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ZAPISNIK
4. SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ki je bila v petek, 12.11.2015, ob 16.30 uri,
v sejni sobi Občine Polzela

Prisotni:
Člani Odbora: Bojana Kralj Kos, Niko Kač, Feliks Skutnik, Nevenka Ribič, Danilo Turnšek,
Blaž Turnšek
Ostali prisotni:
Seje so se udeležili tudi Jože Kužnik, župan, Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
Tanja Mavrič, finančnica, Magda Cilenšek, podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor,
Matjaž Murgelj, višji svetovalec za infrastrukturo in komunalo in Jerneja Svetko, višja
svetovalka za družbene zadeve.
Sejo je vodila predsednica odbora Bojana Kralj Kos, ki je uvodoma vse zbrane pozdravila in
ugotovila, da je prisotnih šesti lanov in da je komisija sklepčna. Predstavila je vsebino
dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda 4. seje
2. Poročilo o izpolnitvi sklepov 3. redne seje in potrditev zapisnika te seje
3. Obravnava osnutka proračuna Občine Polzela za leto 2016
4. Razno
Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:
SKLEP:
Potrdi se dnevni red 4. seje odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 6 članov komisije.
»ZA« je glasovalo 6 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad/2 Poročilo o izpolnitvi sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje
Predsednica odbora je prebrala zapisnik 3. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe, ki je bila v ponedeljek 07. 09. 2015 in pozvala župana, da poda informacijo o realizaciji
sklepov te seje.
Župan je povedal, da se je Občina vključila v projekt odplačila dolgov za socialno ogrožene
občane iz področja lokalne pristojnosti. Na naslednji seji Sveta bo podan predlog za odpis v
skupni višini cca 4.000 EUR.

Glede družbe Garant d. d. - v stečaju je povedal, da je bil s strani Občinske uprave Stečajnemu
upravitelju in Sodišču, posredovan dopis s podatki o zainteresiranih ponudnikih po odkupu
proizvodnih objektov po deležih. Trenutno stečajni upravitelj vodi postopek javne dražbe za
prodajo celote.
Niko Kač je vprašal glede interesa Občine po odkupu celote, oziroma vsaj tistih nepremičnin po
katerih je predvidena gradnja dovozne ceste.
Župan je povedal, da glede na interesa posameznikov, občina odkupa ne planira. Bo pa
pristopila k izgradnji dovozne ceste.
Po razpravi so člani so sprejeli naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 3. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 6 članov komisije.
»ZA« je glasovalo 6 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad /3 Obravnava osnutka proračuna Občine Polzela za leto 2016
Župan je člane odbora seznanil s potekom priprave proračuna za leto 2016. Posebej je
obrazložil postavke, ki se nanašajo na gospodarstvo, ker pa so investicije v javno infrastrukturo
pomemben dejavnik v razvoju gospodarstva, je predstavil tudi vse načrtovane investicije.
Sestavo proračuna, njegove odhodke, prihodke ter druge informacije v zvezi s proračunom je
podala Tanja Mavrič in povedala, da so pri planiranju prihodkovne strani bila vzeta izhodišča
povprečnih podatkov iz leta 2015. Pri pripravi izračuna primerne porabe je bila upoštevana
povprečnina 525 evrov na prebivalca - ob upoštevanju izračunane vsote korigiranih kriterijev v
višini 0,977898.
Izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016 Ministrstvo za finance
občinam še ni posredovalo, ker pogajanja med Skupnostjo občin in vlado še vedno potekajo.
Zadnja obvestila so bila posredovana 5. oktobra in sicer, da so izhodišča občin 536 evrov
povprečnine na prebivalca , vlada pa vztraja na predlogu v višini 522 evrov.
Prihodkovna stran znaša 5.752.900 evrov. Vsi ostali prihodki so planirani zgolj na primerjavo
realizacije preteklih let oziroma na posredovane podatke javnih podjetij, katera imajo vpliv na
prihodkovni strani v letu 2016. Dohodnina predstavlja 54% vseh prihodkov. Prihodki iz
naslova transfernih prihodkov, ki predstavljajo 26% celotnega proračuna, so prejeta sredstva iz
državnega proračuna in iz sredstev EU iz strukturnih skladov. Ostali prihodki, to so lastni
prihodki, so planirani v višini 20% proračunskih sredstev.
Odhodki so planirani v višini 5.766.900 evrov. Za investicijske odhodke in transfere je v letu
2016 namenjeno 48% proračuna oziroma 2.744.200 evrov. 52% predstavljajo tekoči transferi in
tekoči odhodki. Najvišji odstotek odhodkov te skupine predstavljajo odhodki namenjeni
proračunski postavki izobraževanje in sicer 44%, ali 1.328.000 evrov.
V računu finančnih terjatev in naložb, prodaje kapitalskih ali katerih drugih deležev v letu 2016
ni predvidena. Ravno tako ni načrtovanih izdatkov za dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev.
V računu financiranja ni predvidenega zadolževanja. Planiran znesek odplačil dolga pa znaša
200.000 evrov.
Bilanca prihodkov in odhodkov v letu 2016 izkazuje prihodke v višini 5.752.900 evrov in
odhodke 5.766.900 evrov. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki znaša -14.000 evrov. Ob
upoštevanju odplačil dolga iz bilance računa financiranja v višini 200.000 evrov, bo pokrivanje
primanjkljaja iz sredstev prenesenih konec leta v predvideni višini 214.000 evrov.

Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo.
Nevenka Ribič je vprašala za namen nakupa zemljišč pri Tuš-u, glede na to, da je sprejeta
odločitev o prenovi kulturnega doma Polzela. Nadalje jo zanimajo stroški za izdelavo projektne
dokumentacije in če so bili izvajalci izbrani po postopku in na način, ki ga določa veljavna
zakonodaja.
Župan je povedal, da je planiran nakup zemljišč pri Tuš-u na Polzeli v območju, kjer je
predvidena blokovna gradnja. Pri planiranju odhodkov za namene izdelave projektne
dokumentacije so stroški ocenjeni na podlagi nezavezujočih ponudb. Postopek za izbor
izvajalcev bo uveden po sprejemu proračuna.
Predsednica je vprašala glede projekta DOLB v povezavi z že izvedenimi aktivnostmi na tem
projektu. V postopku sprejema koncesijskih aktov so bili izraženi pomisleki glede ekonomske
upravičenosti projekta in ali so bili v okviru izdelave študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso preverjeni vsi razpoložljivi energetski viri vključno z ogrevanjem s toplotno
črpalko. Prav tako, je bil podan predlog, da se preveri možnost navezave daljinskega ogrevanja
na kotlovnico v Domu upokojencev Polzela.
Župan je povedal, da družba Envirodual d. o. o., ki je naš energetski upravljavec, izdeluje
strokovno poročilo na izdelano študijo, katera bo predstavljena temu odboru. Na podlagi
preverjenih podatkov o rezultatih v občinah, kjer je tovrsten način ogrevanja že preizkušen in
deluje pomeni ogrevanja z lesno biomaso velik doprinos zmanjšanju emisij in znaten
ekonomski učinek (cenejše ogrevanje, dodatne zaposlitve , energetska neodvisnost predvsem
zaradi samooskrbe z lesno biomaso). Prednost uporabe LB je torej v nizkih emisijah, cenovni
ugodnosti, zanesljivosti, visokih izkoristkih, energetski neodvisnosti občine od naftnih
proizvajalcev, dodatni zaposlitvi prebivalstva in očiščenih gozdovih, ki predstavljajo 50 %
površine naše občine.
Danilo Turnšek je menil, da predlagan proračun ne planira investicij v obsegu, katere bi
pomenile dvig gospodarske rasti v občini, kar ni sprejemljivo. Pri planiranju investicij v
energetske sanacije javnih objektov( športne dvorane, KUD Andraž, vrtec Polzela ) so verjetno
planirana EU sredstva in je realizacija odvisna od tega. Kaj se bo zgodilo v primeru če javnega
razpisa ne bo, oziroma EU sredstev ne bo pridobljenih.
Župan je povedal, da smo zaradi predhodnih informacij o prihajajočih razpisih za energetske
sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti v proračun za 2016 uvrstili vse javne objekte, za katere
imamo izdelano predpisano dokumentacijo. Realizacija je odvisna od uspešnosti na javnih
razpisih.
Blaž Turnšek ugotavlja, da so sredstva namenjena za razvoj kmetijske dejavnosti smešno nizka.
Kmetijska panoga je še vedno vodilna gospodarska panoga v občini in zato pričakuje nek
sorazmeren znesek. Predlaga, da se javni razpis za dodelitev sredstev pripravi tako, da se bodo
lahko nanj prijavili vsi kmetje oziroma bo namenjen večjemu krogu lastnikov kmetij.
Feliks Skutnik ugotavlja, da je proračun, seveda po usmeritvah pristojnega Ministrstva, manjši
kar povzroča negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Predlaga, da se ta manjkajočo sredstva
zagotovijo z evropskimi sredstvi, za kar je potreben profesionalen pristop. Načinov je več ali
združitev s sosednjimi občinami ali z novo zaposlitvijo ustreznih kadrov. Nadalje je vprašal
kako so planirana sredstva za pridobitev novih gospodarskih subjektov, ki jih bo zaradi stanja
tovarne nogavic nujno pridobiti v naše območje. V ta namen je potrebno planirati več sredstev
za stimulacijo za nove subjekte, ki bodo vstopali na območje občine. Več informacij želi tudi
zaradi planiranega financiranja KD Hopsi Polzela, postavka je namreč ukinjena.
Župan je povedal, da je na temo pridobitev evropskih sredstev in na predlog ga Nevenke Ribič
že opravil prvi razgovor z MO Velenje. Za financiranje KD Hopsi Polzela je, na predlog
Nadzornega sveta občine, izoblikovana nova postavka. Sredstva bodo razdeljena na podlagi
javnega razpisa.

