plan
pa je pripravljen glede na realizacijo v letu 2014. Glede investicij v ZD Polzela je povedala, da se
mora v letu 2015 poravnati še del izvedenih investicij iz leta 2014, v višini 8.000 EUR, razlika
sredstev pa bo porabljena za nujna investicijsko vzdrževalna dela.
G. Slokar je predlagal, da v bodoče ločimo del proračuna, kateri se nanaša samo na področje
družbenih dejavnosti, da je bolj pregledno za člane odbora.
Go. Terčak je zanimalo kako bo s sredstvi za društva ter poudarila, da za njihovo društvo
predstavlja velik strošek vzdrževanje objekta, kateri nujno potrebuje zamenjavo kritine ter
energetsko sanacijo.
Župan je povedal, da se zmanjšujejo sredstva za vsa društva v višini 8%.
Ga. Kočevar je še dodala, da bo občina vsem društvom, kateri so lastniki objektov preko
razpisov dodatno dodelila nekaj sredstev za vzdrževanje objekta.
Člani so razpravljali in po razpravi (soglasno s 5 glasovi ZA) sprejeli 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
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Ad 3/ Razno
Ga. Svetko je povedala, da glede na pobudo g. Slokarja združuje vse tri pravilnike za
sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti, kulture in turizma v en enoten
pravilnik in bo obravnavan na naslednjem odboru.
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.
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