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Od Jurija k Lenartu

V Slovenske gorice novi vodovodi,
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Do 2013 nameravajo v občini Benedikt zgraditi
nov šestoddelčni vrtec. Dosedanji prostori ne
zadoščajo potrebam mladih družin.
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V naselju Cerkvenjak se je konec leta 2010 v bližini
cerkve sv. Antona in Gostišča pri Antonu začela
gradnja večstanovanjskega objekta.
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Konec novembra 2010 je občina Lenart začela s
celovito rekonstrukcijo Kulturnega doma Lenart,
ki naj bi se zaključila v avgustu letos.
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Med projekti v občini Sv. Ana imajo vidno vlogo načrti
za razvoj turizma. Med pomembnejšimi je tudi nadaljnja obnova Grafonževe domačije.
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V občini Sveta Trojica že dalj časa urejajo tako imenovano javno dobro. V preteklosti je namreč marsikdo
izgubil občutek za lastnino v javno korist.
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V proračunu jurovske občine so tudi sredstva za komunalno infrastrukturo za novo stanovanjsko naselje.
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Sv. Jurij: v letu 2011 in 2012 kljub Gradnja večstanovanjskega
krizi investicijski proračun
objekta v Cerkvenjaku

P

ri pripravi so strokovni sodelavci na
čelu z županom izhajali iz realizacije proračuna za tekoče leto, tako na
prihodkovni kot na odhodkovni strani, upoštevana so bila izhodišča za pripravo proračuna, posredovana s strani Ministrstva za finance in izdelani predlogi finančnih načrtov
neposrednih proračunskih uporabnikov. V

Kulturni dom čaka na obnovo

letu 2011 se tako predvideva 3.077.815 EUR
prihodkov in 3.051.715 EUR odhodkov, v
letu 2012 pa 3.110.625 EUR prihodkov in
3.064.721 odhodkov.

V letu 2011 bo za investicije namenjenih
okrog 50% proračunskih sredstev, v letu
2012 pa še nekaj več, načrtujejo se investicijskih odhodki v višini 58% glede na celotne
načrtovane odhodke. Med investicijami, ki
so v glavnem dvoletne, velja omeniti projekt,
ki je delno sofinanciran s strani Evropske
unije, Evropskega sklada za regionalni ra-

zvoj, to je Ureditev vodovoda in kanalizacije
Jurovski Dol, za katerega se tako v letu 2011
kot v letu 2012 namenja okrog 250.000 EUR,
za obnovo kulturnega doma se predvideva
v letu 2011 300.000 EUR odhodkov, v letu
2012 pa 250.000 EUR odhodkov.
Za projekt Ureditev vaškega jedra Jurovski
Dol je v skladu s sprejetima proračunoma,
v letu 2011 načrtovanih
150.000
EUR, v letu 2012 pa
330.000 EUR. Občina Sv. Jurij v Slov.
goricah namerava
urediti komunalno
infrastrukturo za
novo
stanovanjsko naselje v višini
80.000 EUR v vsakem letu in tudi
v nadaljevanju, z
objavo javnega razpisa sofinancirati
kmetijstvo, in sicer
v višini 25.000 EUR
v vsakem proračunskem letu. Okrog
60.000 EUR se bo
v letu 2011 namenilo za obnovo vodovoda v projektu
Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s
pitno vodo. V letu 2011 pa so proračunska
sredstva namenjena tudi še za dokončno poplačilo in ureditev okolja pri osnovni šoli.
Velik del proračunskih sredstev bo občina
vložila tudi v cestno infrasturkturo. V letu
2011 je načrtovanih okrog 400.000 EUR
odhodkov iz tega naslova, v letu 2012 pa
500.000 EUR. Predvideva se, da bo glede na
planirana proračunska sredstva v prihodnjih
dveh letih na novo asfaltiranih oz. obnovljenih okrog 8 km občinskih cest.

