Jurovski Dol, 21.12.2009
Zadeva: 007-2/2009

Z A P I S N I K
23. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki je bila v četrtek, 17.12.2009 ob 17. uri
v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah
Prisotni:
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alojz Andrejč, Branko Črnčec, Roman Črnčec, Ludvik
Dajčman, Drago Korošec, Gregor Nudl, Dejan Simonič, Marija Šauperl.
OSTALI PRISOTNI: Hermina Križovnik (Nadzorni odbor).
OBČINSKA UPRAVA: Franc Bele, Simona Črnčec, Samo Kristl in Jasna Senekovič.
ZAINTERESIRANA JAVNOST: Stanislav Senekovič.
Župan Peter Škrlec je pozdravil vse prisotne na 23. redni seji občinskega sveta.
K točki 1
Župan
red:
1.
2.
3.
4.

je v nadaljevanju ugotovil sklepčnost občinskega sveta in predlagal naslednji dnevni

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010 – druga obravnava
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij
v Slov. goricah – druga obravnava
5. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
6. Sklep o določitvi točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Sklep št. 222
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/07, 33/07), je Občinski svet
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 23. redni seji, dne 17.12.2009 soglasno sprejel dnevni red
23. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 2
Sklep št. 223
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št.
7/07, 33/07), je Občinski svet, na svoji 23. redni seji, dne 17.12.2009, sprejel zapisnik 22.
redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 3
Sklep št. 224
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08,
76/08, 100/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2008 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena
Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV 1/07, 33/07) je Občinski svet Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah na 23. redni seji, z dne 17.12.2009, sprejel Odlok o proračunu Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010, kot je bil predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 4:
Sklep št. 225
Na podlagi 2. čl. Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08,
49/09), 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09), 66. čl.
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08) in 16.
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah na 23. redni seji, dne 17.12.2009 sprejel Pravilnik o sofinanciranju
javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil
predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 5:
Sklep št. 226
Na podlagi 84. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št.
7/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 23. redni seji, dne
17.12.2009 sprejel sklep, da se bo Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa, sprejel
po hitrem postopku.
Prisotnih 8 članov (za 8)

Sklep št. 227
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 UPB2, 27/08,
76/08 in 100/08), Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98, 97/01, 27/02, 110/02 in 15/03) in
16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) je Občinski svet
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 23. redni seji, dne 17.12.2009 sprejel Pravilnik o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 6:
Sklep št. 228
Na podlagi 19. čl. Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart
(Url. l. RS, št. 65/99, 5/04) v zvezi s 122. čl Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV,
št. 1/07 in 33/07) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 23. redni seji, dne 17.12.2009 sprejel
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sv.
Jurij v Slov. goricah za leto 2010, kot je bil predlagan.
Prisotnih: 8 članov (za 6)
(proti 2)

K točki 7
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Alojz Andrejč je predlagal, da se obvestilo podjetja Saubermacher d.o.o., ki so ga člani
občinskega sveta prejeli na prejšnji seji, v kontekstno spremenjenem besedilu pošlje vsem
gospodinjstvom. Prav tako je povedal, da odvozi smeti iz ekoloških otokov niso redni, kar z
gotovostjo ve za ekološka otoka v Jurovskem Dolu in na Malni. Predlagal je, da se uredijo
pogostejši odvozi, saj so za te namene podražili ceno odvoza odpadkov. V nadaljevanju je še
predlagal, da naj se v naslednjem letu pri pripravi proračuna odbori prej vključijo v pripravo
in pred izdanim predlogom proračuna povedo, kakšne so želje in potrebe za določena
področja delovanja.
Župan je odgovoril, da bo občinska uprava v prihodnosti poskrbela za to, da bodo
nenaslovljeni letaki prišli do gospodinjstev. Glede ekoloških otokov, je župan povedal, da tudi
sam opaža, da so ekološki otoki polni. Podjetje Saubermacher d.o.o. odvaža odpadke iz
ekoloških otokov enkrat mesečno, a nekateri zaboji ostajajo polni. Pogovor o tej problematiki
bo s podjetjem stekel takoj po novem letu. Glede priprave proračuna za leto 2011 je župan
predlagal, da se pripravi dvoletni proračun in povedal, da se odbori lahko vključijo že v samo
pripravo proračuna, v zvezi s tem ne vidi nobenih težav, morajo pa se tudi odbori zavedati, da
mora občina s proračunom zadostiti nekaterim zakonskim potrebam. Poudaril je še, da bo kar
se tiče investicij v tem primeru vključena širša množica, pri kateri bo potrebno poenotenje
glede izvajanja investicij v občini.
Samo Kristl je dodal, da se proračun pripravlja celo leto. Na vsakem odboru, vsaki seji se
lahko predlagajo predlogi za sestavo proračuna. Prioritete se lahko spreminjajo z Načrtom
razvojnih programov.

