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Višja kvaliteta bivanja in življenja za vse občane
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Občina Velika Polana, ki se razprostira na 19 km2 in jo sestavljajo naselja Velika Polana, Mala Polana

Brezovica
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in Brezovica, je bila ustanovljena leta 1998. Po površini in po številu prebivalcev, ki jih je nekaj nad 1500, ni
posebno velika, je pa zato velika po svojem bogastvu, predvsem v kulturnem pa tudi v naravnem smislu.
Štorkelj je pri nas največ v Sloveniji, zato je fundacija »Euronatur« Mali in Veliki Polana podelila naziv
»Evropska vas štorkelj«. Vseh devet gnezd se nahaja na električnih drogovih.
Polanski log, največji kompleks črne jelše v Evropi, nudi zatočišče za mnoge ogrožene rastlinske in
živalske vrste, Gozdna učna pot v njegovem osrčju pa informacije o rastlinskem in živalskem svetu, ter
pomenu vode za njegov obstoj.
Velika Polana je rojstni kraj pisatelja Miška Kranjca. Na njegovi domačiji je ohranjena delovna soba in
stalna razstava z njegovimi knjigami, dokumenti, fotografijami in likovnimi deli. Domačija je tudi začetek
Miškove poti, ki vodi do njegove zidanice v Lendavskih goricah.
V Mali Polani ob potoku Črncu stoji še eden zadnjih ohranjenih potočnih mlinov v Pomurju, Copekov
mlin. Zgodovinski pomnik stavbne arhitekture preteklega obdobja je tudi Sabolova domačija v Mali
Polani.
Farna, velikopolanska cerkev je posvečena Srcu Jezusovemu. Pri njej se začne romarska pot poimenovana
po župniku Danielu Halasu, ki je leta 1939 prevzel vodenje fare, v času 2. svetovne vojne pa umrl mučeniške
smrti.
Štefan Hozjan, cesarsko-kraljevi pilot, eden najuspešnejših letalcev prve svetovne vojne, je bil rojen v
Brezovici. Njegova spominska soba je v njegovem rojstnem kraju, v vaško-gasilskem domu.
Več informacij o turistični ponudbi občine in Pomurja, vključno z vodenjem, nudi TIC ŠTRK.

Gomilica,
Turnišče, AC

Trnje

Mala Polana
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Osnovna šola
Miška Kranjca
Velika Polana
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Dobrodošli v Občini Velika Polana.
^

Velika Polana
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Žižki

^
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SABOLOVA
DOMAČIJA

COPEKOV MLIN

SPOMINSKA
CERKEV SRCA
SOBA ŠTEFANA JEZUSOVEGA –
GOZDNA UČNA HOZJANA
HALASOVA
POT POLANA
ROMARSKA POT
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Š T R K

DOMAČIJA
MIŠKA KRANJCA

Velika Polana 217
9225 Velika Polana
telefon (02) 57 37 327
mobilni telefon 041 66 66 41
e-pošta strk.slo@siol.net
www.velika-polana.si

KAPELA
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MATERE BOŽJE
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Vse se enkrat tudi konča
Spoštovane občanke, občani.
22. oktobra 2006 sem bil z vašo večinsko podporo izvoljen za župana Občine Velika Polana. Prepričan sem, da
ste me izvoli predvsem zato, ker sem obljubljal tisto, kar ste sami ocenili, da potrebujemo v naši občini.
Obljuba dela dolg, zato sem se celotno obdobje prizadeval za izpolnitev volilnega programa, s strokovnim, vestnim in poštenim delom. Pri tem, pa sem imel vedno v mislih višjo kvaliteto bivanja in življenja za vse občane.
Oceno iztekajočega se mandata prepuščam vam samim. Dokument, ki je pred vami, je le kratka informacija o njegovih značilnostih.
Osebno sem z iztekajočim mandatom zadovoljen. Glede na zatečeno stanje in pogoje, ki smo jih imeli ob začetku mandata, smo naredili velik korak naprej na vseh področjih. Dejstvo je , da lahko vedno rečemo, da nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. Strinjam se s tem in upam, da na nam bo ta rek dal motivacijo tudi
v prihodnje.
Najbolj me veseli velik odziv na povabila na zbore občanov in podobne dogodke, kar mi vliva upanje in daje
optimizem, da smo se v naši občini dokončno prebudili in da se nas ni strah in sram izpostaviti se v imenu občine in njenih interesov. Občina ni samo župan in občinska uprava ampak so vsi njegovi občani in občanke, zato
je za njeno uspešnost pomembno, da se jih čim več vključi v različne aktivnosti. Noben pogled, nobena pripomba ni odveč, samo pravilno jo je potrebno razumeti.
Prekopali smo tako ali drugače skoraj celo občino. Če želimo, da nam bo ta infrastruktura (kanalizacija, čistilna naprava, ceste, meteorna kanalizacija, kolesarske poti …) čim dlje dobro služila, se moramo vsi do nje obnašati, kot da bi bila naša osebna lastnina, kar tudi v bistvu je.
Zahvaljujem se članom občinskega sveta in ostalim organom občine, občinski upravi in drugim zaposlenim ter vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali pri uresničevanju naših skupnih prizadevanj za lepši jutri nas in naših otrok.
Damijan Jaklin
župan

2
Organi Občine Velika Polana 2006–2010
Člani Občinskega sveta Občine Velika Polana

Slavko Prša.. . . . . . Mala Polana 27
 Stanislav Horvat.. . . . . . Brezovica 15

Štefan Jaklin.. . . . . . Velika Polana 41

Alojz Jerebic.. . . . . . Velika Polana 74

Jožef Ternar.. . . . . . Velika Polana 103

Marija Gerič.. . . . . . Velika Polana 197 A

Anica Hozjan.. . . . . . Mala Polana 39
Občinski svet občine Velika Polana je imel v letih 2006–2010 skupaj 38 sej,
od tega 21 rednih in 17 izrednih sej.
V letu 2006 so bile štiri seje Občinskega sveta od tega dve redni in dve izredni,
v letu 2007 je bilo deset sej Občinskega sveta od tega sedem rednih in tri izredne, v letu 2008 je bilo enajst sej od tega pet rednih in šest izrednih, v letu 2009
je bilo sedem sej od tega štiri redne in tri izredne, v letu 2010 pa je bilo šest sej
od tega tri redne in tri izredne.

