Polzela, 13. 11. 2015
Številka: 011-3/2014-10

ZAPISNIK
5. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI,
ki je bila v četrtek, 12. 11. 2015 ob 16.00 uri
v sejni sobi Občine Polzela
Navzoči člani odbora: Igor Pungartnik, dr. Jožef Korber, Marko Slokar, Gertruda Terčak, Vili
Pižorn
Upravičeno odsotna: Mija Novak
Seje so se udeležili tudi Jože Kužnik, župan, Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave,
Tanja Mavrič, Magda Cilenšek, Matjaž Murgelj in Jerneja Svetko, občinska uprava.
Sejo se je začela ob 16. uri. Predsednik odbora Igor Pungartnik je uvodoma pozdravil vse
navzoče in ugotovil, da je prisotnih 5 članov ter, da je odbor sklepčen.
Ad 1/ Potrditev dnevnega reda 5. seje odbora
Igor Pungartnik je predstavil je vsebino dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda 5. seje odbora
2. Pregled sklepov 4. redne seje in potrditev zapisnika 4. redne seje odbora
3. Osnutek Odloka o ukinitvi Javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela
4. Osnutek Odloka o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Polzela (TIC Polzela)
5. Osnutek proračuna Občine Polzela za leto 2016
6. Razno
Člani odbora so sprejeli naslednji
SKLEP:
Potrdi se dnevni red 5. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
Pred glasovanjem je bili prisotnih 5 članov odbora.
»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.

Ad 2/ Pregled sklepov 4. redne seje in potrditev zapisnika 4. redne seje odbora
G. Pungartnik je na kratko predstavil sklepe 4. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti.
G. Slokar je predlagal, da se naj v skladu z navedbami s prejšnjim zapisnikom vsem članom
odbora naknadno posreduje še polletno poročilo poslovanja Občine Polzela, za področje
negospodarstva in družbenih dejavnosti.

Ga. Mavrič je povedala, da bo poročilo posredovano vsem članom najkasneje do ponedeljka, 16.
11. 2015.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je sprejel naslednji:
SKLEP
Člani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih so potrdili zapisnik 4. seje
Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Pred glasovanjem je bili prisotnih 5 članov odbora.
»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 3/ Osnutek Odloka o ukinitvi Javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela
Župan je podrobno predstavil poslovanje ZKTŠ Polzela za obdobje 2013 do 2015 ter razloge za
ukinitev zavoda, katere je podkrepil s številkami. Med drugim je izpostavil, da je:
- potrebno nameniti vso pozornost varčevanju v javnem sektorju, glede na to, da občini
grozi nova socialna bomba (Tovarna nogavic), je odgovorno in nujno razmišljati ter
ukrepati v smislu krčenja sredstev za celotni javni sektor. Poleg vsesplošnega varčevanja
(ZUJF) v vseh javnih zavodih, je nujno potrebno iskati vse notranje rezerve v finančnem,
kadrovskem in organizacijskem smislu.
- cilj ukinitve ZKTŠ Polzela racionalizirati del javnega sektorja in ga prilagoditi finančnim
zmožnostim občine, gledano na dolgi rok. Dejstvo je, da se prihodek na prebivalca iz leta v
leto zmanjšuje, fiksni stroški poslovanja in obratovanja zavoda pa ostajajo enaki. Še več:
napoveduje se povišanje plač, sprostitev napredovanj itd. Z ukinitvijo zavoda gre za
proaktivno delovanje, in sicer upoštevaje zmanjšana sredstva s strani države. Z ukinitvijo
zavoda bo Občina Polzela v naslednjih petih letih prihranila vsaj 231.400 EUR.
- racionalizacija, vezana na javne uslužbence, se bo pokazala tudi v tem, da se bodo dela
opravljala znotraj enega delodajalca (občine Polzela), kar pomeni tudi iskanje in
prerazporejanje notranjih rezerv delavcev v občinski upravi, posredno pa tudi določene
sinergijske učinke.
- poleg finančnih prihrankov, ki so merljivi, ne smemo spregledati zelo pomembnega
dejavnika, to je tveganje. Ko zavod organizira koncert in podpiše pogodbo za honorar,
tvega, da z vstopninami ne bo zmogel poravnati niti honorarja, kaj šele stroškov, ki
nastanejo ob organizaciji koncerta. Veliko manjši riziko je odstopiti organizacijo koncerta,
prireditve itd. tovrstnim ponudnikom oz. organizatorjem, ki plačajo najem dvorane oz. se
sklene z njimi dogovor (pogodba) o razdelitvi stroškov in vstopnin. Zgolj za posredovanje
prireditev zavod ni potreben.
- opaziti tudi, da je ponudnikov istovrstnih prireditev v občini že toliko, da je med njimi že
čutiti konkurenco ali celo rivalstvo. Občina torej ne potrebuje še več organizatorjev
prireditev, pač pa usklajeno in povezovalno delovanje obstoječih.
Posebej je poudaril je, da ukinjanje zavoda ne pomeni zmanjševanje kulturne, turistične in
športne ponudbe v občini, pač pa racionalnejše izvajanje le-te. Nekatere aktivnosti bo opravljal
TIC, ki bo deloval pod okriljem občine. Nekatere bodo izvajali javni zavodi, ki delujejo na
območju Občine Polzela in katerih soustanoviteljica je občina. Nekatere prireditve bodo ostale v
domeni močnih in aktivnih društev, kot je že bilo pred ustanovitvijo zavoda. Nekatere kulturne
in športne prireditve pa bodo pogodbeno izvajale fizične osebe, organizacije ali združenja,
registrirana za opravljanje teh dejavnosti. Nujno je treba ukiniti prireditve, ki so se doslej
izkazale kot neracionalne oz. predrage glede na število obiskovalcev. Kulturna ponudba bo
prilagojena potrebam in okusu večine občanov.
Z ukinitvijo zavoda se bodo zmanjšala tudi številna birokratska dela, ki jih je potrebno
konstantno izvajati za zavod, kot samostojno pravno osebo, kot so redne posodobitve kataloga
informacij javnega značaja, registra tveganja, načrta integritete, letna poročila, plan dela in
drugih internih aktov.
Poleg izrazitega finančnega prihranka bo, kot rečeno, bistveno zmanjšano tudi tveganje. Pretok
del med javnimi uslužbenci bo pomenil kadrovski prihranek in angažiranje notranjih rezerv.
Povezovanje in usklajevanje društev z obstoječimi zavodi (knjižnica, šola, glasbena šola …) bo
stalnica, pričakujemo pa tudi prostovoljno vključevanje posameznikov pri organizaciji
določenih aktivnostih, ki jih zmorejo.

