
                            
 

                                                                                                           Jurovski Dol, 21.12.2007  
                                                                                                           Zadeva: 032 – 10/2007 
 

 

Z A P I S N I K  
 

10. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

ki je bila v četrtek,  20. decembra 2007, 

v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

 

 

Prisotni: 

 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alojz Andrejč, Branko Črnčec, Roman Črnčec, Ludvik 
Dajčman, Drago Korošec, Gregor Nudl, Dejan Simonič in Marija Šauperl.  
 
OSTALI PRISOTNI: Jože Škrlec – član nadzornega odbora, Milan Zorec – član nadzornega 
odbora. 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec in Samo Kristl 
 
ZAINTERESIRANA JAVNOST: Rudi Lorber 
 
Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah najprej pozdravi članico in člane občinskega sveta, 
člana nadzornega odbora, občinsko upravo in zainteresirano javnost. 
 
 
K točki 1 

Sklep št.  97 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007) je bil sprejet dnevni 
red 10. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah in sicer: 
 
DNEVNI RED:    
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje 
3. Odlok o proračunu občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 (druga obravnava) 
4. Odlok o grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. goricah (druga 

obravnava) 
5. Odlok o predkupni pravici občine Sveti Jurij v Slov. goricah (druga obravnava) 
6. 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 

7. Sklep o določitvi cen programa vrtca v občini Sv. Jurij v Slov. goricah 



8. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 

9. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 

Prisotnih 7 članov (za 7) 
 

 

K točki 2 

Sklep št. 98 
Sprejme se zapisnik 9 redne seje Občinskega sveta občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je 
predlagan. 
 
Prisotnih  8 članov (za 8) 

 

 

K točki 3: 

Sklep št. 99 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-
ZDT-B in 127/06-ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV 
1/2007) je Občinski svet na svoji 10. redni seji, dne 20.12.2007 sprejel Odlok o proračunu 
občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2008 kot je predlagan. 
 
Prisotnih  8 članov (za 7) 

 

 
K točki 4: 
Člani občinskega sveta so se soglasno odločili, da se spremeni 21. člen Odloka o grbu, zastavi 
in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. goricah tako, da le-ta glasi: »Občina Sv. Jurij v 
Slov. goricah ima občinski praznik, ki je vsako leto 23. aprila.« 
 

Sklep št. 100 
Na podlagi 10. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2), 16. čl. Zakona 
o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Ur. l. RS, št. 
67/1994, 14/1999 Odl. US: U-I-296/94), 8. čl. Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske 
unije v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 38/2004) in 6. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 1/2007, 33/07) je Občinski svet občine Sveti Jurij v Slov. goricah na svoji 
10. redni seji, dne 20.12.2007 sprejel Odlok o grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah kot je predlagan, z upoštevanjem spremembe 21. člena. 
 
Prisotnih: 8 članov (za 8) 

 

 

K točki 5: 

Sklep št. 101 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2), 85. čl. Zakona 
o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/2002, (8/2003)) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 33/2007), je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
svoji 10. redni seji, dne 20.12.2007 sprejel Odlok o predkupni pravici občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah kot je predlagan. 



Prisotnih 8 članov (za 6) 

 

 

K točki 6: 

Sklep št. 102 
Na podlagi 16. člena Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/2007, 33/2007), 5. 
čl. Statutarnega sklepa občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 30/2006) 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 10. redni seji, dne 20.12.2007 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 predlagan. 
 
Prisotnih  8 članov (za 7) 
 
 
K točki 7: 

Sklep št. 103 
Na podlagi 30. in 31. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB2), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 
97/03, 77/05 in 120/05), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 
129/06) in 16. čl. Statuta občine Sveti Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 33/2007) je 
Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 10. redni seji, dne 20.12.2007 sprejel 
Sklep o določitvi programa vrtca v občini Sveti Jurij v Slov. goricah kot je predlagan. 
 
Prisotnih  8 članov (za 8) 

 

 

K točki 8: 

Sklep št. 104 
Na podlagi 5. čl. Statutarnega sklepa občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV; 30/2006), 19. čl. 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Ur. l. RS, št. 65/99, 
5/04) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 33/2007) je 
Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 10. redni seji, dne 20.12.2007 sprejel 
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sv. 
Jurij v Slov. goricah za leto 2008 kot je predlagan. 
 
Prisotnih  8 članov (za 7) 
 
 
K točki 9 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 
S strani članov občinskega sveta so se pojavila vprašanja v zvezi z dostopom do 
širokopasovnega omrežja. Župan je pojasnil, da je v rednem stiku s predstavniki Telekoma in 
da so le-ti potrdili, da bi naj do konca januarja 2008, omogočili dostop do širokopasovnega 
interneta vsem občanom. 
 



G. Roman Črnčec je opozoril na socialne razmere, v katerih živita občana, g. Breznik Mihael 
in g. Tatjana Muhovnik iz Žitenc. Člani občinskega sveta potrdijo, da bi tu moral posredovati 
Center za socialno delo Lenart. G. Simonič pa pove, da g. Breznik nima finančnih težav. 
  
Na koncu župan vse člane občinskega sveta povabi na sproščen pogovor oz. srečanje in 
manjšo pogostitev ob zaključku leta, ki bo v petek, 21.12.2007 v gostišču Špindler v 
Jurovskem Dolu. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.20uri. 
 
 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Simona Črnčec 
 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                                        
                                                                                                      Peter Škrlec 
                                                                                                           Župan 
 