Občina Velika Polana

Ostali organi so se sestajali po potrebi.

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Marija Gerič.. . . . . . predsednica

Alojz Jerebic.. . . . . . član

Jožef Ternar.. . . . . . član

Pavel Berden.. . . . . . član

Andreja Kavaš.. . . . . . članica

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Jožef Ternar.. . . . . . predsednik

Anica Hozjan.. . . . . . članica
 Stanislav Horvat.. . . . . . član

Statutarno pravna komisija

Anica Hozjan.. . . . . . predsednica

Štefan Jaklin.. . . . . . član

Slavko Prša.. . . . . . član

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

Alojz Jerebic.. . . . . . predsednik

Štefan Jaklin .. . . . . član

Slavko Prša.. . . . . . član

Edvard Špilak.. . . . . . član

Jože Horvat.. . . . . . član

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

Slavko Prša.. . . . . . predsednik

Alojz Jerebic.. . . . . . član
 Stanislav Horvat.. . . . . . član
 Branko Kotnjek.. . . . . . član

Jožef Balažic.. . . . . . član
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Jožef Ternar.. . . . . . predsednik

Marija Gerič.. . . . . . članica

Marija Zver.. . . . . . članica

Jože Titan.. . . . . . član

Vaški odbor Mala Polana
 Stanko Balažek

Štefan Hozjan

Franc Hozjan

Marjan Litrop

Svet Zavoda osnovne šole

Alojz Jerebic

Slavko Prša
 Stanislav Horvat

Vaški odbor Brezovica
 Stanislav Sobočan

Ivan Zver
 Stanislav Pozderec

Vaški odbor Velika Polana
 Anton Zadravec

Ignac Horvat

Štefan Kramar

Jožef Šemen

Štefan Cvetko

Nadzorni odbor

Alojz Kramar

Slavko Jaklin
 Blanka Gerenčer

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Danilo Jeneš

Franc Hozjan

Alojz Jerebic
Svet Zavoda zdravstvenega doma Lendava

Alojz Jerebic
Sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti

Vida Lebar
Predstavnik javnosti za reševanje pritožb na
Ministrstvu za notranje zadeve in Policijo

Stanko Hozjan
Svet ustanoviteljic Razvojnega javnega sklada

Cveto Žalik
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Občina Velika Polana

Proračun Občine Velika Polana
Proračun je akt občine, kjer se izkazujejo vsi prejemki in izdatki občine za eno
leto in za posamezne namene. V skladu z Zakonom o javnih financah in internimi akti občine je župan dolžan predlagati Občinskemu svetu v sprejem proračun
občine za vsako leto. Proračun občine na predlog župana sprejme občinski svet
z odlokom. Dokument sestavljajo naslednji predpisani elementi: Splošni del proračuna, Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov za obdobje štirih
let. Celotna dokumentacija je javno dostopna in je na voljo na občinski upravi.
Financiranje z zakonom določenih nalog občine predstavlja primerna poraba.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo za posamezno občino na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini ter skupnega števila prebivalcev občine.
Načrtovani prihodki in odhodki proračuna so razčlenjeni v skladu z Odredbo
in Pravilnikom in sicer: planirani prihodki na davčne, nedavčne, kapitalske in
transferne prihodke; odhodki pa na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so organi občine in občinska
uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Le ti so: občinski
svet, nadzorni odbor, župan in podžupan, občinska uprava in režijski obrat.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so javni zavodi, skladi in agencije, katerih ustanovitelj je občina. Iz občinskega proračuna se financirajo posredno, preko neposrednih uporabnikov (občinske uprave).
Na podlagi Zakona o javnih financah in Statuta Občine Velika Polana občinski
svet vsako leto sprejme Zaključni račun proračuna občine, s podrobnejšim prikazom predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov

in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine. Podatki, ki so prikazani v
nadaljevanju, so vezani na analizo realizacije proračunov preteklega obdobja.
Analiza realizacije proračunov
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Prihodki

839.438,00 1.010.140,00 1.140.630,00 1.325.055,00 2.360.553,00 5.070.785,00

Odhodki

882.377,05 1.050.317,00 1.091.670,00 1.350.161,26 2.404.262,00 5.178.396,99

Razlika (- primanjkljaj + presežek)

-42.939,05

-40.177,00

Vrednost investicij

224.259,88

334.141,38 299.796,42

Delež investicij od celotne realizacije proračuna

6.000.000 €
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000

25,42

48.960,00

31,81

27,46

-25.106,26

-43.709,00 -107.611,99

687.874,58 1.666.151,76 4.226.363,81
50,95

69,30

81,62

vrednost investicij
razlika
odhodki
prihodki

1.000.000
0
-1.000.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Podatki o povečanju premoženja v lasti občine Velika Polana
Dolžnost občine oz. njenega vodstva je , da gospodarno ravna s svojim premoženjem. Le tega ne sme odtujiti brez soglasja občinskega sveta. Občina Velika

Polana je v letih od 2005 povečevala vrednost premoženja iz 2.611.509,00 EUR
na 6.194.093,00 EUR, kar pomeni povečanje za 237%.
2005
VREDNOST PREMOŽENJA OBČINE VELIKA POLANA

2006

2007

2008

2009

2.611.509,00 2.927.871,00 2.902.502,00 3.547.703,00 6.194.093,00

8.000.000 €
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

2005

2006

2007

2008

2009

Občina Velika Polana je izvajala naslednje projekte, ki so se sofinancirali
iz sredstev evropske unije
Z osebnim prizadevanjem, ob pomoči članov občinskega sveta in vseh ostalih,
ki so na različne načine pomagali pri pridobivanju nepovratnih sredstev, nam je
uspelo pridobiti dodatna finančna sredstva za nove projekte, ki jih je sofinancirala Evropska unija. Podatki v nadaljevanju prikazujejo razmerje, vseh prihodkov in prihodkov iz EU virov. Razmerje sofinanciranja posameznih projektov je
različno in se giblje od 50% do 90%.
2005
Vsi prihodki
Vrednost prihodkov iz sredstev Evropske unije
Delež prihodkov iz EU

2006

2007

2008

2009

89.711,86

4,72

8,88

125.317,09 293.403,64
10,99

22,14

774.020,92 3.144.151,04
32,79

62,01

1. Projekta Dolinska kanalizacija
2. Operacija Simbioza v Naturi 2000.
3. Operacija Sekundarna kanalizacija – Izgradnja sekundarnega omrežja v
Mali Polani in Brezovici.

