
 
                                                                                               Jurovski Dol, 15.04.2011  
                                                                                               Zadeva: 900-1/2011 
 

 

Z A P I S N I K  
5. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki je bila v četrtek, 14.04.2011 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, Gregor Nudl, Marija Šauperl in Janez Verbošt. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Franc Lešnik 
 
OSTALI PRISOTNI: Jožef Kerneža, Barbara Lorber, Štefan Oreški in Milan Zorec.  
 
OBČINSKA UPRAVA: Franc Bele, Simona Črnčec, Samo Kristl in Jasna Senekovič. 
 
 
K točki 1 

 

Župan Peter Škrlec je uvodoma pozdravil vse prisotne na 5. redni seji Občinskega sveta, 
ugotovil sklepčnost, saj je bilo prisotnih osem od devetih članov občinskega sveta, in na 
podlagi 4. odst. 33. člena Poslovnika Občinskega sveta predlagal razširjeni dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje  
3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje 
4. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2010 
5. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2010 
6. Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010 
7. Letni program razvoja podeželja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 
8. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na 

domu« 
9. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  
10. Sklep o potrditvi Novelacije IP za projekt Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski 

Dol 
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
 
 



Sklep št. 39 
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 5. redni seji, dne 14.04.2011, sprejel dnevni red, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 
K točki 2 

 

Sklep št. 40 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 5. redni seji, dne 14.04.2011, sprejel zapisnik 4. redne seje, kot 
je bil zapisan.  
  
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 
 
K točki 3 

 

Sklep št. 41 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 5. redni seji, dne 14.04.2011, sprejel zapisnik 1. dopisne seje, 
kot je bil zapisan.  
  
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 
 

K točki 4 

Komandir Policijske postaje Lenart, Jožef Kerneža, je člane občinskega sveta seznanil z 
varnostno situacijo, kakršna je bila v letu 2010 na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.  
 

 

K točki 5 

 
Inšpektor Medobčinskega inšpektorata, Štefan Oreški, je članom občinskega sveta podal 
poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v letu 2010.  
 
 

 

K točki 6 

Sklep št. 42 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 16/2010) in 57. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 27/2008, 
76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010 in 84/2010), ter 98. člena Zakona o javnih 
financah (Ur.l. RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006, 14/2007 
– ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 in 107/2010) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na svoji 5. redni seji, dne, 14.04.2011, sprejel Zaključni račun proračuna Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010, kot je bil predlagan.  
 



Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

K točki 7 

Sklep št. 43 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ( MUV, št. 16/10) in 15. člena 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij 
v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/2007), je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah na 5. redni seji dne 14.04.2011, sprejel Letni program razvoja podeželja Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih 8 članov (za 8) 

 
 
K točki 8 

Sklep št. 44 
Na podlagi 2. odst. 43. čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 31/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS), 37. čl.  
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 7/10 (25/10 popr.), 6/11) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 5.  redni seji, 
dne 14.04.2011, sprejel Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev »pomoč družini 
na domu«, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 
 
K točki 9 

Sklep št. 45 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 100/08, 79/09 in 51/10), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 16/10) in 18. čl. Odloka o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
4/11) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 5. redni seji dne, 14.04.2011, sprejel 
Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

K točki 10 

Sklep št. 46 

Na podlagi 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) in 20. čl. Uredbe 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
5. redni seji dne, 14.04.2011, sprejel Sklep o potrditvi spremenjenega investicijskega 
programa »Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

 



K točki 11 

 
Peter Škrlec je člane občinskega sveta seznanil, da se bodo dela na cesti v Sp. Gasteraju 
nadaljevala po prvomajskih praznikih, prav tako je že pripravljena projektna dokumentacija 
za cesto na Gradišču, za cesto na Malni (Hauc) in cesto v Sp. Gasteraju (Škrlece Maks do 
Pigaca oz. Bračiča). Prav tako so pripravljeni projekti za izgradnjo bioelektrarne. Stranski 
proces, ki bo nastajal, to je toplota, se bo lahko uporabila za ogrevanje šole, kulturnega doma, 
eventuelno tudi bloka.  
 
Drago Korošec je vprašal, kaj bo s stranskim produktom – toploto, poleti? 
 
Samo Kristl je povedal, da se bodo našle ustrezne rešitve, zaradi česar se že pripravlja 
sestanek z Energetiko Maribor.  
 
Branko Črnčec je povedal, da se bankine urejajo, dela pa se ne izvajajo pri Krajnc Silvu in pri 
Berliču, opozoril je na cesto ob mostu pri Pavalecu, kjer je nastala velika jama, menil je, da  
bi bila potrebna zalitev z asfaltom. Velika jama na cesti je tudi pri Jakopečevih. 
 
Peter Škrlec je povedal, da se po zimi pojavijo luknje, ceste so slabše, s sanacijami pa se še ni 
pričelo. Vedno znova je govora o izgradnji novih cest, počasi bo potrebna tudi sanacija 
starejših, ki so dotrajane. 
 
Branko Črnčec je predlagal, da se sestane Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, 
urejanje prostora in varstvo okolja. Alojz Andrejč je povedal, da je bilo na prejšnji seji odbora 
dogovorjeno, da se člani sestanejo na spomlad.  
 
Janez Verbošt je vprašal, kako je s plazom pri Simonič Ernestu. 
 
Peter Škrlec je povedal, da se je že dobavljal gramoz. 
 
Roman Črnčec je predlagal, da se po območju občine ponovno uvedejo t.i. kulugi, s katerimi 
bi uredili manjše sanacije cest občani sami. 
Janez Verbošt je povedal, da takšno navado v Cerkvenjaku še vedno ohranjajo.  
 
Gregor Nudl je vprašal ali je dokončano pometanje muld na javnih poteh in opozoril  na 
mulde po Lešnikovem klancu in na »Dugem«, ki so potrebne čiščenja. 
 
Samo Kristl je odgovoril, da še vse mulde niso očiščene, saj se čaka na čas po dežju, da se ne 
praši preveč. Sicer je očiščeno območje, kjer poteka kanalizacija.  
 
Seja je bila končana ob 19.40 uri.  
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič  
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                     Peter Škrlec 
                                                                                                          Župan  
 


