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ZAPISNIK
6. SEJE ODBORA ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN KOMUNALNE ZADEVE
ki je bila v sredo 11. 11. 2015 ob 17. uri v sejni sobi Občine Polzela
Prisotni:
Člani Odbora: Andrej Potočnik, Bruno Rednak, Slavko Jevšnik, David Krk
Odsotni:
Člani Odbora: Franci Satler, Ljubo Žnidar.
Ostali prisotni:
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 vodil predsednik odbora Andrej Potočnik, ki je uvodoma vse zbrane pozdravil in
ugotovil, da so prisotni štirje člani komisije (od šestih) ter da je komisija sklepčna. Predstavil je
vsebino dnevnega reda in sicer:
1. Potrditev dnevnega reda 6. seje
2. Poročilo o izpolnitvi sklepov 5. redne seje in potrditev zapisnika te seje
3. Obravnava osnutka proračuna Občine Polzela za leto 2016
4. Razno
Člani odbora so sprejeli naslednji
SKLEP:
Potrdi se dnevni red 6. seje odbora za prostorsko planiranje in komunalne zadeve.
Pred glasovanjem so bili prisotni 4 člani komisije.
»ZA« so glasovali 4 člani, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad/2 Potrditev zapisnika 5. redne seje
Zapisnik 5. seje Odbora za prostorsko planiranje in komunalne zadeve, ki je bila v četrtek ,
dne 15. 10. 2015 ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Polzela, so člani Odbora prejeli skupaj z
gradivom.
Predsednik odbora je zapisnik prebral in ga dal v razpravo. K razpravi se ni prijavil nihče.
Člani so sprejeli naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 5. seje Odbora za prostorsko planiranje in komunalne zadeve.
Pred glasovanjem so bili prisotni 4 člani komisije.
»ZA« so glasovali 4 člani, »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 oz. predvidene investicije, ki se nanašajo na promet in prometno
infrastrukturo, varovanje okolja in naravne dediščine ter prostorsko planiranje in stanovanjsko
gospodarstvo.
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. 10. 2015 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 predsednik odprl razpravo.
Bruno Rednak je povedal, da v predstavljenem proračunu ne najde pravih projektov, ki bi
izboljšali oziroma dvignili kvaliteto bivanja občanov. Ima pomisleke glede projekta DOLB,
projektov izgradnje parkirišč v poslovni coni in na gradu Komenda, projekt javne razsvetljave.
Na tako pripravljen proračun daje pripombo, da vsebuje premalo projektov za spodbujanje
gospodarstva v občini.
Po razpravi so člani sprejeli naslednji:
SKLEP:
Člani odbora so seznanjeni z osnutkom proračuna za leto 2016. Z vsebinsko in finančno
usmeritvijo, ki se nanaša na področje, katerega obravnava Odbor za prostorsko planiranje
in komunalne zadeve se strinjajo hkrati pa vlagajo pobudo, da se prednostno planirajo
projekti za spodbujanje gospodarstva v občini.
Pred glasovanjem so bili prisotni 4 člani komisije.
»ZA« so glasovali 4 člani, »PROTI« ni glasoval nihče.
Ad 4/ Razno
Magda Cilenšek je povedala, da se je pričela prenova fasad na večstanovanjskih objektih –
blokih v centru Polzela. Trenutno se izvaja obnova fasade na objektu Glavni trg 10. Glede na
to, da ima odločitev o izboru fasadne barve velik vpliv na podobo centra Polzela, je predlagala,
da se sprejeme sklep s katerim se upravljavca zaveže, da je potrebno za vsak poseg pridobiti
soglasje Občine Polzela, kot nosilke urejanja prostora v občini.

Pri določanju barv za vsak posamezen objekt se naj upošteva sedanja barvna zasnova in pri tem
uporaba pastelnih barv ( bela, bež, drap, siva…).
Po razpravi so člani sprejeli naslednji:
SKLEP:
Upravljavca večstanovanjskih objektov v centru Polzele se zaveže, da je potrebno za vsak
poseg na fasadi teh objektov pridobiti soglasje Občine Polzela, kot nosilke urejanja
prostora v Občini. Pri določanju barv za vsak posamezen objekt se naj upošteva sedanja
barvna zasnova in pri tem uporaba pastelnih barv ( bela, bež, drap, siva…).
Pred glasovanjem so bili prisotni 4 člani komisije.
»ZA« so glasovali 4 člani, »PROTI« ni glasoval nihče.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.

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

Andrej Potočnik
Predsednik Odbora