5

Pomoč za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk
Netržni zaposlitveni programi
Projekt Interreg III A »From Past to Future
Projekt Ceramica INTERREG IVC

Dejstvo je, da smo se ob prevzemu mandata, v letu 2006, srečali s težjimi likvidnostnimi težavami. To je bila predvsem posledica prenesenih obveznosti preteklih leti in pa investicije, ki so bile začete v letu 2005, dokončane pa v letu 2006.
Z najemom dolgoročnega kredita za Zamenjavo strehe na OŠ Miška Kranjca
in Novogradnjo Mrliške vežice Brezovica smo tako prerazporedila obveznosti na
daljše časovno obdobje, kar je vplivalo na izboljšanje likvidnostnega stanja občine.
Na podlagi ugodnih posojilnih pogojev, odobrenih na kandidiranem Javnem
razpisu za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture smo najeli dolgoročni kredit za Izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave ter za ureditev večnamenskih prostorov
za medgeneracijsko druženje v Mali Polani. S tem smo zmanjšali prispevek občanov pri omenjenih investicijah in zagotovili tekoče poslovanje občine. Vse postopke smo izvedli z soglasjem občinskega sveta in Ministrstva za finance RS.
Namen

2010

839.438,00 1.010.140,00 1.140.630,00 1.325.055,00 2.360.553,00 5.070.785,00
39.642,79

4.
5.
6.
7.

Vrednost
kredita

Stanje
Vred.
Datum
obveznost
letnega
odplačila
na dan 31.
odplačila
12. 2009
28. 12. 2006
23.297,80
7.765,80 31. 12. 2012

Datum
pogodbe

Streha Osnovne šole

38.829,40

Mrliška vežica Brezovica

60.689,43

22. 5. 2007

47.390,89

8.670,00

31. 5. 2015

Večnamenski prostori za med
generacijsko druženje v Mali Polani

30.000,00

29. 5. 2009

30.000,00

3.500,00

31. 5. 2015

200.000,00

22. 10. 2009

200.000,00

18.461,52

31. 10. 2020

300.688,69

38.397,32

Izgradnja kanalizacije in ČN
Skupaj

329.518,83

Opombe

Moratorij do
30. 6. 2010

Celotno poslovanje občine pregleduje Nadzorni odbor občine Velika Polana,
njegovo poročilo pa je predstavljeno v nadaljevanju.

Investicije 2006–2010
Leto 2006

Občina Velika Polana

Ob nastopu funkcije smo izvedli obvezno revizijo poslovanja občine za leto
2005. Glavna ugotovitev je bila, da Občina Velika Polana ni bila sposobna sproti
pokrivati svojih finančnih obveznosti, vezano na to pa ni sprejela nobenih ukrepov, kar bi vplivalo na izboljšanje plačilne sposobnosti.
Tako so bile iz leta 2005 v leto 2006 prenesene obveznosti in porabljena namenska sredstva v skupni vrednosti 222.998,00 €. Poleg prenesenih obveznosti leta 2005 so zraven prišle še obveznosti za investicije, ki so bile začete v letu
2005 in so bile dokončane v letu 2006. Te so bile:
• Zamenjava strešne kritine na OŠ Velika Polana v skupni vrednosti 186.371,00
€. Za navedeno investicijo smo prejeli sofinanciranje s strani MŠŠ v višini
93.185,00 €, sami pa zagotovili razliko vrednosti investicije z dolgoročnim
kreditom v višini 38.829,00 €.
• Investicija Mrliška vežica Brezovica II faza, ki je prav tako bila dokončana v
letu 2006, pa je znašala v skupni vrednosti 85.679,22 €. Občina Velika Polana pa ni imela na razpolago toliko lastnih sredstev, zaradi tega je morala iskati drugačen način financiranja te investicije, da bi prerazporedila financiranje te investicije.

Zaradi prej navedenih dejstev, smo se skozi celo leto soočali z veliki finančnimi problemi.
Vse to je vplivalo tudi na izvajanje projekta »From Past to Future«, katerega cilj je bil pospeševanje zaposlovanja in pridobitev podjetniških in sodobnih
znanj (računalništvo, marketing, tuji jeziki …). Ne glede na navedene probleme
smo v okviru projekta:
• dokončali rekonstrukcijo in adaptacijo občinskih prostorov, ki se je prav tako
začela izvajati v letu 2005 in se je zaključila v letu 2006,
• nakupili računalnike, programsko in pisarniško opremo za Multimedijsko
učilnico na OŠ Miška Kranjca Velika Polana,
• kupili cimbale za Kulturno društvo Miško Kranjec,
• uredili sobo za žveplanje na Sabolovi domačiji v Mali Polani za potrebe Zadruge Pomelaj.
Ostale izvedene investicije v letu:
• nakup zemljišč pri občinski zgradbi in njihova komunalna ureditev,
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• obnova peskovnika pri vrtcu OŠ Miška Kranjca. Izvedena je bila v 2005, plačana pa v letu 2006,
• plačilo dokumentacije za Vaško-gasilski Dom Mala Polana, ki je bila dogovorjena in naročena v letu 2005,
• nabavo kombija za potrebe OŠ Miška Kranjca Velika Polana.
V tem letu smo tudi:
• podpisali dogovor s sosednjimi občinami o skupnem kandidiranju za pridobitev evropskih sredstev za izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave;
• začeli aktivnosti za ureditev večnamenskega športnorekreacijskega centra pri
OŠ Velika Polana ter, v začetni fazi dozidali obstoječe slačilnice in uredili večnamenski prostor tako za športne, kot tudi za druge aktivnosti;
• uredili poslovne prostore, ki jih je najela Zavarovalnica Triglav d.d.;
• pospešili gradnjo mostu na potoku Črncu v Veliki Polani in zagotovili sredstva
v državnem proračunu za ureditev ceste Hotiza – Velika Polana – Gomilica.
• začeli aktivnosti za izgradnjo doma starejših v Veliki Polani skupaj z velikopolanskim župnijskim pastoralnim svetom.
Čudežev v tem letu ni bilo možno narediti, zato smo se toliko bolj trudili, da bi
čim hitreje, uspešneje in racionalnejše izvedeli že začete investicije na področju celotne občine Velika Polana in uredil finančno poslovanje Občine Velika Polana.

