
 
                                                                                                              Jurovski Dol, 24.12.2010  
                                                                                                              Zadeva: 900-1/2010 
 

 

Z A P I S N I K  
 

3. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki je bila v četrtek, 23. 12. 2010 ob 17. uri 

v prostorih sejne sobe občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

 

 

Prisotni: 

 

ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alojz Andrejč, Milan Bauman, Branko Črnčec, Roman 
Črnčec, Drago Korošec, Franc Lešnik, Gregor Nudl in  Marija Šauperl. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Janez Verbošt 
 
OBČINSKA UPRAVA: Franc Bele, Simona Črnčec, Samo Kristl in Jasna Senekovič. 
 
ZAINTERESIRANA JAVNOST: Barbara Lorber, Elica Sagadin. 
 
K točki 1 

 

Župan Peter Škrlec je uvodoma pozdravil vse prisotne na 3. redni seji Občinskega sveta, 
ugotovil sklepčnost, saj je bilo prisotnih osem od devetih članov občinskega sveta in predlagal 
naslednji dnevni red:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje  
3. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leti 2011 in 2012 (druga 

obravnava) 
4. Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah ter o povračilih stroškov (druga obravnava) 

5. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 
6. Sklep o sprejetju programa oskrbe s pitno vodo 
7. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja 

stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav 
izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča 

8. Letni program športa za leto 2011 
9. Letni program kulture za leto 2011 
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 



Sklep št. 18 
Na podlagi 20. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) in 33. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na svoji 3. redni seji, dne 23.12.2010, sprejel dnevni red, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

K točki 2 

 

Sklep št. 19 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 3. redni seji, dne 23. 12. 2010, sprejel zapisnik 2. redne seje, kot 
je bil zapisan.  
  
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 
 
K točki 3 

 

Sklep št. 20 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 
76/08, 100/08, 79/09 in 51/10), 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 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 3. redni seji,  dne 23. 12 2010, sprejel Odlok o proračunu 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 
Sklep št. 21 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 
76/08, 100/08,  79/09 in 51/10), 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 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 3. redni seji,  dne 23. 12. 2010, sprejel Odlok o proračunu 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

K točki 4 

Sklep št. 22 
Na podlagi 29. in 34.a čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/2008, 
79/09, 51/10), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, 108/09-UPB13, 13/10, 
59/10, 85/10), 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 3. redni seji, dne 23. 12. 2010, sprejel Pravilnik o 
plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah ter o povračilih stroškov, kot je bil predlagan. 



Prisotnih 8 članov (za 8) 

 
 
K točki 5 

Sklep št. 23 
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 124. čl Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 16/10) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 3. redni seji, dne 23.12.2010 sprejel Sklep o 
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij  v 
Slov. goricah za leto 2011, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

K točki 6 

Sklep št. 24 
Na podlagi 7. in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je občinski 
svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 3. redni seji, dne 23.12.2010 sprejel Sklep o 
sprejetju programa oskrbe s pitno vodo za leto 2011, kot je bil predlagan. 
 
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

K točki 7 

Sklep št. 25 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah (MUV št. 16/2010) in 123. 
člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah (MUV št. 16/2010)  in 5. člena Odloka o 
plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na 
območju Občine Lenart (Ur. l. RS, št. 3/97) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
na svoji 3. redni seji, dne 23.12.2010, sprejel Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun 
sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami 
komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega 
zemljišča, kot je bil predlagan. 
 

Prisotnih 8 članov (za 8) 

 
 
K točki 8 

Sklep št. 26 

Na podlagi 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08, 76/08, 109/08, 49/09 in 38/10), 7. čl. Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 
97/01, 27/02, 110/02 in 15/03), 7. čl. Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 34/09) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 16/10), je Občinski svet na svoji 3. redni seji, dne 23. 12. 2010, sprejel 
Letni program športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011, kot je bil predlagan. 
 
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 
 



K točki 9 

Sklep št. 27 
Na podlagi 66. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – 
UBP1, 56/08), 5. čl. Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 34/09), Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah za leto 2011 in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), 
je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 3. redni seji, dne 23.12.2010 sprejel 
Letni program kulture Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

 

K točki 9 

Marija Šauperl je glede financiranja Knjižnice Lenart, na pripombe ravnatelja JVIZ in VVZ 
Jožeta Hudalesa, ki jih je zapisal v dopisu, naslovljenem na Odbor za družbene dejavnosti 
povedala, da bi si vsi župani želeli, da bi šolske knjižnice opravljale funkcijo javne knjižnice, 
saj bi to pomenilo zmanjšanje proračunskih odhodkov, a v praksi je to neizvedljivo. Pri 
pregledu članstva Knjižnice Lenart, ki prihaja iz območja Občine Sv. Jurij  v Slov. goricah, je 
bilo ugotovljeno, da jo obiskuje 264 članov, od tega 181 aktivnih. Knjižnica Lenart sicer 
lahko pride v Jurovski Dol, a je potem potrebno zagotoviti določene pogoje: primerni prostor, 
internet,… Šolska knjižnica je za to premajhna. Iz prakse, ki se kaže v Voličini, pa knjižnica v 
kombinaciji z osnovno šoli ni najustreznejša rešitev, saj je šola deloma zaprt režim, tako se ne 
more vsakdo sprehajati po šoli itn.  
 
Marija Šauperl je opozorila na odcep od centra Jurovskega Dola proti avtocesti, pri Metodu. 
 
Župan je odgovoril, da se bo zadevni odcep uredil do spomladi.  
 
Roman Črnčec je vprašal, kako daleč je s sanacijo plazu pri Klobaseju? 
 
Samo Kristl je povedal, da so dokumenti pripravljeni, čaka se na izvedbo.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.50. uri. 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič  
 
                                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                               Peter Škrlec 
                                                                                                                   Župan  
 
 


