
                            
 

                                                                                                           Jurovski Dol, 21.03.2008  
                                                                                                           Zadeva: 007-3/2008 
 

 

Z A P I S N I K  

 

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

ki je bila v sredo,  19. marca 2008, 

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: Hermina Križovnik, predsednica nadzornega odbora 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Samo Kristl in Jasna Senekovič 
 
ZAINTERESIRANA JAVNOST: Rudi Lorber 
 
Župan pozdravi vse prisotne, ugotavlja sklepčnost občinskega sveta, saj je prisotnih sedem od 
osem članov občinskega sveta, članica Marija Šauperl je sporočila, da bo malo zamudila. 
Nato predlaga naslednji dnevni red: 
 
 
K točki 1 

Sklep št.  106 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007, 33/2007) je bil 
sprejet dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah in sicer: 
 
DNEVNI RED:    

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje 
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje 
4. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2007 
5. Pravilnik o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 

samozaposlovanja v občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
6. Sklep o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Sv. 

Jurij v Slov. goricah 
7. Sklep o določitvi cene enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka 



8. Obravnava dokumenta identifikacije investicijskega projekta in predinvesticijsko 
zasnovo projekta Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo in pooblastilo 
županu 

9. Sklep o sprejetju Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2008 
10. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Modernizacija 

občinskih cest JP 703-311 Žice – Sr. Gasteraj – Zg. Gasteraj  in JP 703 -314 – Žitence 
(Muhič – Šefer)« 

11. Sklep o podpisu pisma o nameri za ustanovitev skupnega organa varstva okolja in 
ohranjanja narave 

12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 

Prisotnih 7 članov (za 7) 
 
 

 

K točki 2 

Sklep št. 107 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007) je Občinski svet sprejel zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta občine 
Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je predlagan, z majhnim popravkom v 9. točki, ki se je 
nanašala na pobude in vprašanja članov občinskega sveta.  
 
Prisotnih  7 članov (za 7) 

 

 

 

K točki 3: 

Sklep št. 108 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007) je Občinski svet sprejel zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan. 
 
Prisotnih  7 članov (za 7) 

 

 
K točki 4: 
Delavka občinske uprave Simona Črnčec na kratko predstavi prihodke in odhodke, ki jih je 
občina realizirala v letu 2007. Predsednica nadzornega odbora Hermina Križovnik doda, da je 
nadzorni odbor zaključni račun pregledal, da je sicer imel nekaj manjših pripomb, vendar 
menijo, da so bila sredstva racionalno porabljena. 
 

Sklep št. 109 
Na podlagi 57. čl. Zakona o lokalni samoupravi  (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2) in 98. čl. 
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,  124/2000, 79/2001, 30/2002) ter 102. in 16. 
čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) je Občinski svet 
občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 11. redni seji, dne 19.03.2008 sprejel Odlok o 
zaključnem računu proračuna občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2007. 
 
Prisotnih: 8 članov (za 8) 

 



 

K točki 5: 

Sklep št. 110 
Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 7.,  
16. ter 78. člena Statuta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) 
je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 11. redni seji, dne 19.03.2008 sprejel 
Pravilnik o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
samozaposlovanja v občini Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi obravnavi. 
 

Prisotnih: 8 članov (za 8) 

 

 
 
K točki 6: 

Sklep št. 111 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2) in 16. čl. Statuta 
občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) je Občinski svet občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah, na svoji 11. redni seji, dne 19.03.2008 sprejel Sklep o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah kot je predlagan. 
 
Na seji se občinsko upravo opozori, da v predlogu poravnave doda davčno številko končnih 
upravičencev, prav tako pa naj se le-ti objavijo na internetni strani občine in na krajevno 
običajen način. 
 

Prisotnih: 8 članov (za 8) 

 
 
 
K točki 7: 

Sklep št. 112 
Na podlagi 21. in 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 94/2007 – UPB2), 16. čl. 
Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 33/2007) in 3. čl. Pravilnika o 
enkratni finančni vzpodbudi ob rojstvu otroka v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
18/2007), je občinski svet na 11. redni seji, dne 19.03.2008 sprejel Sklep o višini enkratne 
finančne vzpodbude ob rojstvu otroka v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008.  
 
