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                                                                                                              Jurovski Dol, 06.04.2011 
                                                                                                              Zadeva: 900-1/2011- 
 
 
Na podlagi 22. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 16/10), sklicujem 
 

5. redno sejo  

Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki bo v četrtek, 14.04.2011, ob 17. uri 

v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B. 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje  
3. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo – druga 

obravnava 
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. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času! 
 
 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                          Peter Škrlec 
                                                                                                              Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vročiti: 

- članom občinskega sveta, 
- članom nadzornega odbora, 
- Jožef Kerneža, 
- Boštjan Kaloh,  
- mag. Franjo Švajger, 
- predstavnikom medijev. 
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                        2.            
 
 

 
ZAPISNIK 4. REDNE  

SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne __________ sprejel zapisnik 4. redne seje, 
kot je bil zapisan.  
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                                                                                                              Jurovski Dol, 04.03.2011  
                                                                                                              Zadeva: 900-1/2010 
 
 

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

ki je bila v četrtek, 03.03.2011 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, Franc Lešnik, Gregor Nudl in  Marija Šauperl. 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Železnik, Franc Knaus, Tanja Hrastnik, Edvard Pukšič, Renata 
Vajngerl in Jožef Kramberger.  
 
OBČINSKA UPRAVA: Samo Kristl in Jasna Senekovič. 
 
 
K točki 1 
 
Župan Peter Škrlec je uvodoma pozdravil vse prisotne na 4. redni seji Občinskega sveta, 
ugotovil sklepčnost, saj je bilo prisotnih vseh devet članov občinskega sveta, in predlagal 
naslednji dnevni red:  
11. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
12. Potrditev zapisnika 3. redne seje  
13. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo – prva 

obravnava 
14. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Mariborski vodovod d.o.o. – prva obravnava 
15. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 
16. Financiranje tiskanega mesečnika Ovtarjeve novice 
17. Sklep o soglasju k Statutu Zdravstvenega doma Lenart 
18. Odlok o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – hitri postopek 
19. Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet zavoda JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa Jurovski 

Dol 
20. Sklep o imenovanju in pristojnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
21. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
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Sklep št. 28 
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 4. redni seji, dne 03.03.2011, sprejel dnevni red, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih 8 članov (za 8) 
 
Seji se pridruži član občinskega sveta Drago Korošec. 
 
 
K točki 2 
 
Sklep št. 29 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 4. redni seji, dne 03.03.2011, sprejel zapisnik 3. redne seje, kot 
je bil zapisan.  
  
Prisotnih 9 članov (za 9) 
 
 
K točki 3 
 
Sklep št. 30 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno 
prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006), 149. člena Zakona o varstvu okolja 
/ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 
33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 108/2009-ZPNačrt-A, 108/2009), 3. člena 
Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 32/2007-UPB4, 17/2008 (21/2008-popr.), 
76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 Odl. US: U-I-56/08-15), Pravilnika o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008) 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 4. redni 
seji, dne 03.03.2011, sprejel Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, v prvi obravnavi. 
 
Prisotnih 9 članov (za 9) 
 
 
K točki 4 
Sklep št. 31 
Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009), 25. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 
127/2006-ZJZP), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 
65/2009-uradno prečiščeno besedilo) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 4. redni seji, dne 
03.03.2011, sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Mariborski vodovod d.o.o., v prvi 
obravnavi.  
 
Prisotnih 9 članov (za 9) 
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K točki 5 
Sklep št. 32 
Na podlagi 16. čl. Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 4. redni seji, dne 03.03.2011, sprejel Sklep o sprejemu 
Poslovnega načrta izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na 
območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih 9 članov (za 9) 
 
 
K točki 6 
Sklep št. 33 
Na podlagi 9. čl. Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 33/10) in 16. 
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet na svoji 4. redni 
seji, dne 03.03.2011, sprejel Sklep o prerazporeditvi sredstev proračunske rezervacije za 
namene financiranja tiskanega mesečnika Ovtarjeve novice.  
 