7
Naziv investicije
2006
Nakup računalnikov in programske opreme
9.005,98
Nakup telekomunikacijske opreme
347,48
Nakup pisarniške opreme in pohištva
11.143,77
Plačila drugih storitev in dokumentacije
10.621,49
Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
703,51
Rekonstrukcija in adaptacija Dom Krajanov
51.992,17
Investicijski transferi – požarna taksa
1.965,45
Nakup opreme za varovanje
495,08
Nakup zemljišč za parkirišče v Veliki Polani
5.962,13
Ureditev parkirišča pri Domu Krajanov
34.128,00
Nakup zemljišč
450,68
Nakup druge opreme in napeljav
396,19
Komunala Le ndava
Nakup posod za zbiranje ločenih frakcij
3.605,41
OŠ M išk a K ranjc a Ve lik a Po lana
Nakup koles za OŠ Miška Kranjca
334,82
Pisarniška oprema in napeljave
4.397,81
Investicijsko vzdrževanje – peskovnik pri vrtcu
9.153,40
Računalniki, videokamera, fotoaparat, projektor in platno 2 kom,
36.542,55
ureditev multimedijske učilnice za 30 delovnih mest
Kombi za prevoz otrok
10.610,51
Zamenjava celotne strehe, terasa vrtec, prezračevanje, streha
132.015,01
kolesarnica
S ab o lova hiš a
Soba za žveplanje – Sabolova hiša Pomelaj
1.752,63
St ara š o la v Bükovju
Projektna dokumentacija za Vaško gasilski dom Mala Polana
2.503,76
M rlišk a ve ž ic a B rezov ic a
Mrliška vežica Brezovica
6.013,59
Skupaj
334.141,38

Investicije 2006–2010
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Leto 2007

Občina Velika Polana

V tem letu smo največ energije namenili sanaciji finančnega stanja občine in
iskanju sredstev iz državnih in evropskih virov. Glede na zmožnosti smo izvedla naslednje investicije:
Naziv investicije
2007
Nakup računalnikov in programske opreme
679,76
Nakup telekomunikacijske opreme
57,65
Nakup pisarniške opreme in pohištva
1.356,00
Vodovodno omrežje Velika Polana
4.851,55
Nakup zemljišč za parkirišče v Veliki Polani
791,62
Nakup zemljišč
10.228,45
SIMBIOZA V NATURI 2000:Ureditev turistične infrastrukture –
93.765,16
tematska pot in Turistično informacijsko prodajni center
Nakup druge opreme in napeljav
271,60
Projektna dokumentacija za čistilno napravo in kanalizacijsko
37.265,00
omrežje
Komunala Le ndava
Nakup posod za zbiranje ločenih frakcij
701,00
OŠ M išk a K ranjc a Ve lik a Po lana
Kombi za prevoz otrok
8.459,61
Zamenjava celotne strehe, terasa vrtec, prezračevanje, streha
54.356,77
kolesarnica
M rlišk a vežic a B rezov ic a
Mrliška vežica Brezovica
85.679,00
Zdravs t ve ni dom Le ndava
Investicijski transfer – Zdravstveni dom Lendava
1.333,25
Skupaj
299.796,42
• iz zbrane okoljske dajatve za odlaganje odpadkov je Občina Velika Polana
nabavila posode za zbiranje ločenih frakcij (eko-odtoki),

• poravnala celotne obveznosti za zamenjavo strešne kritine na OŠ Miška
Kranjca Velika Polana,
• sanirala in obnovila občinsko vodovodno črpališče.
Dne 09.10.2007 smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, ter poravnali finančne obveznosti za projektno dokumentacijo.
Investicija Mrliška vežica v Brezovici je bila dokončana v letu 2006, ker pa občina v letu 2006 ni bila zmožna financirati celotne investicije je v letu 2007 v ta
namen najela dolgoročni kredit v višini 60.689,43 € in s tem prerazporedila obveznosti na daljše časovno obdobje, kar je vplivalo na izboljšanje likvidnostnega
stanja občine Velika Polana.
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Uspešni smo bili na Prvem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, ter dobili odobreno vlogo za izvajanje operacije Simbioza v Naturi 2000.
V okviru projekta smo v letu 2007 izvedli naslednje aktivnosti:
• izgradnja prizidka k Domu krajanov, kjer se bo nahajal Turistično informacijski prodajni center in drugi večnamenski prostori.
• odkup potrebnih zemljišč za kolesarsko stezo, ki poteka iz središča Velike
Polane do zaselkov Mačkovci in Bűkovje v vasi Mala Polana.
Občina Velika Polana je v letu 2007 prav tako financirala in odplačala celotno
nabavo kombija za potrebe OŠ Miško Kranjec Velika Polana.
Kot soustanovitelj Zdravstvenega doma Lendava smo sofinancirali investicijo
obnove kliničnega laboratorija v Zdravstvenem domu Lendava in s tem prispevali k povečanju kvalitete dela zdravstvenega doma.
Občinski svet Občine Velika Polana je 5.11.2007 sprejel sklep, da se strinja z
opravljanjem storitev varstva starejših, kar je bil pogoj za pridobitev koncesije za
dom starejših v Veliki Polani.
Leto smo zaključili pozitivno, kar je bil pomembnejši cilj za to leto.