Roman Črnčec je povedal, da so društva morala dati finančne načrte, na podlagi katerih se je
nato sestavljal proračun.
Člani občinskega sveta so se soglasno strinjali, da se besedo preda zainteresirani javnosti,
ravnatelju Stanislavu Senekoviču.
Stanislav Senekovič je povedal, da ni želel motiti prej ob sprejetju samega proračuna, a se želi
ob tej priliki zahvaliti za redno in sprotno financiranje vrtca in šole. Vsaka zamuda z nakazili
bi namreč povzročala velike težave. Okrog novega proračuna je povedal, da je v sredini
oktobra in ponovno konec novembra na občino posredoval dopis, v katerem so bile
predstavljene najbolj kritične in nujne zadeve, ki bi morale biti zajete v proračunu za leto
2010. Te zadeve so: plačilo kosil, dela malic, delovnih zvezkov, saj je bilo ob koncu avgusta
in v začetku novega šolskega leta namreč veliko klicev s strani staršev, če lahko šola kako
pomaga, vendar so bili starši napoteni na Rdeči križ in Karitas. Pred dvema letoma je bila
ukinjena postavka nakupa računalnikov, vendar je predvsem v stari šoli veliko računalnikov,
ki potrebujejo obnovo, nekaj sicer financira Ministrstvo za šolstvo in šport, nekaj se pričakuje
od občine. Povedal je še, da je investicijsko vzdrževanje šole v višini 18.000,00 EUR
premalo, potrebno bi bilo vsaj 30.000,00 EUR, za zamenjavo radiatorjev, talnih oblog,
menjavo vratnih kril in drugo. V naslednjih štirih letih bi se lahko vse saniralo in popravilo, če
bi bila sredstva v proračunu v višini 30.000,00 EUR vsako leto. Ravnatelj Stanislav
Senekovič je člane občinskega sveta še seznanil, da vrtec dobro posluje, ekonomska cena
vrtca je dovolj visoka, prihodnje leto tako naj ne bi bilo izgube. Prav tako je želja šole, da bi
občina sofinancirala zgodnje učenje tujega jezika in tro-dnevne šole v naravi. Ob koncu še je
povedal, da ga veseli, da se odloki in sklepi sprejemajo po normalnem postopku, če se namreč
kakšna zadeva hitro sprejme, je lahko prej slaba kot dobra in da si želi še naprej dobrega
sodelovanja.
Župan je povedal, da je občinski proračun za leto 2010 sprejet in da je vključitev vseh
navedenih zadev s strani ravnatelja mogoče doseči le z rebalansom. Kar se tiče socialnih
transferov, ki bi jih šola namenila staršem, naj se slednji pošljejo na občino, da se bo vedelo
ali je družina resnično ogrožena ali ne. Za vse ostalo je sklenjena pogodba o sofinanciranju
med JVIZ in VVZ Osnovna šola Jožeta Hudalesa in občino. Pogodbene vrednosti so glede na
vrednosti iz prejšnje Občine Lenart enkrat višje. Dodal je še, da razume, da so želje in potrebe
velike, a občina najverjetneje ne bo mogla sofinancirati vsega. V skladu s podpisano pogodbo
občina plačuje za materialne stroške 50.000,00 EUR, sofinancira knjige, varstvo vozačev,
zgodnje učenje, tekmovanje učencev v znanju, eko šolo, izvenšolsko koriščenje telovadnice,
prevoz šole v naravi in razliko do ekonomske cene vrtca.
Simona Črnčec je dodala, da če se seštejejo postavke šole, vrtca in plačilo avtobusnega
prevoza vozačev, občina nameni za šolo cca 500.000,00 EUR letno.
Župan je ob koncu povedal, da je dobro šolanje želja vseh, a včasih ne gre udejaniti vsega.
Spomnil je na obisk kmečkih žensk in sosednje Avstrije, ki so obiskale šolo in so bile
navdušene. V tem prazničnem času pa so bile pomoči deležne tudi socialno najbolj ogrožene
družine v občini.
Marija Šauperl je vprašala kako je s sofinanciranjem malih čistilnih naprav in koliko oseb je
priključenih na glavno čistilno napravo v občini.