Cilj občine ni ustvarjati dobiček z organizacijo koncertov in ostalih prireditev, pač pa razpršiti
namenska sredstva med čim več občanov. Prav tako cilj reorganizacije ni ukinjanje programov
in dejavnosti, pač pa prilagoditi javni sektor denarju, ki je na voljo. Glede na napovedana in že
zmanjšana sredstva se bo nečemu treba odpovedati. V našem primeru se zaradi hitrega
prilagajanja odpovedujemo le organizacijski obliki.
G. Pižorna je zanimano kakšne bodo pravne in finančne posledice za ukinitev zavoda?
Ga. Kočevar je povedala, da bo imenovan likvidatorski upravitelj, kateri stroški celotne
likvidacije zavoda bodo znašali 2.500 EUR + DDV ter stroški odpravnine direktorice cca. 2000
EUR, drugih stroškov pa ne bo. Likvidacijski upravitelj bo v roku 5 mesecev od datuma
ukinitve zavoda speljal vse posle za likvidacijo zavoda.
G. Slokar meni, da bi bilo prav, da bi dobili v pregled natančno kalkulacijo primerjave
proračunskih postavk, katera so bile sedaj planirane na zavodu ter katere bodo sedaj
zagotovljene v proračunu občine.
Nekaj pomislekov ima tudi glede navedb, da se zmanjšujejo stroški delovanja, kako bo lahko
dejavnost z manj stroški boljša? Povedal je tudi, da je težko pričakovati od društev, da bodo
organizirala večje prireditve v občini, ker delajo volontersko.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je sprejel naslednji:
SKLEP:
Člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se strinjajo z
osnutkom Odloka o ukinitvi Javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela.
Pred glasovanjem je bili prisotnih 5 članov odbora.
»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 4/ Osnutek Odloka o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Polzela (TIC
Polzela)
Župan je podal obrazložitve za ustanovitve Turistično informacijskega centra Občine Polzela.
Osnutek odloka o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Polzela je bil
posredovan članov odbora skupaj z vabilom na odbor.
Člani odbora niso imeli pripomb na osnutek odloka.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je sprejel naslednji:
SKLEP:
Člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se strinjajo z
osnutkom Odlokom o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Polzela (TIC
Polzela).
Pred glasovanjem je bili prisotnih 5 članov odbora.
»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 5/ Osnutek proračuna Občine Polzela za leto 2016
Ga. Mavrič se člane odbora seznanila s sestavo proračuna, z odhodki, prihodki 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.
Povedala je, da 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, pa 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
niso predvidena. 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.
Župan je še posebej obrazložil postavke oz. predvidene investicije, ki se planirajo v letu 2016.
Povedal je tudi, da so za planirane energetske sanacije pogojene z uspešnim kandidiranjema na
razpise za nepovratna sredstva, drugače se ne bo pristopilo k sanaciji.
Po predstavitvi je predsednik odprl razpravo.
G. Slokar je imel nekaj vprašanj za posamezne proračunske postavke ter dal pobudo, da se
naslednjič sklicani sestanki odborov v večjem časovnem razmiku, glede na pomembnost tem,
katere se obravnavajo.
Člani odbora so podali odgovore na njegova vprašanja.
G. Pižorn je povedal, da je pričakoval več sredstev za delovanje kulturnih društev v občini za
organizacijo prireditev.
Ga. Kočevar je povedala, da so sredstva katera so planirana za organizacijo prireditev skupaj z
društvi v občini planirana na drugi proračunski postavki.
Dr. Korber je bil mnenja, da je potrebno v proračun dodati tudi sredstva za energetsko sanacijo
Zdravstvenega doma Polzela, s čimer bi zmanjšali tudi ostale stroške v domu.
G. Pungartnik je predlagal, da člani odbora osnutek proračuna še enkrat podrobno pregledajo
ter podajajo svoje morebitne predloge in pripombe njemu na mail najkasneje do ponedeljka, 16.
11. 2015.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je sprejel 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 negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti se strinjajo hkrati pa vlagajo pobudo, da se dodajo v proračun
tudi sredstva za energetska sanacija Zdravstvenega doma na Polzeli.
Pred glasovanjem je bili prisotnih 5 članov odbora.
»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 6/ Razno
Dr. Korber je vprašal kako je sedaj s stavbo od Društva upokojencev Polzela?
Ga. Terčak je povedala, da je stavba še vedno v lasti DU Polzela in, da so člani upravnega
odbora društva sprejeli sklep, da se lastništvo stavbe preda v last občine.
Župan je predlagal, da se lastništvo hiše prenese na občino, tako kot je to že urejeno s
kulturnimi domovi v občini, društvo pa upravlja s stavbo.
Seja je bila zaključena ob 17.55 uri.
Zapisala:
Svetko Jerneja

Predsednik
Igor Pungartnik