Cerkvenjak: proračun občine
za leti 2011 in 2012

D

elež investicij za leto 2011 je 60 %,
v letu 2012 pa 68 % vseh odhodkov
proračuna
Proračun za leto 2011 znaša 2.876.565 € prihodkov in 2.904.967 € odhodkov ter 33.500
€ odplačila kreditov iz prejšnjih let. Presežek
odhodkov nad prihodki se bo pokril iz naslova ocenjenega prenosa sredstev na računu iz
leta 2010 v višini 61.902 €. Za leto 2012 znaša
proračun 2.545.143 € prihodkov, 3.656.143 €
odhodkov ter 33.000 € odplačila kreditov iz
prejšnjih let. Za pokritje uravnovešenja odhodkov in prihodkov je predvideno zadolževanje v višini 1.1 mio €, in sicer za izgradnjo
vrtca. Največja načrtovana investicija za leto
2011 je dokončanje izgradnje čistilne naprave in kanalizacije, začete v 2010. Skupna
vrednost investicije znaša 978 tisoč €, od
tega znaša sofinanciranje iz EU 461 tisoč €,
lastni delež je torej 517 tisoč € oz. 53 % bruto
vrednosti. V letu 2011 načrtujemo tudi pričetek izgradnje športno-rekreacijskega centra v Kadrencih in dokončanje v letu 2012.
Skupna vrednost investicije je ocenjena na
445 tisoč € ter 55 tisoč € za odkup manjkajočih zemljišč. Eden izmed večjih projektov
v letu 2011 je pričetek izgradnje pločnikov
ob regionalni cesti Cerkvenjak–Kadrenci in
v letu 2012 Cerkvenjak–Brengova, katerega
skupna vrednost je ocenjena na 500 tisoč €,
od česar pričakujemo iz sredstev EU 311 tisoč € oz. 62 % bruto vrednosti. V letu 2012
je načrtovana izgradnja vrtca v vrednosti 1,7
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mio €, od tega pričakujemo 572 tisoč € sofinanciranja iz Ministrstva za šolstvo. Glede
na visok znesek investicije v izgradnjo čistilne naprave s kanalizacijo in izgradnjo vrtca
ter vseh doslej naštetih projektov je jasno,
da se bo izvedba drugih manjših projektov,
predvsem kar zadeva cestni program, malce zamaknila. V letu 2011 še načrtujemo
izgradnjo pomožnega objekta pri arheološkem parku ter ureditev naselja Cogetinci
z izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave.
Načrtovana je tudi sanacija dveh plazov in
ureditev razglednega stolpa na gasilskem
domu. V manjšem obsegu načrtujemo tudi
modernizacijo dveh krajših odsekov cest,
sofinanciranje modernizacije individualnih
priključkov in malih čistilnih naprav.
Proračuna za obe leti sta zalo investicijsko
naravnana, saj znaša delež investicij za leto
2011 kar 60 % in v letu 2012 68 % celotnih
odhodkov proračuna skupaj s predvidenim
zadolževanjem.
Dejstvo pa je, da je potrebno zagotavljati
tudi sredstva za izvajanje in financiranje vseh
drugih obveznih nalog občine. Zagotovljena
so tudi sredstva za delovanje vseh aktivnih
društev in organizacij ter vzpodbujanje turizma, kulture, športa in drugih aktivnosti v
naši občini.
Simona Kramberger, dipl. ekon.,
višja svetovalka za proračun in družb. dej.

V

Cerkvenjaku pripravljajo na gradnjo novega
naselju Cerkvenjak se je konec leta
športno-rekreacijskega centra (ŠRC) Cer2010 v bližini cerkve sv. Antona in
Gostišča pri Antonu začela gradnja
kvenjak (2011), novega 5-oddelčnega vrtca
večstanovanjskega objekta. V objektu bo 12 stanovanj, investitor projekta v
vrednosti cca 0,8 mio € je
podjetje JUVEN d.o.o. s
partnerjem PROBANKA
d.d., ki načrtujeta projekt
zgraditi do septembra. Če
bo teklo vse po načrtih bi
stanovanja še pred jesenjo
lahko dobila nove lastnike. V projekt se je aktivno vključila tudi občina
Cerkvenjak z urejanjem
potrebne
komunalne
opreme. Gre namreč za
Takšen bo novi večstanovanjski objekt v Cerkvenjaku
zelo pomembno pridobitev predvsem za občane
in vse tiste, ki si to želijo postati.
(2012), velike večnamenske športne dvorane
V okolju se kaže velik interes za odkup stain rekonstrukcijo OŠ (2013-2014) itd …
novanj, kajti Cerkvenjak je po avtocesti zelo
blizu večjim mestom; vožnja do Maribora
Mag. Vito Kraner,
traja samo dobrih 15 min, kar je z vidika
direktor občinske uprave
mobilnosti velika prednost. Ob tem se v
Župan Marjan Žmavc: »Občina si prizadevala ustvariti takšne pogoje, da bi mladi ostajali
v domači občini ter da bi se število prebivalcev občine Cerkvenjak po dolgoletnem nazadovanju začelo ponovno povečevati. Zato sem zelo vesel, da so se začela v Cerkvenjaku po
mnogih letih ponovno graditi nova stanovanja.«