Nacrt kanalizacija

Investicije 2006–2010
Leto 2008

Občina Velika Polana

V letu 2008 je občina Velika Polana dokončala prizidek k Domu krajanov. V
njem se nahajajo novi poslovni prostori Telekoma, UPC Telemacha in Turistično
informacijski center. Nezaseden poslovni prostor v prizidku smo prodali na podlagi javnega razpisa za opravljanje frizerske dejavnosti.
Na področju obrambe smo sofinancirali nakup gasilskega vozila za prevoz oseb
iz sredstev požarne takse, s tem da bo vozilo fizično dostavljeno v letu 2009. Vozilo bo namenjeno potrebam vseh gasilskih društev.
Na podlagi spremembe zakona o prostorskem planiranju smo pristopili k spremembi prostorskih planov Občine Velika Polana. Sprememba Prostorskih planov
bi se naj zaključila v letu 2009.
Že v letu 2005 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za Vaško gasilski dom v
Mali Polani – Bűkovje. Dejstvo je, da za njegovo izvedbo nimamo dovolj lastnega
denarja. Za zagotovitev sredstev smo se prijavili na javni razpis za ukrep Obnova in razvoj vasi, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer bi se naj pridobili sredstva v višini 50% celotne vrednosti investicije in
pristopili k izvedbi v letu 2009. Pogoj za prijavo je bila dodatna vsebina objekta,
tako smo projekt nadgradili v večnamenskih prostorov za medgeneracijsko druženje v Mali Polani.
Na podlagi projekta Komunalna ureditev stavbnega zemljišča smo zaključili večino del za ureditev parkirišča in okolice za občinsko zgradbo ter pristopili k od-

kupu preostalih zemljišč pri občinski zgradbi za ureditev večnamenske površine
v centru Velike Polane, tako za potrebe občanov, učencev šole, turistov in oskrbovancev doma starejših.
Naziv investicije
2008
Nakup računalnikov in programske opreme
1.304,78
Nakup pisarniške opreme in pohištva
1.497,71
Plačila drugih storitev in dokumentacije
9.467,52
Investicijski transferi – požarna taksa
5.400,00
Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje
2.802,00
Rušenje stare šole Velika Polana
20.400,00
Prizidek k Domu Krajanov
42.167,12
Ureditev parkirišča pri Domu Krajanov
56.003,75
Sprememba prostorskih planov
10.200,00
Nakup zemljišč
1.996,96
Nakup zemljišč v centru Velike Polane
58.140,39
SIMBIOZA V NATURI 2000:Ureditev turistične infrastrukture –
162.269,39
tematska pot in Turistično informacijsko prodajni center
SIMBIOZA V NATURI 2000: Sekundarno kanalizacijsko
257.570,32
omrežje
Ureditev javne razsvetljave v Veliki Polani – center
15.435,00
OŠ M išk a K ranjc a Ve lik a Po lana
Sanacija kurilnice OŠ Miška Kranjca Velika Polana
24.001,98
Skupaj
668.656,92
Na podlagi programa prodaje in nakupa stvarnega premoženja smo odkupili zemljišče pri pokopališču Mala Polana za ureditev parkirišča, ki bo dokončano v
letu 2009.
V okviru operacije Simbioza v Naturi 2000,je v tem letu potekala gradnja in ureditev Tematske poti – kolesarske steze iz središča Velike Polane do zaselkov Mač-
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kovci in Bűkovje v vasi Mala Polana, ter gradnja sekundarnega kanalizacijskega
omrežja v Veliki Polani.
Občina je v okviru 4.JR za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, uspešno pridobila sofinanciranje operacije Sekundarna kanalizacija Mala Polana – Brezovica, ki se bo izvajala v letih 2009–2010.
Na podlagi Zakona o javnih cestah smo sklenili s Ministrstvom za promet RS
sporazum o sofinanciranju ureditve ceste R3–729/4206 Hotiza – Velika Polana.
Projekt je zelo pomemben za varno pot učencev OŠ Velika Polana.
V OŠ Miška Kranjca smo kupili novo peč in izvedli sanacijo kurilnice, ter uredili potrebne prostore dodatnega oddelka v vrtcu Velika Polana.
V okviru projekta Dolinska kanalizacija je Občina Velika Polana prejela odločbo o dodelitvi sredstev Kohezijskega sklada EU. Projekt kanalizacija in čistilna naprava Velika Polana bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 1.252.478,00 €, sredstva MOP RS bodo znašala 1.760.137,00 €, kar znaša skupno 2.012.615,00 €.
V tem letu smo v okviru projekta Pomurski vodovod izdelali DIIP – »Vodovodno omrežje v občini Velika Polana« in skupaj z občinami UE Lendava vodili ak-

11
tivnosti za pridobivanje Kohezijskih sredstev za izgradnjo vodovodnega omrežja
v letih 2010 in 2011.
Kot solastnik odlagališča nenevarnih odpadkov v Dolgi vasi, katerega kapacitete so skoraj v celoti zapolnjene, smo z ostalimi soustanovitelji začeli sanacijska
dela v okviru katerih bodo zagotovljene tudi dodatne kapacitete za nadaljnje odlaganje.
Ministrstvo za delo,družino in socialne zadeve RS je 10.3.2008 izdalo koncesijo za izvajanje dejavnosti storitev varstva starejših. S tem so bili dani pogoji za izgradnjo doma starejših v Velik Polani.
Leto smo zaključili optimistični, saj smo zagotovili sredstva za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave.