Člani občinskega sveta so podprli predlog člana Alojza Andrejča, ki je predlagal, da se 
prvemu novorojencu nameni 200,00 €, drugemu 250,00 € in tretjemu ali več 300,00 € 
enkratne finančne vzpodbude.  
 
Prisotnih  8 članov (za 8) 

 

 

K točki 8: 

Sklep št. 113 
Na podlagi 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 11. redni seji, dne 19.03.2008, sprejel 
Dokument identifikacije investicijskega projekta in Predinvesticijska zasnova projekta 
»Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo«, kot je predložen. 
 



 

 

Prisotnih  8 članov (za 8) 

K točki 9 

Sklep št. 114 
Na podlagi 7. in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) 
je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 11. redni seji, dne 19.03.2008 sprejel 
Sklep o sprejetju Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2008. 
 

Prisotnih  8 članov (za 8) 

 

 

 

K točki 10 

Sklep št. 115 
Na podlagi 21. čl. Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/2006 – ZFO1) in 94. čl. in 
16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na 11. redni seji, dne 19.03.2008 sprejel Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta za investicijo »Modernizacija občinskih cest JP 703-311 Žice – Sr. 
Gasteraj – Zg. Gasteraj in JP 703-314 Žitence - Muhič - Šefer«. 
 

Prisotnih  8 članov (za 8) 

 

 

 

K točki 11 

Sklep št. 116 
Na podlagi 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) je 
Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 11. redni seji, dne 19.03.2008 sprejel 
Sklep o podpisu Pisma o nameri za ustanovitev skupnega organa varstva okolja in ohranjanja 
narave.  
 

Prisotnih  8 članov (za 8) 

 

 

 

K točki 12 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 
 
Župan najprej pojasni, da je seja občinskega sveta izjemoma v sredo, saj se s četrtkom že 
pričnejo velikonočni prazniki, nato pozove člane k pobudam, predlogom in vprašanjem.  
 
Alojz Andrejč vpraša, ali je mogoče že sedaj pomagati pri samozaposlovanju. Župan 
odgovarja, da to ne bo mogoče, saj se mora Pravilnik najprej sprejeti, objaviti, nato razpisati 
javni razpis, na podlagi katerega se bodo dodeljevala sredstva. 
 
Simonič Dejana zanima, kako je mogoče dobiti gramoz na območju Žitenc, kjer so ceste zelo 
slabe. Župan pojasni, da naj se občani, ki gramoz potrebujejo, oglasijo na občini ali 
kontaktirajo s Samotom Kristlom. Župan še poudari, da to seveda velja za vse občane, na 
celotnem območju občine, ne samo za Žitence. 



 
 
Branko Črnčec predlaga, da se dodelijo finančna sredstva za potovanje Gregorja Verbošta, 
atleta, ki v poletnih mesecih kot slovenski reprezentant odpotuje v Združene države Amerike. 
Župan pove, da je že seznanjen o potovanju in da je staršem Gregorja že povedal, da naj na 
občino naslovijo vlogo oz. prošnjo za sofinanciranje. 
 
Marija Šauperl opozori, da bi morala občinska uprava pripraviti tudi pravilnik v zvezi s 
financiranjem kulturnih dejavnosti, ki bi bil podlaga za financiranje društev in zvez na podlagi 
javnih razpisov. Razpisi naj bi se pripravili vsaj za leto 2009, če ne že letos. Samo Kristl 
odgovarja, da je težko sprejemati pravilnik in izdelati razpis, če se nanj lahko prijavi zgolj eno 
društvo v občini. Marija Šauperl pove, da se na ta razpis lahko prijavljajo tudi npr. Zveze 
kulturnih društev, posamezniki... Zanima jo tudi, če obstaja kakšna možnost, da bi odpiralni 
čas vrtca v Jurovskem Dolu podaljšali (tako kot je organiziran delovni čas vrtca v Lenartu), 
saj veliko staršev dejansko ne more do 16. ure priti po otroka, ker so njihovi delovni časi 
daljši. Župan zagotovi, da se bo predlog predal ravnatelju osnovne šole, vsekakor pa bi bilo 
potrebno ugotoviti konkretno število otrok, ki bi ostajali v vrtcu po 16. uri in pridobiti predlog 
o podaljšanem delovnem času s strani staršev. Članica občinskega sveta še doda, da naj se s 
strani občine nakaže nekaj sredstev vojnim veteranom. Nato člane občinskega sveta seznani 
še, da se je zaključilo izobraževanje turističnih vodnikov, v naši občini sta ga uspešno 
zaključili z Bogomiro Rotman. V prihodnosti naj bi se sprejel skupni odlok vseh okoliških 
občin, ki bi dajal podlago, da bodo lahko turistični vodiči vodili po vseh občinah Slovenskih 
goric. 
 
