
 
 

 

Številka: 900-1/2011 

Datum: 28.10.2011 

 

 
Z A P I S N I K  

 
9. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila 

v četrtek, 21.12.2011. 
 

Seja je potekala v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol 

 

 
Sejo je vodil župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec.  
 

Na seji so bili navzoči člani in članica Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: 
Alojz Andrejč, Milan Bauman, Branko Črnčec, Drago Korošec, Franc Lešnik, Gregor 
Nudl, Janez Verbošt, Marija Šauperl in Roman Črnčec (v nadaljevanju: člani sveta) 
 

Navzoči gostje: / 
 
Občinska uprava: Simona Črnčec, Samo Kristl, Jasna Senekovič.   
 
Seja se je pričela ob 17. uri. 
 
 
AD 1. 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
 
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, katerega je župan podal v obravnavo in sprejem:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje  
3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
4. Pravilnik o sofinanciranju raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – druga 
obravnava 
5. Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Celovita oskrba 
severovzhodne Slovenije s pitno vodo 
6. Seznanitev s Programom oskrbe s pitno vodo za leto 2012 
7. Sklep o sprejemu Letnega programa športa Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 
8. Sklep o sprejemu Letnega programa kulture Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 
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9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 
10. Imenovanje predstavnika občine v Svet zavoda JSKD, Območna Izpostave Lenart 
11. Sprejem izhodišč o prodaji zemljišča parc. št. 580/4 k.o. Jurovski Dol za gradnjo Motela 
za starejše 
12. Razno 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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 9. redni seji, dne 21.12.2011, sprejel dnevni red, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 71 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 
AD 2. 
 
POTRDITEV ZAPISNIKA 8. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V 
SLOV. GORICAH  
 
Ob pregledu zapisnika je župan predlagal, da občinski svet sprejme sklep o postavitvi 
obeležja v spomin na Ivana Krambergerja, o čemer se je govorilo na prejšnji seji.  
 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 9. redni seji, dne 21.12.2012 sprejel sklep, da se v spomin 
Ivanu Krambergerju na trgu v Jurovskem Dolu postavi obeležje. 
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9  članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 72 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
O predlaganem zapisniku razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 9. redni seji, dne 21.12.2012 sprejel zapisnik 8. redne seje, kot je 
bil zapisan.  
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Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
ZA je glasovalo 9  članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 73 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 3. 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Marija Šauperl je predlagala, da čim prej stečejo pogovori oz. pogajanja s solastniki zemljišč 
o ceni za nakup zemljišča v Jurovskem Dolu, saj bo občinski praznik hitro spomladi, Jurjeva 
nedelja pa je že vključena med prireditve v okviru Maribor 2012 – evropska prestolnica 
kulutre, zato bi bilo izrednega pomena, da se ve kje bodo privezi za konje v okviru Jurjeve 
nedelje. 
 
Peter Škrlec je povedal, da kljub temu, da bodo pogovori tekli, do naslednjega občinskega 
praznika ureditev odkupa zemljišča in izvedba parkirišč fizično ne bo mogoče izvesti. 
Vsekakor se bo skušalo doseči dogovor, da bodo privezi še lahko na zemljišču, kjer so bili 
zadnji dve leti.  
 
Marija Šauperl se je strinjala s povedanim in dodala, da si želi v zvezi s tem soglasne rešitve. 
Opozorila je še, da se na novo urejenem trgu že pojavljajo madeži olja od avtomobilov.  
 
Peter Škrlec je povedal, da so se kot zaščita začasno namestila betonska korita, ki jih v 
večernem času umaknejo in nato vozijo po trgu. V bližnji prihodnosti se bodo namestili fiksni 
stebrički z zatičem oz. ključem.  
 
Roman Črnčec je predlagal, da se začasno postavijo dodatna korita ali kaj drugega.  
 
Peter Škrlec se je strinjal s predlaganim.  
 
Marija Šauperl je poudarila, da bodo stebrički najelegantnejša rešitev.  
 
