
Občina Sv. Andraž v Slov. goricah
Vitomarci 71       Vitomarci, 20. december, 2007
2255 Vitomarci      Št. : 10 /2007

Z A P I S N I K

10. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Andraž v Slov. goricah z dne 20. december, 2007
ob 18.00 uri v sejni sobi občine Sv. Andraž v Slov. goricah , Vitomarci 71.

Sejo je sklical in vodil župan občine Franci Krepša. Seja je bila snemana.
  
Prisotni: župan Franci Krepša, svetniki  Helena Čuček, Rosvita  Druzovič,  Simon Druzovič,
Marjanca Herga Najvirt, Darko Rojs, Ivan Pučko
Drugi prisotni:  predsednica Nadzornega odbora Albina  Druzovič,  računovodkinja  Monika
Čuš in Alenka Vršič, ki je pisala zapisnik .
Odsotni : Marjan Gavez

Župan je  v uvodu pozdravil vse prisotne ter ugotovil,  da je  seja  sveta  sklepčna. Predlagani
dnevni red je dal v obravnavo, na katerega nihče ni imel pripomb. 
Predlagani dnevni red se glasi :

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. korespodenčne seje; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. korespodenčne seje;
3. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje;
4. Predlog povišanja cene storitev ravnanja z odpadki 
5. Predlog povečanja cene proizvodnje in distribucije vode 
6. Odlok o javnem in uradnem glasilu Občine Sv. Andraž v Slov. goricah– druga

obravnava;
7. Rebalans proračuna Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2007
8. Sklep o določitvi vrednosti točke NUSZ za leto 2008;
9. Soglasje  k  sistemizaciji  delovnih  mest   v  Vrtcu  Sv.  Andraž za  šolsko  leto

2007/2008 in sklep o določitvi cene programov vrtca v Občini Sv. Andraž v
Slov. goricah; 

10. Pobude in vprašanja;
11. Razno.

Župan je dal predlagani dnevni red na glasovanje. Dnevni red je bil soglasno potrjen.

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. korespodenčne seje

K razpravi se ni prijavil nihče, zato je  župan dal zapisnik v predloženi obliki  na glasovanje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet s petimi glasovi za.

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. korespodenčne seje

K razpravi se  ni prijavil  nihče, zato je župan da zapisnik v predloženi obliki  na glasovanje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet s petimi glasovi za.
Pri tej točki se je seji pridružila svetnica Rosvita Druzovič.
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3. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje

Pri tej točki župan občinski svet obvesti, da bodo zapisniki občinskih sej odslej krajši in sicer
po priporočilih  Službe vlade RS za lok. samoupravo. V zapisnik se bo pisalo samo kdo je
sodeloval v razpravi, sklep in izid glasovanja, razen pri pobudah in vprašanjih in na izrecno
željo govornika, da se povedano zapiše.

Župan odpre razpravo na temo pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje. K razpravi sta se
prijavila Simon Druzovič in Darko Rojs in podala spremembe na zapisnik
Župan je dal zapisnik 9. redne seje z dopolnitvijo na glasovanje. Zapisnik z dopolnitvijo je
bil soglasno sprejet.

4. Predlog povišanja cene storitev ravnanja z odpadki

Župan odpre razpravo, v katero se prijavijo Simon Druzovič, Marjanca Herga Najvirt, Darko
Rojs in Ivan Pučko.

Po razpravi je bil oblikovan sledeči sklep :
SKLEP  ŠT.  53  : Občinski  svet  Občine Sveti  Andraž v  Slovenskih  goricah ne soglaša  s
predlogom povišanja cen odvoza odpadkov, zaradi previsokega odstotka povišanja in zaradi
neurejenih lastniških razmerij objekta Cero Gajke.
Župan je dal sklep na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet. 

5. Predlog povišanja cene proizvodnje in distribucije vode

Župan odpre razpravo, v katero se prijavi Darko Rojs. Po razpravi  je  bil oblikovan sledeči
sklep :

SKLEP  ŠT.  54: Občinski  svet  Občine  Sveti  Andraž  v Slovenskih  goricah  ne  soglaša  s
predlogom povišanja cene proizvodnje in distribucije vode, ker smatra, da je takšen predlog
sprejemanja povišanja cene za proizvodnjo in distribucijo vode nesprejemljiv.
Župan je dal sklep na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet.