Romana Črnčeca zanima, ali se že pripravlja pravilnik, ki bi določal možnost sofinanciranja 
dijakov in študentov, o katerem se je že pogovarjal Odbor za družbene dejavnosti. Župan 
odgovarja, da zaenkrat še ne, da pa bo občinska uprava upoštevala ta predlog. 
 
Župan seznani vse prisotne, da bo 14.04.2008 v Okrepčevalnici pri Ančki v Zg. Partinju 
potekala oddaja Radijska delavnica znancev. V oddaji bi naj sodelovali: župan, farni župnik, 
ravnatelj, predsedniki društev, Jurovski oktet, Jurovski gadi, Veseli Jurovčani, Marko Črnčec 
in drugi. Vsak bi predstavil svoje področje delovanja, glasbeniki bi v odmorih zapeli oz. 
zaigrali. Ker se približuje drugi občinski praznik, župan še opomni, da morajo društva do 
25.03.2008, pripraviti program prireditev, ki se bodo odvijala v sklopu Jurijevih dnevov. 
Jurjeva nedelja bo 20.04.2008, občinska proslava bo pa v petek, 25.04.2008 ob 18. uri.  
 
Roman Črnčec še doda, da se je v namen čim boljšega organiziranja občinskega praznika, že 
sestala Koordinacijska skupina, sestal pa se bo Odbor za družbene dejavnosti, na sejo katerega 
je povabljen tudi župnik Alojzij Antolin, predsednik Koordinacijske skupine.  
 
Župan člane občinskega sveta še seznani, da poteka razvoj na področju individualne 
stanovanjske gradnje in zato odločitev o tem, da se projekt izgradnje prizidka k osnovni šoli 
razširi, vsekakor ni bila napačna. Dograditev oz. razširitev vrtca je bila pravilna odločitev.  
 
Alojz Andrejč predlaga, da se svetniki dogovorijo za termin, ko bi si skupaj ogledali izgradnjo 
prizidka k osnovni šoli. Ostali člani občinskega sveta se s predlogom strinjajo. Zanima ga 
tudi, kdaj se bodo svetniki in župan obeležili s svetniškimi znaki in župansko ogrlico. Župan 
odgovarja, da letos še to ne bo izvedljivo, verjetno v letu 2009, in sicer v okviru občinskega 
praznika. 
 



Črnčec Roman predlaga, da naj se v Gasteraju, v križišču pri Lorberjevih, postavi ogledalo. 
 
Župan v zvezi s cestami še pove, da je cesta Lenart – Jurovski Dol – Pesniški dvor, postala 
regionalna cesta, v državni lasti. Na našem območju bi se cesta naj obnavljala od osnovne šole 
naprej, proti območju občine Pesnica. 
 
Drago Korošec vpraša zakaj še ni postavljenih nobenih zaščitnih ograj na Vardi (nad 
Gornikom oz. pri izhodu Štrausa), ki bi ščitile električno napeljavo, zaščite bi bila prav tako 
potrebna tudi razdelilna postaja v Jurovskem Dolu pri novem naselju. Predlaga še, da se na 
cesti na Vardi posipa gramoz, ki bi vsaj malo oblažil plaz, ki je na cesti.  
 
Alojz Andrejč predlaga, da si Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu ogleda kritične 
točke po območju občine. 
 
 
   
Seja je bila zaključena ob 19.00uri. 
 
 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                    
                                                                                                      Peter Škrlec 
                                                                                                           Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


