Seznam pripomb na predlog Odloka o proračunu za leto 2015 in 2016
(vloženi v času javne obravnava od 6. 1. do 21. 1. 2015)
ŠT. VLAGATELJ PRIPOMBE
1. Vojko Zupanc

2.

Dušak Marija

3.

Vrtci Občine žalec

4.

Krištof Kač

5.

KS Levec

6.

KS Šempeter

7.
8.

Danica Sajovic
Iztok Antloga
KS Galicija

9.

KS Petrovče

10. ZKŠT Žalec
11. Mag. Ježovnik Jančič Lilijana

12. Lojze Posedel

VSEBINA PRIPOMBE -POVZETEK
V proračunu za leto 2015 in 2016 zmanjšanje postavke Kultura, šport in
nevladne organizacije 18008 (Ureditev arheološkega parka Šempeter)
V proračunu 2015 in 2016 se poveča postavka Prostorsko planiranje in
stanovanjsko komunalna dejavnost 16022 novi podkonto 4209 - Industrijska
cona Šempeter zahod
zagotovitev sredstev za izgradnjo vodovoda Dobrna - Hramše (prenos iz leta
2014 v leto 2015
Povečanje postavke 19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
(dodatna sredstva zaradi urgentne sanacije toplovoda )
1) urejanje grbin in umirjanje prometa (grbine oznake, smerokazi ) sredstva
zagotoviti iz proračunskih postavk
2) ravnanje z odpadnimi vodami
Obnova in zamenjava svetilk potratnih svetilk
Razsvetljava (Levec proti Beltram)
Sprehajalna pot proti Savinji in Petrovčah (dodelitev sredstev KS Levec za table
Info točka- Informacijska tabla v Levcu (dotrajana)
Preplastitev ceste od gasilskega doma do vrta
Zagotovitev sredstev za umirjanje prometa v Rojah in KS Šempeter v letu 2015 in
Zagotovitev priključitve na javno vododovodno omrejžje v Podlogu in Zg.
Priključitev naselij KS Šempeter na javno kanalizacijsko omrežje in da se za to
zagotovijo sredstva (Sp. In Zg. Grušovlje, Podlog Sp. In ZG. Roje
Rekonstrukcija vodovoda, razširitev ceste in javne razsvetljave v Spodnjih in Zg.
Razširitev vodovodnega sistema in infrastrukture (Ložnica pri Žalcu)
Predlaga, da se v proračun vključijo investicije : vodovod Hramše, vodovod GorcaHramše-Zavrh, lokalna cesta Velika Pirešica - Ponikva, sanacija JP Podgora,
pločnik Petrovče
Pernovo-Galicija
Pločnik
- Kasaze - v proračunu ni dovolj sredstev glede na to da je
projket ocenjen na 300.000 evrov
Ureditev vaškega jedra Petrovč - ureditev prioritet
Predlagajo povečanje proračunske postavke 18108 Investicije in investicijsko
vzdrževanje Športnega centra Žalec predlagajo povečanje za 25.000 evrov
Delno kritje za obratovalne stroške Dom kulture Griže dodatno 2.800 evrov
Delno kritje za obratovalne stroške Dom kulture Griže dodatno 2.400 evrov
tekoče vzdrževanje knjižnice Griže
Pripomba - Jackpot (da se opredelijo postavke financirane iz Jackpota)
Pripomba - Zadolženost (da je večja kot leta 2010 in da so obresti večje)
Pripomba - Prihodki (ni prihodka od JKP iz naslova čiščenja odpadnih voda
Pripomba- Pregled projektov (seznanitev s projekti in investicijami na seji OS) ker
iz teh virov pričakujemo prihodke
Pripomba - Kadrovski načrt (število zaposlenih glede na planirano višino
Pripomba- Zaposlovanje v OU (razlogi za nezasedenost delovnih mest)
Pripomba - vlaganje v državne ceste (kolesarsta steza Medlog Levec (študije
kolesarske steze Celje Šempeter)
Pripomba - vlaganje v cestno infrastrukturo (OS ni bil seznanjev z vlaganjem v
Pripomba- Mednarodno sodelovanje (premalo sredstev, OS je potrebno sezaniti
z vsebino mednarodnega sodelovanja)
Pripomba - energetska sanacija zgradb - seznanitev OS s konkretnimi podatki za
vsak objekt finančno in rokovno
Pripomba - prestavitev kmetije iz vaškega jedra Petrovč (seznanitev z nameni in
cilji ter terminskim planom obnove vaškega jedra Petrov (povezava NRP)