Na temo KD Hopsi je bila razprava obsežna. Vsi člani odbora so bili enotni, da se profesionalni
klub sicer podpira, seveda pod pogoji, da deluje po pravilih in poskrbi za izvajanje vseh
zakonskih obveznosti, za kar bo poskrbel Nadzorni odbor Občine, ki trenutno nadzor tudi
izvaja.
Niko Kač je opozoril na problem nezaposlenosti v občini, ki se bo ob morebitnem stečaju
Tovarne nogavic še drastično povečal. Pritisk na socialne transfere iz občinske blagajne se bo
znatno okrepil v obliki subvencij ( vrtec, šola, stanarine) in bo ostajal visok vse dotlej, dokler se
možnost zaposlitve ne bo povečala. Kot pravo rešitev vidi v obliki privabljanja novih
investitorjev, ki bi zagotavljali nova delovna mesta. Zato bi morali v proračunu za prihodnje
leto zagotoviti sredstva za vzpodbude kot na primer v obliki nekajletnih oprostitev plačila
stroškov za stavbno zemljišče ob zavezi za dolgoročno vzpostavitev in ohranjanje določenega
števila delovnih mest.
Kot možno povečanje prihodkov pa predlaga ponovni pregled o tem, kakšno je število
prebivalcev, ki imajo na Polzeli samo začasno bivališče, "glavarino", pa dobi občina, kjer je
občan stalno prijavljen..
Predsednica je odprla tudi temo o morebitni nastanitvi beguncev v Garantu Polzela.
Župan je povedal, da je preveril pri stečajnemu upravitelju in da je to tezo zavrnil.
Člani Odbora so kljub temu predlagali, da se pripravi sklep s katerim se lastnika zaveže, da je
potrebno za primer začasne ureditve centra za sprejem beguncev v Garantu Polzela, pridobiti
soglasje Občinskega sveta Občine Polzela. Ta sklep sprejme in potrdi Občinski svet.
Po končani razpravi in predlogih članov GO je svoje videnje proračuna podala tudi
predsednica, katera se je v celoti strinjala z vsemi predlogi in pripombami, hkrati pa se je
opredelila na naslednje točke:
1.
prorač postavka : Plače obč uprave 06039001
Trg dela turizem 10039001
Trg dela RO
1003
so v skupnem znesku povečane za enormni znesek 94.200,00 eur. Skladno z določili
obravnave proračuna prosi za gradivo z vsebino Kadrovski načrt z obrazložitvijo.
2.
Predlaga seznam projektov v proračunu, za katere so sredstva zagotovljena in seznam
projektov, katera so vezana na pridobitev sredstev (EU in iz ministrstva).
3.
Podpira predlog o sodelovanju s strokovnjaki Občine Velenje glede pridobivanja EU
sredstev (proti plačilu storitev), hkrati pa predlaga, da se v sodelovanje z OV aktivno
vključi strokovna oseba naše občine, katera na čim boljši način poskuša pridobivati
informacije in izkušnjam na tem področju, da bi v bodoče lahko projekte peljali
samostojno. – predlaga se , da se sredstva planirajo v proračunu.
4.
Postavka 19039001-1903 – ogrevanje OŠ Polzela : rebalans iz 40000 eur na 60000 eur in
indeks 100 za 2016 ne kaže energetskih prihrankov po energetski sanaciji šole. Razlaga
župana……..
5.
vezano na GO je predsednica predlagala, da občina preventivno v čim krajšem času
pristopi k sprejetju internega akta, odloka v zvezi z problematiko beguncev z
poudarkom, da OS daje soglasje v primeru omogočitve naselitve beguncev na širšem
področju občine iz tržnih oz dobičkonosnih razlogov (brez uredbe Vlade RS), saj gre
lahko za poseganje v širšo lokalno skupnost, bojazni po nastanku materialne škode, …
Predsednica se pridružuje dejstvu, da je proračun naravnan neinvesticijsko, razvojno okrnjen,
zato opaža tudi nekoliko neskladja nesorazmerja glede povečanja zaposljivosti. Podpira pa
razlago župana, da se občina v letu 2016 ne bo zadolževala, temveč bo le to prihranila za
naslednja leta in večje investicije.