Prisotnih 9 članov (za 8) 
                                (proti 1) 
 
 
K točki 7 
Sklep št. 34 
Na podlagi 1. odst. 46. čl. Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 
13/93, 66/93, 45/94-odl. US, 8/96, 31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), 30. čl. 
Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart (MUV, št. 1/10) in 16. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na 4. redni seji, dne 03.03.2011, sprejel Sklep o soglasju k predlogu Statuta 
Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih 9 članov (za 9) 
 
 
K točki 8 
Sklep št. 35 
Na podlagi 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 4. odst. 6. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 4. redni seji, dne 
03.03.2011, sprejel Odlok o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v skrajšanem 
postopku.  
 
Prisotnih 9 članov (za 9) 
 
 
K točki 9 
Sklep št. 36 
Na podlagi 14. čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-
varstvenega zavoda Osnovna šola Jožeta Hudalesa (MUV, št. 27/07, 30/09) in 16. čl. Statuta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na 4. redni seji, dne 03.03.2011, sprejel Sklep o imenovanju predstavnikov 
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ustanovitelja v Svetu zavoda JVIZ in VVZ Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, kot je 
bil predlagan.  
 
Prisotnih 9 članov (za 9) 
 
 
K točki 10 
Sklep št. 37 
Na podlagi 22. čl. Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/2008-uradno 
prečiščeno besedilo, 57/08-ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-
ZPrCP, 109/10-ZVoz) ter 7. in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 4. redni seji, dne 03.03.2011, sprejel  Sklep o 
imenovanju in pristojnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot je bil 
predlagan.  
 
 
K točki 10 
Milan Bauman je vprašal, kako je z ureditvijo ceste na Malni in načrtovanimi prepusti? 
 
Samo Kristl je odgovoril, da se dela na tem področju v teku, da so jarki že izkopani in se čaka 
samo še na lepše vreme. 
 
Peter Škrlec je dodal, da se načrtuje ureditev treh do štirih prepustov. 
 
Franc Lešnik je vprašal, kdaj se načrtuje ureditev Lešnikovega klanca? 
 
Peter Škrlec je povedal, da se bo ta del ceste uredil v sklopu ceste na Gradišču, terminski plan 
izvedbe je druga polovica leta, tako da bo pred tem še najverjetneje potrebna kakšna manjša 
sanacija.  
 
Franc Lešnik je povedal, da želi, da se vsa njegova plačila iz naslova sejnin nakazujejo na 
šolo, s katero je sklenil dogovor, da bo denar uporabila za plačila raznih aktivnosti za otroke, 
katerih starši plačil ne zmorejo.  
 
Marija Šauperl je povedala, da je že na seji Statutarno-pravne komisije potekala razprava o 
tem, da se pripravi pravilnik o oskrbi in ohranjanju domačih vodnih virov. Predlagala je, da 
Občinska uprava pripravi takšen Pravilnik. Menila je, da bi bilo pred izvedbo obnove 
kulturnega doma potrebno opraviti javno razpravo, na kateri bi se prikazal projekt. Opozorila 
je na cesto v Jurovskem Dolu pri Belna Jožetu, kjer naj bi se uredil odcep.  
 
Samo Kristl je povedal, da bi se glede ohranjanja domačih vodnih virov morala pripraviti 
strategija, nek poslovni načrt, s katerim bi zarisali smernice. Ustvariti bi bilo potrebno 
projektni tim, ki bi do naslednje seje pripravil vse potrebno. 
Marija Šauperl je povedala, da je pri povezovalni cesti pri Brunčičevih slabo urejena 
električna napeljava. 
 
Samo Kristl je povedal, da je to zadeva Elektra Maribor d.d. Občan lahko pokliče na občino, 
da bomo skupaj urgentno nastopili proti Elektru Maribor.  
 
Janez Verbošt je vprašal, kako je z ureditvijo ceste Grager – Rotwein. 
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Peter Škrlec je povedal, da se bo preverilo v kakšnem stanju je cesta in ustrezno saniralo, 
zaenkrat se z gramoziranjem še ne bi pričelo, saj je še prezgodaj. 
 
Drago Korošec je opozoril na mrežne razpoke in izvire na cesti ob popuščanju zime, in sicer 
na trasi ceste Prometna povezava urbanega središča z avtocesto, npr. pri Žugmanu, prav tako 
je opozoril na plaz na cesti Kramberger – Majcenič, na meji z Občino Lenart in na ureditev 
povezave čez gozd, mimo Rajšp Dominika ter povedal, da se cesta na Vardi zelo poseda.  
 