Nacrt vodovod

Investicije 2006–2010
Leto 2009

Občina Velika Polana

Za to leto so značilna predvsem velika gradbena dela na področju celotne občine.
Pri projektu Pomurski vodovod, s katerim želimo zagotoviti zadostne količine
vode, smo izvajali aktivnosti za pripravo celotne dokumentacije za izgradnjo.
Sama izgradnja bi naj potekal v letih 2011, 2012 in 2013.
Na področju obrambe smo iz sredstev požarne takse sofinancirali odplačilo gasilskega vozila za prevoz oseb.
V okviru operacije Simbioza v Naturi 2000 smo v tem letu dokončali Turistično informaciji center. Prav tako smo dokončali notranja dela na prizidku Doma
Krajanov, kjer se bodo nahajali novi poslovni prostori: Telekoma, Upravne enote
Lendava, društveni prostori in UPC Telemach-a.
Na podlagi sklenjene Pogodbe za sofinanciranje operacije Sekundarna kanalizacija - Izgradnja sekundarnega omrežja v Mali Polani in Brezovici je občina izbrala izvajalca in začela z gradnjo sekundarnega omrežja v Mali Polani.
Projekt Dolinska kanalizacija - Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Velika Polana zajema izgradnjo čistilne naprave z iztekom v potok Črnec,
izgradnjo primarnega dela vakuumske kanalizacije po naseljih Velika Polana,

Mala Polana in Brezovica. Občina je v letu 2009 izbrala izvajalca za izgradnjo
čistilne naprave in za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. V tem letu je bila dokončana čistilna naprava, primarno kanalizacijsko omrežje v Veliki Polani in izvedenih 27 priklopov gospodinjstev. V okviru tega števila so bili priključeni tudi
naslednji večji objekti: osnovna šola, vrtec, blok, župnijski urad, mrliška vežica
in celotna zgradba občine Velika Polana
Regionalna cesta skozi Veliko Polano je bila v zelo slabem stanju. Skupaj z
DRSC smo rekonstruirali in zgradili cesto vključno s kolesarsko stezo od Hotize
do Velike Polane. V naselju Velika Polana so bili urejeni pločniki, ki omogočajo
varno pot v šolo otrokom in ostalim. V okviru tega projekta smo v letu 2009 sofinancirali aktivnosti za pridobivanje zemljišč za pločnike, odvodnjavanje, gradbena dela za izgradnjo pločnika, NN vodi in javno razsvetljavo.
Občina je v letu 2009 začela izvajati investicijo v javno razsvetljavo, ki jo bo
nadaljeval tudi v prihodnjih letih.
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. smo sofinancirali izgradnjo in obratovanje regijskega centra
»Zbirno sortirni center za odpadke Puconci«.
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Občina ob zaključku leta 2008 in 2009 ni namenila sredstev za poslovna darila, ampak smo le ta namenili za postavitev ograje in igral na igrišču vrtca Velika
Polana, s smo zagotovili večjo varnost in boljše pogoje za naše najmlajše.
Večnamenski prostor za medgeneracijsko druženje v Mali Polani, ki zagotavlja infrastrukturne pogoje za delo različnih društev v občini Velika Polana,
smo v tem letu zgradili do konca. V objektu je večnamenska dvorana, konferenčna soba, kuhinja in ostali pomožni prostori, vključno z opremo. Tudi zunanjost objekta omogoča izvedbo različnih prireditev in družabnih dogodkov kraja in občine.
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Naziv investicije
2009
Nakup računalnikov in programske opreme
646,70
Nakup pisarniške opreme in pohištva
6.297,65
Plačila drugih storitev in dokumentacije (projektna
16.907,99
dokumentacija)
Investicijski transferi – požarna taksa za nakup gasilskega vozila
2.700,00
Prizidek k Domu Krajanov
13.199,52
Ureditev turistične infrastrukture – tematska pot in Turistično
4.255,02
informacisjko prodajni center
Sekundarno omrežje – Simbioza v Naturi 2000
246.770,93
Nakup druge opreme in napeljav
187,09
Ureditev javne razsvetljave v Veliki Polani
9.274,10
Izgradnja sekundarnega omrežja Mala Polana in Brezovica
150.592,28
Novogradnja: Kanalizacijsko omrežje in Čistilna anprava
705.101,44
Večnamenski prostor za medgeneracijsko druženje Mala Polana 174.278,62
Sofinanciranje ureditve ceste R–729/4206 Hotiza Velika Polana
287.095,19
Komunala Le ndava
Odlagališče Dolga vas
19.078,30
CE RO Puconci
Aneks V
18.720,77
OŠ M išk a K ranjc a Ve lik a Po lana
Nakup igral na igrišču Vrtca Velika Polana
8.658,16
Ograja v Vrtcu Velika Polana
2.388,00
Skupaj
1.666.151,76

Investicije 2006–2010
Leto 2010

Občina Velika Polana

V tem letu smo večino začetih investicij tega mandata pripeljali do konca.
V projektu Dolinska kanalizacija – Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave se nadaljuje z izgradnjo primarnega omrežja v Mali Polani in Brezovici. Gradnja kanalizacijskega omrežja se bo zaključila do 30.09.2010. Po tem
datumu pa bomo izvajali priklope gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje in
sanacijska dela. Kot koordinator celotnega projekta Dolinska kanalizacija vodimo aktivnosti obveščanja in informiranja.
Sekundarno kanalizacijsko omrežje po Mali Polani in Brezovici, smo začeli
graditi v preteklem letu. Dela smo zaključili letos. S tem je izgrajeno kanalizacijsko omrežje na področju celotne občine.
Zaradi potreb izvajanja evropskih projektov (Simbioza v Naturi 2000, Sekundarna kanalizacija in Dolinska kanalizacija) je potrebno nabaviti pisarniško
opremo in pohištvo, ker mora biti v okviru projektov zagotovljen protipožaren
arhiv.
Na področju prostorskega planiranj nadaljujemo aktivnosti, ki jih določa zakonsko predpisana sprememba prostorskih planov in načrtujemo razgrnitev predloga prostorskega plana, konec tega leta.