Alojz Andrejč je opozoril na odcep proti novemu naselju, ki predstavlja neke vrste črno točko, 
saj že obstaja primer, ko je avto zadel otroka. Predlagal je, da se najde strokovna rešitev.  
 
Peter Škrlec je povedal, da je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ta primer že 
obravnaval, pred kratkim si je problematično mesto ogledal tudi na terenu. Zaključek je bil, da 
se na spodnji strani ceste naredi pločnik in prehod za pešce, predlog je tudi bil, da se uredi 
prometna signalizacija za umiritev prometa, hitrostne ovire pa ne pridejo v poštev zaradi 
avtobusov in kamionov, saj gre za nagibni teren. Realizacija navedenega se načrtuje v 
pomladnih mesecih.  
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AD 4. 
PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V 
SLOV. GORICAH  - DRUGA OBRAVNAVA 
 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo), 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10) in 16. čl. Statuta Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 9. 
redni seji, dne 21.12.2011 sprejel Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih 
društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9  članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 74 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 5. 
NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE  INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
– CELOVITA OSKRBA SEVEROVZHODNE SLOVENIJE S PITNO VODO 
 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Razprava: Gregor Nudl 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-
ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN in 107/10), Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10) in Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS št. 60/06 in 54/10), 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 9. redni seji, dne 21.12.2011, 
sprejel Sklep o potrditvi Novelacija Investicijskega programa projekta Celovita oskrba 
severovzhodne Slovenije s pitno vodo, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9  članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 75 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 
SEZNANITEV S PROGRAMOM OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2012 
 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Samo Kristl je člane Občinskega sveta seznanil z vsebino Programa oskrbe s pitno vodo za 
leto 2012, ki ga je pripravil Mariborski vodovod d.d. 
 
 
 
AD 7.  
SKLEP O SPREJEMU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE SV. JURIJ V 
SLOV. GORICAH ZA LETO 2012 
 
Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 UPB2, 27/08, 
76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10),  7. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98, 
97/01, 27/02, 110/02 in 15/03), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/09) in 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 9. redni 
seji, dne 21.12.2012 sprejel Letni program športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 
2012, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 76 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 8.  
SKLEP O SPREJEMU LETNEGA PROGRAMA KULUTRE OBČINE SV. JURIJ V 
SLOV. GORICAH ZA LETO 2012  
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 66. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – 
UBP1, 56/08, 4/10 in 20/11), 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 2012 (MUV, št. 33/10) 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 9. 
redni seji, dne 21.12.2011 sprejel Letni program kulture za leto 2012 kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
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ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 77 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 9. 
SKELP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 
2012 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
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 9. redni seji, dne 21.12.2011 sprejel Sklep o 
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij  v 
Slov. goricah za leto 2012, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 78 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 10. 
SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OBČINE V SVET JSKD, OBMOČNA 
IZPOSTAVA LENART 
 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 27. čl. Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 72/10) 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 9. redni seji, dne 21.12.2011, 
sprejel Sklep o imenovanju predstavnika Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v Svetu zavoda 
JSKD, Območna izpostava Lenart, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 



 7 

PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
Sklep št. 79 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 10. 
SPREJEM IZHODIŠČ O PRODAJI ZEMLJIŠČA 
PARC. ŠT. 580/4, K.O. JUROVSKI DOL 
ZA GRADNJO MOTELA ZA STAREJŠE 
 
Župan Peter Škrlec in Samo Kristl sta člane Občinskega sveta seznanila z interesom 
investitorja po zgraditvi Motela za starejše na zemljišču v lasti občine. Člani občinskega sveta 
so se strinjali, da bi objekt doprinesel k razvoju občine in predlagali, da se zemljišče proda z 
klavzulo o opravljanju samo tovrstne dejavnosti.  
 
 
 
AD 11. 
RAZNO 
Nihče ni imel predlogov za razpravo pod točko razno.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.  
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Svet. za spl. in prav. zadeve  
 
 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                         Peter Škrlec 
                                                                                                              Župan 
 
 
 
 
 
 
 