Peter Škrlec je povedal, da tehnični prevzem na cesti Prometna povezava urbanega središča z 
avtocesto še ni bil opravljen, a je izvajalec v teh dneh šel v stečaj. Zadržali smo nekaj plačil iz 
naslova zimskega vzdrževanja občinskih cest, katere bo občina imela kot poplačilo, če od 
stečajnega upravitelja ne bo prejela bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.  
 
Roman Črnčec je vprašal, ali bodo ob odvozu smeti pri organiziranju čistilne akcije iz centra 
Jurovskega Dola občani spet lahko oddajali azbestne plošče in opozoril na plazove pri 
Klobaseju. 
 
Samo Kristl je povedal, da se azbestne plošče ne bodo odvažale, slednje morajo odpeljati k 
Saubermacherju občani sami. 
 
Peter Škrlec je glede plazu pri Klobaseju odgovoril, da se zaenkrat čaka na lepše vreme. 
 
Roman Črnčec je predlagal, da se uredijo bankine na cesti proti Velki, sploh do Draškoviča. 
 
Peter Škrlec je povedal, da se bodo bankine pregledale in po potrebi uredile.   
 
Župan Peter Škrlec je člane občinskega sveta seznanil s poročili političnih strank glede 
stroškov volilne kampanje in njihovimi zahtevki za delno povračilo stroškov, povedal, da je 
občina dobila novega zaposlenega – vzdrževalca Radoslava Edra in dodal, da je občina že 
prejela odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o sofinanciranju projekta 
Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič  
 
 
                                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                               Peter Škrlec 
                                                                                                                   Župan  
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                        3. 
 

 
PREGLED 

VARNOSTNE SITUACIJE 
NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ  
V SLOV. GORICAH ZA LETO 2010 
 

 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Policijska postaja Lenart 
 
Nosilec gradiva: Boštjan Kaloh in Jožef Kerneža 
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                        4. 
 
 

POROČILO 
O DELU MEDOBČINSKEGA 

INŠPEKTORATA ZA LETO 2010 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Medobčinski inšpektorat 
 
Nosilec gradiva: mag. Stjepan Oreški in mag. Franjo Švajger 
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                        5. 
 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH ZA LETO 2010 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
 
Nosilec gradiva: Simona Črnčec, dipl. ekon.  
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
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 ___ redni seji, dne _____________ sprejel Zaključni račun proračuna 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010, kot je bil predlagan.  
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                     6.       

 
 

LETNI PROGRAM 
RAZVOJA PODEŽELJA  

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

ZA LETO 2011 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Franc Bele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
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), Občinski svet občine Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah je na ___. redni seji dne ______, sprejel Letni program razvoja podeželja Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA:  
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), Občinski svet občine Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah je na 5. redni seji dne -------------.2011, sprejel 
 
 
 

LETNI PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA V OBČINI SVETI JURIJ  V 
SLOVENSKIH GORICAH 

 
ZA LETO 2011 

 
 
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah bo v letu 2011 na podlagi sprejetega proračuna, 
namenila skupaj okvirno 25.400,00 EUR za izvedbo letnega programa razvoja podeželja v 
Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah. 
 
Skupna zagotovljena sredstva za razvoj podeželja v Občini se bodo v okviru proračunskih 
postavk namenjala na podlagi izvedenega javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o 
dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah (MUV, št. 27/2007). 
 
Medsebojne obveznosti med Občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah in morebitnim 
prejemnikom pomoči se bodo uredile s pogodbo, kjer bo natančno opredeljena namenska 
poraba proračunskih sredstev in sicer za naslednje namene: 
 

1. NALOŽBE V RASTLINSKO PRIDELAVO NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH 
 
Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
 

-  stroški nakupa novega rastlinjaka ali plastenjaka in montaže ter opreme; 
-  stroški nakupa nove mreže proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za       

postavitev  mreže s stroški  svetovanja in nadzora; 
-  stroški postavitve  sadnega nasada: stroški  priprave izvedbenega načrta  za zasaditev 

novega sadnega nasada, stroški  priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za 
ograjo in nakup večletnega sadilnega  materiala. 

 
Sredstva se zagotovijo v višini 7.000,00 EUR. 
 