Zaradi prostorske stiske v obstoječem objektu mrliške vežice Velika Polana in
zaradi nujne ureditve prezračevanja in hlajenja smo pričeli z rekonstrukcijo in
prizidavo mrliške vežice.
Občina Velika Polana bo v okviru 5. javnega razpisa za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj
regij« kandidirala s projektom »Dežela štorkelj« Destinacija Natura 2000.
V okviru tega projekta bo občina:
• Zgradila Središče za interpretacijo naravne in kulturne dediščine »Natura
2000«, kjer bomo v naravi predstavili naravno in kulturno bogastvo občine
s parkiriščem ter zgradili kolesarsko pohodniške poti, ki bodo povezale turistične točke v občini (Mala Polana – Mačkovci in Mala Polana – Bükovje).
• Obnovila obstoječo dvorano Doma krajanov (zunanja in notranja ureditev).
• Obnovila stavbe kulturne dediščine (Copekov mlin – tehnični muzej, Kranjčeva domačija).
• Zgradila vzdrževalno postajo – rekonstrukcija in prizidek k gasilskemu domu
Velika Polana, ki bo omogočala vzdrževanje infrastrukture, ki bi jo prido-
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bili v okviru projekta s parkiriščem za obiskovalce in večje skupine. Dela se
bodo izvajal v tem in naslednjem letu.
Vlada RS je dne 27.03.2008 sprejela Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, v katerem je določila, da je CERO Puconci edina deponija v Pomurju. Občina Velika Polana mora spoštovati sklep vlade, s katerim je občina
pristopila k CERO Puconci in si zagotoviti odlaganje odpadkov v prihodnosti.
Občina je podpisala pogodbo o sofinanciranju izgradnje in obratovanju regijskega centra »Zbirni center za odpadke Puconci« in za to zagotovila tudi svoja sredstva.
Smo soustanovitelj Zdravstvenega doma Lendava. Zaradi tega in dotrajanosti
vozil, bomo skupaj z ostalimi občinami sofinancirali nakup vozila za nujne reševalne prevoze.
Dom starejših Danijela Halasa je sicer gradil koncesionar, vendar pa je pomembno vlogo pri zagotovitvi projektne dokumentacije, za gradnjo in pridobitvi
koncesije odigrala občina Velika Polana. Dom bo s svojo dejavnostjo pripomogel
k lepši jeseni življenja naših in tudi drugih občanov.
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Naziv investicije
2009
Nakup računalnikov in programske opreme
2.000,00
Nakup pisarniške opreme in pohištva
3.000,00
Študija izvedljivosti projektov
6.700,00
Sprememba prostorskih planov
30.948,00
Sekundarno omrežje – Simbioza v Naturi 2000
4.500,00
Nakup druge opreme in napeljav
1.221,28
Ureditev javne razsvetljave v Veliki Polani
30.000,00
Izgradnja sekundarnega omrežja Mala Polana in Brezovica
370.233,20
Novogradnja: Kanalizacijsko omrežje in Čistilna naprava
2.652.345,78
Informiranje in obveščanje Dolinka kanalizacija
88.200,00
Sofinanciranje ureditve ceste R–729/4206 Hotiza Velika Polana
46.117,01
Dežela štorkelj »Destinacija Natura 2000«
728.250,18
Projektna dokumentacija Pomurskli vodovod
27.000,00
Asfaltiranje občinskih cest
20.865,00
Razširitev pokopališča in mrliške vežice Velika Polana
99.888,00
30.949,27
CE RO Puconci
Aneks V.
30.949,27
OŠ M išk a K ranjc a Ve lik a Po lana
Nakup računalnika – računovodstvo
838,80
Nujna obnovitvena dela
5.000,00
Zdravs t ve ni dom Le ndava
Nujni reševalni prevozi – vozilo
4.687,50
Skupaj
4.148.056,52
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Poročilo nadzornega odbora 2006–2010

Občina Velika Polana

Predlog
Na podlagi 36. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in
52/03), je Nadzorni odbor občine najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor občine Velika Polana sestavljajo predsednik Alojz Kramar ter
dva člana Blanka Gerenčer in Slavko Jaklin.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
• opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost
poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter
ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
Nadzorni odbor je na 2. seji, dne 20. maja 2007 sprejel Poslovnik Nadzornega
odbora, kateri ureja organizacijo in določa način dela nadzornega odbora.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu nadzornega odbora in
s posredovanjem določenih Poročil sredstvom javnega obveščanja.
Nadzorni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje na osnovi letnega programa dela,
po programu pa obravnava:
1. Pregled finančnega načrta javnega zavoda OŠ Miška Kranjca za leto za tekoče leto
2. Pregled proračuna občine Velika Polana za tekoče leto
3. Pregled zaključnega računa proračuna občine za preteklo leto
4. Pregled zaključnega računa javnega zavoda OŠ Miška Kranjca za preteklo
leto
5. Obravnavanje poročila župana občine za preteklo leto o učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih javnih sredstev
6. NO izdela poročilo o opravljenem nadzoru za preteklo leto

7. Pregled polletnega poslovanja občinskih organov za tekoče leto in ocena pravilnosti poslovanja občinskih organov ter premoženja
8. Obravnavanje zadev v skladu s 14. členom Poslovnika Nadzornega odbora
9. Seznanitev s predlogom proračuna Občine Velika Polana za naslednje leto
Občasne nadzore si nadzorni odbor določi sproti na osnovi:
• Pisnih pobud občinskega sveta,
• Pisnih pobud župana,
• Pisnih pobud članov nadzornega odbora,
• Pisnih pobud občanov,
• Informacij iz sredstev javnega obveščanj,
• Analize finančnih podatkov o javni porabi v občini.
Nadzorni odbor opravlja nadzor s pregledovanjem poslovne dokumentacije,
poročil, obvestil in sredstev, da se ugotovijo zadostna dejstva, ki so potrebna za
namen konkretnega nadzora.
Predsednik nadzornega odbora predloži poročilo občinskemu svetu in županu. Nadzorni odbor lahko o svojem končnem poročilu obvesti tudi sredstva javnega obveščanja. V primeru suma kaznivega dejanja ali prekrška pa predlog za
pregon pristojnim organom.
Pri štiri letnem delu je nadzorni odbor vsako leto izdelal Poročilo nadzornega
odbora občine Velika Polana o opravljenem nadzoru javne porabe v občini, kakšnih očitnih pomanjkljivosti oziroma suma neracionalnega gospodarjenja z javnimi sredstvi ni ugotovil.
Računovodska dokumentacija je bila vedno pregledna in transparentna.
Splošna ugotovitev nadzornega odbora je, da se je s premoženjem občine delalo gospodarno.
Predsednik nadzornega odbora
Alojz Kramar
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Razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Velika Polana
Občina Velika Polana na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči,
pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Velika Polana in na podlagi javnega razpisa namenja sredstva iz občinskega proračuna za posamezne ukrepe kot so: Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo, pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov in zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, ki so usklajeni s pravili
za dodeljevanje državnih pomoči.
Sredstva v letu 2006 so bila razdeljena na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Velika Polana (Ur. l. RS
102/2005). Od leta 2007 so bila sredstva razdeljena na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva (Ur. l. RS 65/2007 in Ur. l. RS 113/2007). Najvišja stopnja pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov posameznega ukrepa, vendar ne več kot
1.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo v razpisnem obdobju. V obdobju 2006 do
2009 so bila razdeljena sredstva za naslednje ukrepe:
UKREP – Leto 2006
Test škropilnic
Analiza tal
Apnenec
Tečaj kmetov
Skupaj