13. UPI Ljudska univerza Žalec
14. KS Ponikva
15. Ivan Jelen

16. Svetniška skupina SLS

Pripomba - Poslovna cona Arnovski gozd (ni poročila o izvedenih aktivnostih
glede na to, da v proračunu ni predvidenih vlagan)
Pripomba - Področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva (na tem področju ni
vzpodbud, sredstva so se zmanjšala, OS je potrebni seznaniti z rezultati vlaganj v
ta področja- področje kulture (zmanjšala so se sredtsva za vzdrževanje
Pripomba
posameznih kulturnih objektov medtem, ko se sredstva namenjajo nove
investicije)
Pripomba - večnamenski športni objekt v Žalcu (da v letu 2016 ni planiranih
Pripomba - Smučišče Liboje (posebna obrazložitev za sofinanciranje in seznaniti
Pripomba - protipoplavni ukrepi (Zabukovica) - ni planiranih sredstev v letu 2016
Pripomba - Gospodarstvo (vzrok za zmanjšanje sredstev)
Prijava na državni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2015
in 2016 je potrebno zagotoviti sredtva za sofinanciranje oz prijavo na razpis
Predlog da se v proročumnu za leto 2016 zagotovijo sredstva za sanacijo ceste
LC 490402 Studence Podkraj v višini 120.000 evrov
1. Zagotovitev pitne vode za ve občane
2. Pridobiti čim več sredtev evropske unije
3. Zagotoviti čim večjo poplavno varnost v občini
4. Povečati zaposlitve preko javnih del
5. Zamnejava salonitnih vodovodnih cevi
6. Povečati sredstva za izgradnjo malih čistilnih naprav
7. Več sredstev vložiti v obnov cest v občini ter sredstev za odkupe zemljišč za
8. Krajevnim skupnostim nameniti več sredstebv za obnovo in izgradjo cest
9. Podpirati gasilska in humanitarna društva ter več sredstev za socialo
10. Kvalitetno vzdrževanje nepremičnin, ohranjanju dediščine , varstva okolja
11. Podpira energetsko sanacijo ter ugodne nakupe nepremičnin
12. Povečati projektno delo na projektih v RAS Žalec (tudni nove zapolslitvene
Dvoletni proračun v sedanjem času ni primeren (smiseln)
Kateri projekti se bodo financirali iz sredstev Jackpota za leto 2015 in 2016?
Pogrešajo pridobivanje kapitalskih prihodkov (prodaje nepremičnin)
Na odhodkovni strani preveriti izdatke za blago in storitve, ki so relativno visoki
Preveriti izvedljivost projektov za katere so predvidena sredstva v predlogu
Stroški za kazni in pravno zastopanje so previsoki
Zagotoviti več sredstev za javna dela
Sprejeti pravilnik o pokroviteljstvih
Ali potrebujemo novo službeno vozilo (proučitev)
Predlagajo, da se sredstva za Rimsko nekropolo namenijo poplavni varnosti v
Predlagajo, da se pri energetskih sanacijah zgradb predložijo ustrezni dokumenti
pred sprejemom proračuna
Podpirajo izgradnjo prizidka k POŠ Trje
Zakaj so se povečala sredstva Želva Evreka?
Koncesija za upravljanjem vzdrževanje in obnovo cest je neracionalna
Ocenjujejo, da je plan obnove lokalnih cest in javnih poti v navzkržju z dejanskimi
Ali je projket daljinske državne kolesarske povezave D1 usklajen s sosednjimi
Vprašujejo se ali je smiselna gradnja zbirnega centra za odpadke Žalec
Menijo, da so bila premalo izkoriščena sredstva za gradnjo kanalizacijskih
sistemov - predlagajo povečanje sredstev za male čistilne naprave
Več sredstev je potrebno nameniti obnovi in izgradnji vodovodov - možnost
Menijo, da so stroški EUJO previsoki (JKP)
Predlagajo povečanje sredstev za kmetijstvo
gradnja Centra za zdravje in aktivno življenje v Vrbju je nedorečena (objekt je na
poplavnem in vodnovarstvenem območju) in sedaj ni primeren trenutek
Gradnjo fontane piv podpirajo, vkolikor bi šlo za zasebnega investitorja
Potrebno je spremeniti strategijo promocij (turističnih) izkoristiti obstoječe
Kakšno je dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2014?