2. NALOŽBE V ŽIVINOREJSKO PROIZVODNJO NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH 
     
    Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
 

- stroški za pripravo načrta za rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov, 
- stroški za nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov, 
- stroški za nakup opreme hlevov (mlekovodi, itd.), 
- stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov 

(seniki, silosi, prenosna molzišča na pašnikih, čebelnjaki itd.), razen gnojnih jam in 
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda nitratne direktive, 
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- stroški postavitve pašnika: stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški za nakup 
opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne 
črednike, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 

 
Sredstva se zagotovijo v višini 12.100,00 EUR. 
 

3. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU;  
 

Kritje upravičenih stroškov na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in 
delavcev na kmetijskem gospodarstvu ter na področju organizacije forumov za 
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja 
na njih. 

 
    Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
    
                 a) izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem 

gospodarstvu: 
 

    Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
 
− stroški organiziranja programov za usposabljanje. 
 

     b)   svetovalne storitve, ki jih opravljajo tretje strani: 
 

− honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z 
običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje. 

 
     c)  organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, 

razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: 
 

− stroški udeležbe; 
− potni stroški; 
− stroški publikacij; 
− stroški najemnin razstavnih prostorov; 
− simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 € na nagrado in 

zmagovalca. 
 

Sredstva se zagotovijo v višini 3.000,00 EUR. 
 

4. Pomoč za arondacijo – zaokrožitev zemljišč 
 

    Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
 
- Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) 

kmetijskih zemljišč.                          
 

Sredstva se zagotovijo v višini 1.000,00 EUR. 
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5. POMOČ DE MINIMIS – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih  

 
Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
 

- nakup nove in rabljene opreme in naprav za predelavo kmetijskih in gozdarskih 
proizvodov; 

- nakup nove in rabljene opreme za prodajo kmetijskih proizvodov; 
- nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za predelavo ali trženje kmetijskih 

proizvodov. 
 
Sredstva se zagotovijo v višini 2.300,00 EUR. 
 
 
 
Številka:  330-2/2011 
Datum:    04.04.2011 
 
 
 
 
                                                                                               ŽUPAN  

           Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
                                                                                           Peter ŠKRLEC 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 
Letni program razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011, ki ga je 
predlagal Odbor za kmetijstvo, gospodarstvo in finance na svoji tretji redni seji dne, 
30.03.2011, izkazuje namene za katere se lahko porabijo planirana proračunska sredstva v 
višini 25.400,00 EUR, ki so predvidena za kmetijstvo, živinorejo, rastlinsko predelavo, 
tehnične podpore v kmetijskem sektorju, arondacijo in drugih namenov, ki so opredeljeni v 
pravilniku.  
 
Letni program dela za področje razvoja podeželja v občini, ki ga sprejme občinski svet, je 
osnova za razpis na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja 
podeželja v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011.    
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                        7. 
 
 

SKLEP 
O SOGLASJU K CENAM 

SOCIALNO VARSTVENIH 
STORITEV 

»POMOČ DRUŽINI NA DOMU« 
 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič  
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 2. odst. 43. čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 31/07-UPB2, 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 ___ .  redni seji, dne _________________ 
sprejel Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev »pomoč družini na domu«, kot 
je bil predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 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 ___ .  redni seji, 
dne _________________ sprejel 
 

SKLEP 
O SOGLASJU 

K CENAM SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV 
»POMOČ DRUŽINI NA DOMU« 

 
I. 

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve 
»pomoč družini na domu«, v višini 15,76 EUR na efektivno uro, katere predlagatelj je 
izvajalec socialno varstvenih storitev na območju občine, Center za socialno delo Lenart. 
 
 

II. 
Cena storitve »pomoč družini na domu« – za uporabnika znaša 2,42 EUR na efektivno uro.  
 
 

III. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu, uporablja pa se od 01.02.2011. 
 
 
 
Zadeva: 122-3/2011-2 
Jurovski Dol, 14.04.2011 
 
 
                                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                     Peter Škrlec  
                                                                                                         Župan 
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Obrazložitev: 
Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007-uradno prečiščeno besedilo, (23/2007 popr., 
41/2007 popr., 122/07, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS) v drugem odstavku 43. čl. določa, da 
občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo 
upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu 
lahko nadomesti institucionalno varstvo in jo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
izvaja Center za socialno delo Lenart.  
 