Državni svetnik in župan občine Sveta Trojica Darko Fras:

Vloga Državnega sveta RS vse vid
nejša zaradi šibkega socialnega dialoga
Vloga državnega sveta kljub pomislekom
v nekaterih delih oblasti postaja vse pomembnejša in potrjuje potrebo po dvodomnosti v našem parlamentarnem sistemu.
Pogovarjali smo se s članom DS Darkom
Frasom, sicer županom občine Sveta Trojica. Vpet je v reševanje vseh najpomembnejših vprašanj, ki jih obravnava državni
zbor, hkrati pa v organizaciji DS potekajo
tudi razprave o drugih razvojnih vprašanjih. Denimo, ali za uvedbo univerzalnega
temeljnega dohodka v Sloveniji obstajajo
realne možnosti ali gre za utopijo.

Darko Fras: Državni svet pridobiva na pomenu
tudi zaradi nesoglasij med socialnimi partnerji

Državni svet je v zadnjem času pridobil na
pomenu. Kje tičijo razlogi za to?
Vladajoča koalicija o nekaterih ključnih
vprašanjih ni enotna. Če svetniki izglasujemo veto na kak zakon, mora pri ponovnem
glasovanju v državnem zboru dobiti absolutno večino, 46 glasov, sicer ne velja. Pomen
DS je večji tudi, ker socialni partnerji niso

enotni, socialni dialog je zašel v slepo ulico,
vlada pošilja v DZ zakonske predloge, ki
niso usklajeni med socialnimi partnerji.
Na odločanje v DZ močno vpliva strankarska
disciplina, je tudi v DS tako?
Ne. V DS prihajajo bolj do izraza interesne
skupine, iz katerih je sestavljen. Te so zasnovane na interesnem principu in dokaj homogene. Še najmanj homogena je skupina 22
svetnikov, ki zastopajo interese lokalnih skupnosti, razen ko gre za res vitalne interese,
takrat znamo stopiti skupaj. Pri odnosu do
strukturnih reform pa v tej skupini prihaja
do različnih pogledov. Pred plenarnim zasedanjem DS se naša interesna skupina sestane
in opredeli do zakona oziroma vprašanja, ki
je v obravnavi. Druge interesne skupine so
ožje in zelo homogene, zlasti predstavniki
delodajalcev in delojemalcev. Tudi skupini
predstavnikov svobodnih poklicev (kmetov,
obrtnikov, podjetnikov, umetnikov itd.) in
družbenih dejavnosti (šolstva, zdravstva, kulture, sociale itd.) sta dokaj homogeni, kadar
gre za vitalne interese z njunega področja.
Razprave iz DZ se torej v DS ne podvajajo.
Nikakor. Do izraza prihajajo interesi posameznih interesnih skupin. Sedaj se kaže,
kako je državni svet potreben, saj bolj odraža javno mnenje kot državni zbor.
Velikokrat pridejo do izraza tudi nesporazumi med državo in lokalnimi skupnostmi.
Konflikt interesov je permanenten. Najbolj pride do izraza pri financiranju nalog, ki jih država prenaša na lokalne skupnosti, denarja pa
ne zagotovi ali vsaj ne v zadostni meri. V tem
konfliktu interesov smo predstavniki lokalnih
skupnosti v DS zagovorniki lokalnih interesov.
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