Samo Kristl je odgovoril, so bili za izgradnjo individualnih čistilnih naprav sofinancirani štirje
občani, ena vloga pa še čaka na obravnavo. Na glavno čistilno napravo v Jurovskem Dolu pa
so priključeni šola in blok, frizerski salon, gasilski dom in stari del naselja, kateri je imel
predhodno urejen izpust v Lehkico. Povedal je še, da čistilna naprava deluje z manjšimi
začetnimi težavami. Naslednje leto se bo pričelo z ločevanjem mešanega dela kanalizacije na
fekalno in meteorno kanalizacijo. Tako bo urejeno celotno ureditveno območje naselja
Jurovski Dol.
Drago Korošec je opozoril, da kanalizacija tako ne sme biti urejena.
Samo Kristl je odgovoril, da se bo vse uredilo v naslednjih letih. Težave namreč predstavlja
večja količina padavinske vode.
Marija Šauperl je vprašala, kaj je s čistilno napravo pri bloku, ali je odklopljena?
Samo Kristl je odgovoril, da je čistilna naprava odklopljena.
Roman Črnčec se je vključil v pogovor glede šole in povedal, da razume, da ravnatelj želi vse
urejeno, a občina je sofinancirala del nove šole in vrtec, adaptiran je bil zunanji del stare šole.
Predlagal, da se nekatere postavke za šolo dodajo z rebalansom.
Marija Šauperl je povedala, da je ustvarjanje občinskega proračuna zbiranje prioritet, do
določenega datuma se naj posredujejo predlogi in pobude, občinska uprava in župan pa se
nato odloči za prioritete. Tisto najnujnejše naj se uvrsti v proračun na podlagi določenih
kriterijev.
Župan je povedal, da so investicije v proračunu za leto 2010 določene in da so predvsem
takšne, ki bodo sofinancirane s strani Evropske unije. Določene investicije je potrebno izvesti
že za to, da se pokoristijo evropska sredstva, ki so občini na razpolago.
Roman Črnčec je vprašal, ali se je kdo v času javne razprave predloga proračuna javil na
občini in predlagal kakšno spremembo?
Župan je odgovoril, da ne.
Alojz Andrejč in Marija Šauperl sta soglasno predlagala, da se ravno iz tega razloga, predlogi
dajo prej.
Gregor Nudl je povedal, da so vsa društva v letu 2008 načrtovala stroške v finančnih
predlogih za leti 2009 in 2010.
Župan je v nadaljevanju predstavil ponudbo Poštne banke Slovenije, ki ob odprtju hranilne
knjižice, novorojencu po nakazilu sredstev s strani občine, nakaže dodatnih 30,00 EUR. Člane
občinskega sveta je vprašal ali se strinjajo, da občina sprejme takšno ponudbo banke in gre v
spremembo Pravilnika o enkratni finančni vzpodbudi ob rojstvu otroka. Člani občinskega
sveta so se soglasno strinjali, da se za naslednjo sejo pripravi sprememba pravilnika.
Samo Kristl je predlagal, da se podajo ponudbe še na druge banke.

Župan je ob koncu še povedal, da sta na občino prispeli dve vlogi za pomoč s strani občine, in
sicer zaradi posledic naravnih nesreč in požara.
Alojz Andrejč je bil mnenja, da je prehitro, da bi se člani občinskega sveta odločali na tej seji,
kaj storiti v obeh primerih, potrebno je pridobit še druga dejstva.
Drago Korošec je predlagal, da naj se ustanovi posebna komisija in zadevi pregleda na terenu.
Lahko obe zadevi pregleda kateri izmed odborov, npr. odbor za komunalno infrastrukturo.
Roman Črnčec se je strinjal s predlogom Alojza Andrejča.
Ker v nadaljevanju ni več bilo pobud in vprašanj, se je župan vsem zahvalil za prisotnost.
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

Zapisnik sestavila:
Jasna Senekovič
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