Na podlagi 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 in (25/10-popr.), 6/11) v nadaljevanju 
Pravilnik) daje soglasje k ceni storitve pristojni upravni organ občine, za katero izvajalec 
izvaja storitev.  
 
Cena socialno varstvenih storitev se v skladu s 1. in 2. odst. 40. čl. Pravilnika usklajujejo po 
elementih, in sicer: 

- stroški dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za določanje 
plač na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost; 

- stroški materiala in storitev, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin. 
 
Center za socialno delo Lenart je tako uskladil cene glede na rast elementov cen socialno 
varstvenih storitev v letu 2010, ki jih je objavil minister za delo, družino in socialne zadeve. 
Rasti posameznih elementov cen socialno varstvenih storitev za obdobje februar 2010 do 
februar 2011 znašajo: 

- rast povprečne plače na zaposlenega 1,4%, 
- rast drugih stroškov dela 1%, 
- rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3,0% 
- rast stroškov materiala in storitev 1,9%. 

 
Celotni stroški storitve »pomoč družini na domu« znašajo 15,76 EUR na efektivno uro, od 
tega znaša subvencija iz sredstev proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (60% celotnih 
stroškov storitve) 9,46 EUR, subvencija Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje znaša 
3,89 EUR, tako, da znaša cena storitve uporabnika 2,42 EUR na efektivno uro. Cena storitve 
pomoči na domu je preračunana na 120 efektivnih ur.  
 
 
Leto Subvencija 

občin 
Subvencija 
Zavoda RS za 
zaposlovanje 

Strošek 
uporabnika 

Skupaj 
efektivna ura 

2008 6,65 4,98 1,66 13,29 
2009 7,99 5 2,10 15,09 
2010 8,20 3,89 2,10 14,19 
2011 9,46 3,89 2,42 15,76 
 
Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih 
socialnih oskrbovalk storitve pomoči na domu in znašajo 6.531,95 EUR na mesec. Predlog 
cene je Center za socialno delo Lenart pripravil na podlagi dejanskih izhodiščih delavk, ki 
opravljajo neposredno socialno oskrbo v občinah Lenart, Sv. Jurij v Slov. goricah in Sv. 
Trojica v Slov. goricah.  
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Stroški neposredne socialne oskrbe so sestavljeni iz:  
- stroškov dela, ki znašajo 5.679,96 EUR in  
- stroškov materiala in storitev, ki znašajo 851,99 EUR.  

 
Stroški vodenja (predstavljajo 0,05 strokovnega delavca za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah) 
so sestavljeni iz:  

- stroškov dela, ki znašajo 157,93 EUR in  
- stroškov materiala in storitev, ki znašajo 36,18 EUR.   

 
Stroški vodenja pomoči na domu znašajo 194,11 EUR mesečno in so se glede na preteklo leto 
povečali za 4,85% 
 
Predolg cene storitve pomoči družini na domu – neposredna socialna oskrba uporabnikov za 4 
oskrbovalke je 6.531,95 EUR mesečno za tri občine skupaj. Zaradi subvencioniranja stroškov 
s strani Zavoda RS za zaposlovanje v višini 1.866,68 EUR mesečno, je obveznost občin 
naslednja:  

1. Občina Lenart 2.894,80 EUR mesečno 
2. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 874,74 EUR mesečno in 
3. Občina Sv. Trojica v Slov. goricah 895,73 EUR.  

 
V naslednji tabeli je prikazano število uporabnikov, ki so se v letu 2010 posluževali socialno 
varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah: 
 
 

Mesec Število uporabnikov Efektivne ure 
Januar 2010 4 94 
Februar 2010 4 119 
Marec 2010 5 145 
April 2010 5 126,5 
Maj 2010 6 164 
Junij 2010 7 147,5 
Julij 2010 6 68 
Avgust 2010 5 118 
September 2010 6 128 
Oktober 2010 4 85,5 
November 2010 4 106 
December 2010 4 98,5 
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                        8. 
 
 

SKLEP  
O PODELITVI PRIZNANJ 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in Jasna Senekovič  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predlog sklepa bo članom občinskega sveta dostavljen na sami seji. 
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