Člani odbora so nato sprejeli naslednji:
SKLEP:
Člani odbora se seznanijo z osnutkom proračuna za leto 2016. Z vsebinsko in finančno
usmeritvijo, ki se nanaša na področje, katerega obravnava Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe se strinjajo, hkrati pa sprejemajo naslednje sklepe:
1. Pri pripravi razpisa za spodbujanje kmetijstva se vključi g. Blaža Turnška, člana
odbora za gospodarstvo.
2. Za primer stečaja Polzela tovarna nogavic, d. d., se naj planirajo intervencijska
sredstva.
3. Občinska uprava naj pridobiti podatke o številu začasno prijavljenih osebah v
Občini Polzela in izvede ustrezne postopke.
4. Občinska uprava naj pripravi sklep s katerim se lastnika Garanta oz. stečajnega
upravitelja zaveže, da je potrebno za primer začasne ureditve centra za sprejem
beguncev v Garantu Polzela, pridobiti soglasje Občinskega sveta Občine Polzela.
Ta sklep sprejme in potrdi Občinski svet.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 6 članov komisije.
»ZA« je glasovalo 6 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad/4 Razno /

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisala:
Magda Cilenšek
Podsekretarka za gosp.,okolje in prostor

Bojana Kralj Kos
Predsednica