6. Odlok o javnem in uradnem glasilu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah –
druga obravnava

Župan v uvodu pove, da so predlogi Darka Rojsa vključeni.
Razprave ni bilo, saj se je o tem razpravljalo na prvi obravnavi.

SKLEP ŠT. 55 : Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejema Odlok o
javnem in uradnem glasilu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v predloženi obliki.
Župan je dal sklep na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet.

7. Rebalans proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2007 

Župan odpre razpravo, v kateri so sodelovali vsi prisotni. 

SKLEP ŠT. 56 : Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejema Rebalans
proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2007 v predloženi obliki.
Župan je dal sklep na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet.
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8. Sklep o določitvi vrednosti točke NUSZ za leto 2008

Župan odpre razpravo, v katero se prijavi Rosvita Druzovič.
SKLEP ŠT. 57 :  Občinski svet soglaša, da :

1. Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju, ki ga določa Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, znaša v
letu 2008 za celotno območje 0,00135 evrov.

2. Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1.1.2008.
3. Ta sklep začne veljati s 1.1.2008 in se objavi v Uradnem vestniku Občine Sv. Andraž

v Slov. goricah.
Župan je dal sklep na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet. 

9. Soglasje  k  sistemizaciji  delovnih  mest  v  Vrtcu  Sv.  Andraž  za  šolsko  leto
2007/2008 in sklep o določitvi cene programov vrtca v Občini Sv. Andraž v Slov.
goricah

Župan odpre razpravo, v katero se prijavita Simon Druzovič in Darko Rojs.
SKLEP ŠT. 58 : Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejema predlog
sistemizacije delovnih mest v vrtcu Sv. Andraž s sledečimi spremembami :

1. Izbriše se delovno mesto Specialni pedagog z deležem zaposlitve 0,09,
2. Pri delovnem mestu Kuharica se spremeni delež zaposlitve iz 0,70 na 0,52,
3. Izbriše se delovno mesto Perica z deležem zaposlitve 0,137.

Župan je dal sklep na glasovanje. Za sklep je glasoval en svetnik, pet je bilo neopredeljenih.
Sklep je bil sprejet.

V razpravo o določitvi ekonomske cene vrtca se prijavijo Darko Rojs, Rosvita Druzovič  in
Helena Čuček.

SKLEP  ŠT.59   : Občinski  svet  Občine  Sveti  Andraž  v  Slovenskih  goricah  sprejema
predloženi sklep o določitvi cene programov vrtca v Občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah.
Župan je dal sklep na glasovanje. Za sklep je glasovalo pet članov občinskega sveta, ena
članica je bila neopredeljena. Sklep je bil sprejet. 

10. Pobude in vprašanja

- Marjanca  Herga  Najvirt  vpraša,  kako  je  z  vračanjem  vlaganj  v  javno
telekomunikacijsko omrežje. Župan pove, da smo prejeli predlog poravnave, vendar še
ga  nismo  podpisali,  saj  naj  bi  večina  občanov  podpisala  izjavo,  da  se  vračilu
odpovedujejo. Zato je potrebno najprej preveriti kako je s temi izjavami.

- Simon Druzovič predlaga, da se pripravi proračun za eno leto, ne pa za dve leti. Župan
pove, da bi bil dvoletni proračun dosti bolj pregleden, vendar so vsi prisotni za to, da
se pripravi proračun za eno leto.

- Župan  obvesti  člane Občinskega  sveta  o  sklepu  o  začasnem  financiranju  za  prvo
trimesečje v letu 2008.

- Ivan Pučko predlaga, da bi se pri gramoziranju v bodoče organiziralo na tistih cestah,
ki niso občinske tako, da bi sofinancirala občina en kamion gramoza, enega pa sami.
Župan pove, da smo že delali na tak način, vendar s strani občanov ni bilo odziva oz.
pripravljenosti, da bi sofinancirali gramoziranje v razmerju 50:50.

- Simon  Druzovič  predlaga,  da se cesta  v Čagono  poravna in  potlači,  ker  je  skoraj
neprevozna.

