
   
                                                                                                              Jurovski Dol, 22.02.2010  
                                                                                                              Zadeva: 007-3/2010 
 

Z A P I S N I K  
 

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

ki je bila v četrtek, 18.02.2010 ob 17. uri 

v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

 

Prisotni: 

 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alojz Andrejč, Roman Črnčec, Ludvik Dajčman, Drago 
Korošec, Gregor Nudl in Dejan Simonič. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Branko Črnčec, Marija Šauperl.  
 
OSTALI PRISOTNI: Hermina Križovnik (Nadzorni odbor). 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Samo Kristl in Jasna Senekovič. 
 
Župan Peter Škrlec je uvodoma pozdravil člane občinskega sveta, predsednico nadzornega 
odbora in zaposlene v Občinski upravi na 24. redni seji občinskega sveta.  
 
K točki 1 
 
Župan je v nadaljevanju ugotovil sklepčnost občinskega sveta, saj je bilo prisotnih pet od 
osmih članov občinskega sveta in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
3. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – prva obravnava 
4. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. 

goricah – prva obravnava 
5. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni finančni vzpodbudi ob rojstvu otroka v 

Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
6. Letni progam športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010 
7. Letni program kulture v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010 
8. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol 
9. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart 
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 

 

 

 
 



Sklep št. 229 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/07, 33/07), je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 18.02.2010, soglasno sprejel dnevni red 
24. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih 5 članov (za 5) 

 

 

 

K točki 2 

Sklep št. 230 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/07, 33/07), je Občinski svet, na svoji 24. redni seji, dne 18.02.2010, sprejel zapisnik 23. 
redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.  
 

Prisotnih 5 članov (za 5) 
 
Na seji se pridruži član Občinskega sveta Drago Korošec.  
 
 
 
K točki 3 

 

Sklep št. 231 
Na podlagi 20. in 21. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB3, 45/08) in 16. 
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je Občinski svet Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 18.02.2010, sprejel Odlok o določitvi volilnih 
enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v 
prvi obravnavi.  
 

Prisotnih 6 članov (za 6) 

 

 

 

K točki 4: 

Sklep št. 232 
Na podlagi 19. in 20. čl. Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04) in 16. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 18.02.2010, sprejel Pravilnik o sofinanciranju 
dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi obravnavi.  
 
Prisotnih 6 članov (za 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 



K točki 5: 

Sklep št. 233 
Na podlagi 21. in 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09), 85. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07, 33/07) in 16. 
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je Občinski svet Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 24. redni seji, dne 18.02.2010 sprejel Pravilnik o spremembi 
Pravilnika o enkratni finančni vzpodbudi ob rojstvu otroka v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, 
s tehničnima spremembama v 1. in 3. čl. predlaganega Pravilnika o spremembi Pravilnika o 
enkratni finančni vzpodbudi ob rojstvu otroka v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.  
 
Prisotnih 6 članov (za 6) 

 

 

 

K točki 6: 

Sklep št. 234 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 UPB2, 27/08, 
76/08 in 100/08),  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. 34/2009) in 16. člena 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 24. redni seji, dne 
18.02.2010, sprejel Letni program športa Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil 
predlagan. 
 

Prisotnih 6 članov (za 6) 

 

 

 

K točki 7 

Sklep št. 235 
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) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 24. 
redni seji, dne 18.02.2010, sprejel Letni program kulture Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za 
leto 2010, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih 6 članov (za 6) 

 

 

 

K točki 8 

Sklep št. 236 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. 
RS, št. 44/07), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) in na podlagi 16. čl. Statuta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. Jurij  v 



Slov. goricah na svoji 24. redni seji, dne 18.02.2010, sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol, kot je 
bil predlagan.  
 
Prisotnih 6 članov (za 6) 
 

 
 

K točki 9 

Sklep št. 237 
Na podlagi 10. in 33. čl. Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart 
(MUV, št. 1/10), 59. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 7/07, 99/07) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 18.02.2010, sprejel Sklep o soglasju k imenovanju 
direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih 6 članov (za 6) 
 
 

 

K točki 10 

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
Dejan Simonič je vprašal, ali so parcele, ki se prodajajo v Jurovskem Dolu že komunalno 
urejene.  
 
Župan Peter Škrlec je odgovoril, da so parcele v celoti prodane, del so jih kupili zasebni 
investitorji posamezno, več parcel skupaj je kupil Hauptman, ki bo v kratkem pričel z gradnjo. 
Tudi ostale parcele so večji del že v postopku gradnje. Komunala je urejena, kar se tiče 
elektrike in kanalizacije, trasa ceste je urejena, z asfaltiranjem se zaenkrat še ni pričelo.  
 
Dejan Simonič je vprašal, ali je kakšna možnost zasaditve dreves ob Globovnici.  
 
Samo Kristl je odgovoril, da bi za zasaditev dreves potrebovali dovoljenje vodnega 
gospodarstva. Sicer je praksa takšna, da se zarast pusti do meseca avgusta, kasneje se uredi 
zaradi vzdrževanja samega potoka. Menil je, da vodno gospodarstvo novih zasaditev ne bi 
dovolilo, kar se je izkazalo tudi, ob obisku inšpekcije v prejšnjem letu, ko drenaže več niso 
delovale. Cilj melioracije je bil izsušitev tega območja.  
 