Celotna vrednost ukrepa Sofinanciranje Občina Velika Polana
734,43 €
367,21 €
4.080,16 €
2.040,10 €
1.729,00 €
864,50 €
403,10 €
201,55 €
6.946,69 €
3.473,36 €

UKREP – Leto 2007
Mulčar
Kmetijska žaga
Visokotlačni čistilec
Brana
Škropilnica
Obiralnik koruze
Obračalni plug
Skupaj

Celotna vrednost ukrepa Sofinanciranje Občina Velika Polana
2.300,00 €
920,00 €
1.048,34 €
419,33 €
479,52 €
191,67 €
7.500,00 €
1.000,00 €
1.082,00 €
432,00 €
9.035,14 €
1.000,00 €
10.800,00 €
1.000,00 €
32.245,00 €
4.963,00 €

UKREP – Leto 2008
Mulčar
Kmetijska žaga
Kosilnica
Traktor
Luščilec koruze
Skupaj

Št.
7
2
1
1
1

Celotna vrednost ukrepa Sofinanciranje Občina Velika Polana
16.599,79 €
6.975,00 €
961,92 €
480,70 €
4.190,00 €
1.000,00 €
27.000,00 €
1.000,00 €
704,21 €
352,00 €
49.455,92 €
9.807,70 €

UKREP – Leto 2009
Mulčar
Sejalnica
Luščilec koruze
Motorna žaga
Rotobrana
Škropilnica
Traktor
Urejanje pašnika
Skupaj

Št.
13
1
1
5
2
2
1
1

Celotna vrednost ukrepa
30.856,68 €
2.200,00 €
704,11 €
2.420,28 €
7.635,00 €
6.292,38 €
54.166,60 €
1.535,73 €
105.810,78 €

Sofinanciranje Občina Velika Polana
9.256,39 €
660,00 €
211,26 €
726,06 €
2.000,00 €
1.212,99 €
1.000,00 €
460,00 €
15.526,70 €

Izzivi prihajajočega obdobja
Občina ni zgradba, ni kanalizacija, ni cesta, ni … ampak so njeni ljudje, občani, ki v njej živijo. Brez njih ni občine.
Prihajajoče obdobje vidim, kot obdobje, v katerem se bomo s skupnim, trdim delom znebili občutka in dejanske zaostalosti za okolico.
Boljše, lepše in prijetnejše življenje za vse občane, gospodarska uspešnost, bogato družbeno življenje… morajo biti naši cilji, ne glede na to, kdo občino vodi.
Verjamem v naše sposobnosti, s katerimi bomo to tudi dosegli in verjamem, da se ljudje ne bodo od nas odseljevali ampak priseljevali, kajti brez ljudi ni občine.
Pred nami je pomemben mejnik, v razvoju vsake občine. Izbirali bomo posameznike, ki bodo v našem imenu vodili občino v prihajajočem obdobju. Različni
pogledi, pester nabor idej in kandidatov, ter premišljena odločitev, njihovo in naše skupno trdo delo, pa upam , da dovolj dober garant , da nadaljujemo uspešno
NA PRAVI POTI RAZVOJA NAŠE OBČINE.
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Na pravi poti …
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OBČINA VELIK A POL ANA
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Brezovica
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21.

14.

Mala Polana

25.

19.

9.
15.
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24.
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17.
27.
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Velika Polana
22.

30.

6.

20.
26.

Črnec

27.

2006
1. Zamenjava strešne kritine na OŠ Velika Polana
2. Mrliška vežica Brezovica II faza
3. Rekonstrukcija in adaptacija občinskih prostorov
4. Nakup zemljišč pri občinski zgradbi in njihova komunalna ureditev
5. Obnova peskovnika pri vrtcu OŠ Miška Kranjca
6. Plačilo dokumentacije za Vaško-gasilski Dom Mala Polana
7. Začetek aktivnosti za ureditev večnamenskega športnorekreacijskega
centra pri OŠ Velika Polana
2007
8. Izgradnja prizidka k Domu krajanov
9. Odkup potrebnih zemljišč za kolesarsko stezo, ki poteka iz središča Velike
Polane do zaselkov Mačkovci in Bűkovje v vasi Mala Polana.
10. Vodovodno omrežje Velika Polana
2008
11. Dokončanje prizidka k domu krajanov
12. Zaključitev večine del za ureditev parkirišča in okolice
za občinsko zgradbo
13. Rušenje stare šole Velika Polana
14. Odkup zemljišča pri pokopališču Mala Polana za ureditev parkirišča
15. Gradnja in ureditev Tematske poti – kolesarske seze
16. Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Veliki Polani
17. Ureditev javne razsvetljave v Veliki Polani – center
18. Sanacija kurilnice v OŠ Miška Kranjca Velika Polana

2009
19. Izgradnja sekundarnega omrežja Mala Polana in Brezovica
20. Novogradnja: kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava
21. Večnamenski prostor za medgeneracijsko druženje Mala Polana
22. Sofinanciranje ureditve ceste R–729/4206 Hotiza – Velika Polana
23. Nakup igral na igrišču Vrtca Velika Polana
24. Ograja v Vrtcu Velika Polana
2010
25. Izgradnja sekundarnega omrežja Mala Polana in Brezovica
26. Novogradnja: kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava
27. Dežela štorkelj »Destinacija Natura 2000«
28. Razširitev pokopališča in mrliške vežice Velika Polana
29. Nakup računalnika – računovodstvo
30. Nujni reševalni prevozi – vozilo

2006

Višja kvaliteta bivanja
in življenja
za vse občane

2010