- Marjanca Herga Najvirt predlaga, da se pri Ilešičevih v Hvaletincih postavi opozorilna
tabla, zaradi zlomljenega kanala in je zelo nevarno.
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- Darko  Rojs  vpraša,  kako  je  z  organizacijo  šolskih  prevozov,  saj  je  slišal,  da  je
koncesijo dobil Andrej Roškar. Župan pove, da se je poleg podjetja Veolia  na razpis
prijavil tudi g. Roškar, vendar je  bil  postopek prekinjen in se  bo v naslednjih dneh
nadaljeval.

- Simon Druzovič predlaga, da se organizira ponovoletno srečanje oz. zaključek. Župan
pove, da bo to organizirano.

11. Razno

- Center za  socialno delo Ptuj naslavlja  na občinski  svet  vlogo  za  izdajo  soglasja  k
sodelovanju z izvajalcem storitev pomoči družini na domu.

SKLEP ŠT.60: Občina Sveti  Andraž v Slovenskih goricah je  zainteresirana za pogodbeno
sodelovanje z izvajalcem storitev pomoči družini na domu s CSD Ptuj v letu 2008.
Iz proračuna Občine za leto 2008 Občinski svet določa subvencijo v višini 50 % za pokritje
celotnih stroškov storitev pomoči družini na domu izvajalcu storitev CSD Ptuj.
V skladu z 12. čl. Pravilnika o metodologiji  za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
Občina dovoli izvajalcu storitve pomoči družini na domu CSD Ptuj odstopanje od normativa
števila  opravljenih  efektivnih  ur  za  neposredno  socialno  oskrbo  pri  uporabnikih  na  90
efektivnih ur mesečno na eno oskrbovalko.

Župan je dal sklep na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet.

- župan predlaga občinskemu svetu v sprejem uradno prečiščeno besedilo  Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Sv. Andraž v Slov. goricah. Razprave ni bilo.

SKLEP  ŠT.  61: Občinski  svet  sprejema  uradno  prečiščeno  besedilo   Pravilnika  o
dodeljevanju državnih pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  v Občini Sv.
Andraž v Slov. goricah.
Župan je dal sklep na glasovanje. Za sklep je glasovalo pet svetnikov, en je bil vzdržan.
Sklep je bil sprejet.

- Skupna  občinska uprava Ptuj  predlaga občinskemu  svetu predlog sklepa za  pristop
Občine Starše k Skupni občinski upravi. Razprave ni bilo.

SKLEP ŠT.  62  : Občinski  svet  soglaša, da Občina Starše pristopi  k SOU  za opravljanje
upravnih  nalog na delovnem področju varstva okolja  in sicer za vodenje izvedbe projekta
Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – I. faza.
Župan je dal sklep na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet.

- Občani  Novinc  so  posredovali  na  občinski  svet  vlogo  za  prevleko  ceste.  Župan
predlaga,  da  se  vloga  obravnava  na  seji  delovnega  telesa  in  da  se  naj  pripravi
prioritetni vrstni red.

- Župan posreduje občinskemu svetu lokacijsko informacijo za zasaditev sadovnjaka na
zemljišču, na katerem bi naj bilo stanovanjsko območje- nasproti šole. Župan pove, da
je najbolj  sporna bližina šole  in vrtca. V razpravi sta sodelovala Simon Druzovič  in
Darko Rojs.

SKLEP  ŠT.  63: Občinski  svet  je  mnenja,  da  je  zasaditev  omenjenih  parcel  s  trajnim
sadovnjakom v taki bližini neprimerno. Glede na predviden razvoj naselja na tem področju se
predlaga, da se povabi g. Toša Borisa in g. Toša Franca na sejo občinskega sveta.
Župan je dal sklep na glasovanje. Za sklep je glasovalo pet svetnikov, en je bil vzdržan.
Sklep je bil sprejet.
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- Albina Druzovič posreduje občinskemu svetu in županu mnenje Ministrstva za javno
upravo glede opravljanja strokovnega izpita za imenovanje v naziv.

- Župan  opozori  člane  občinskega  sveta,  da  bi  morale  biti  sejnine  obračunane  do
sprejetja  novega  pravilnika,  še  po starem pravilniku.  Člani  občinskega  sveta  se  ne
strinjajo in želijo, da so sejnine v celoti izplačane po novem pravilniku.

Seja je bila končana ob 22.23 uri.

Zapisnik zapisala:                                Župan občine:

   Alenka Vršič                     Franci Krepša 
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