Drago Korošec je povedal, da je dovoljeno enostransko čiščenje potokov v obdobju petih let, 
torej enkrat levi in drugič desni breg potoka.  
 
Župan Peter Škrlec je povedal, da občina nima direktnega vpliva na zasaditev dreves ob 
potoku, lahko se v prihodnosti organizira okrogla miza s predstavniki  Ministrstva za okolje in 
prostor.  
 
Roman Črnčec je opozoril na odsek ceste pri Šalamunu v Srednjem Gasteraju, kjer še vedno 
teče voda in je asfalt uničen.  
 
 
 



Samo Kristl je odgovoril, da ta odsek ceste zahteva večjo rekonstrukcijo. Občina je sicer že 
dala pobudo za ureditev mulde, vendar je bilo s strani strokovnjakov dobljen odgovor, da z 
muldo ne bi nič pridobili. Povedal je, da bi se v bodoče, ko bo manj investicij, začelo s 
počasno sanacijo ceste Jurovski Dol – Velka, tako da bi se najslabši odseki ceste v 
dogovorjeni dolžini, ki bi se uspeli financirati letno, prednostno uredili. Pričetek s temi deli bi 
bil v letu 2011. 
 
Župan je članom občinskega sveta povedal, da kar se tiče letošnje zimske službe, je letos 
gledano s finančnega vidika že presežena, glede na sprejet proračun oz. bo presežek dosežen v 
kratkem. Spomladi pa se bodo začele oz. se že pojavljajo luknje, ki jih bo potrebno zakrpati.  
 
Roman Črnčec je povedal, da je potrebna ureditev ceste tudi pri Ivanu Klobasa, kjer je 
moteče, da vedno teče voda po cesti.  
 
Samo Kristl je odgovoril, da se ta situacija spremlja in je v načrtu.  
 
Alojz Andrejč je opozoril na ekološki otok na Malni, smeti s katerega Saubermacher zaradi 
odloženega kamenja, ne more odpeljati.  
 
Župan Peter Škrlec je povedal, da se bo na Malni najverjetneje uredil še ekološki otok, in 
sicer pri Sarjašu tako se bo sedaj postavljeni ekološki otok malo razbremenil. Sicer pa 
Saubermacehr že vodi akcijo glede ločevanja odpadkov (plastika in papir) po domovih. 
 
Roman Črnčec je vprašal, zakaj se pri Jožetu Dvoršaku ni plužilo. 
 
Samo Kristl je odgovoril, da je bilo po tej cesti pluženje urejeno.  
 
Roman Črnčec je povedal, da pluženje ni bilo urejeno tudi do Ornika na Malni oz. v 
Jurovskem Dolu. 
 
Samo Kristl je povedal, da je tudi tam bilo pluženje snega urejeno.  
 
Župan je člane občinskega sveta seznanil z dopisom ravnatelja JVIZ in VVZ Osnovna šola 
Jožeta Hudalesa, katerega je tudi prebral. Glede dopisa je povedal, da je bila z novonastalo 
občino na novo določena tudi ekonomska cena vrtca, tako da v vrtcu ne more biti izgube, prav 
tako so se vse postavke pogodbe med občino in šolo bistveno povečale. Ravnatelj ima velike 
želje in je v tem pogledu enostranski. Župan je poudaril, da se občina zaveda, da je šola 
pomemben dejavnik lokalne skupnosti in da mora biti urejena. Člane občinskega sveta je 
povabil na ponovni ogled šole, sedaj tudi starega dela, da tudi sami vidijo, ali je res vse tako 
slabo, da je potrebna zamenjava, tal, luči itd.  
 
Simona Črnčec je povedala, da je bilo v letu 2009, 182.520,00 EUR namenjenih za plačilo do 
razlike ekonomske cene vrtca, ki jo plačujejo starši. 50.000,00 EUR je bilo materialnih 
stroškov. Predlog ravnatelja je obravnaval župan. V proračun za leto 2010 niso bili vključeni 
socialni transferi, nakup računalniške opreme, za investicije v staro šolo so namenjena 
sredstva v okviru zmožnosti in na podlagi potreb. V primeru socialnih težav, je župan že na 
prejšnji seji povedal, da se starši lahko obrnejo na občino. Investicijsko vzdrževanje vrtca 
zaenkrat še ni potrebno, čeprav ga ravnatelj zahteva.  
 



Župan Peter Škrlec je v nadaljevanju prebral postavke, ki so zajete v pogodbi med šolo in 
občino. 
 
Alojz Andrejč je menil, da bi bila koristna primerjava pogodb o sofinanciranju še v drugih 
občinah, npr. občino Sv. Trojica v Slov. goricah.  
 
Župan je povedal, da če se zanemari investicija v šolo, se na letnem nivoju okrog 500.000,00 
EUR nameni za šolo in vrtec, pozabiti ne smemo, da je bil najet kredit za izgradnjo vrtca in 
prizidka k osnovni šoli.  
 
Drago Korošec je predlagal, da se sestavi ekspertna skupina, ki bo ugotovila, kje in kako se 
lahko stroški znižajo.  
 
Samo Kristl je povedal, da bo potrebna obnova luči, zaradi nove zakonodaje na energetskem 
področju.  
 
Župan se je vsem zahvalil za prisotnost.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                    
                                                                                                        Peter Škrlec 
                                                                                                             Župan 
 

 

 

 

 

 

 


