
OBČINA  SVETI JURIJ  
V SLOVENSKIH GORICAH 

Občinski svet 
  
Številka : 032 – 5 /06 

 
                                                      Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
3. redne seje občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. gor, ki je bila v ČETRTEK,  18. 

januarja 2007, v prostorih sejne sobe Občine Sveti Jurij v Slov. gor. 
 
NAVZOČI:  Ludvik DAJČMAN,  Dejan SIMONIČ, Branko ČRNČEC, Peter ŠKRLEC, 
Roman ČRNČEC, Gregor NUDL, Marija ŠAUPERL, Drago KOROŠEC 
 
OSTALI PRISOTNI: Samo KRISTL, Veronika PERC univ. dipl. iur. 
Zainteresirana javnost : Alojz Andrejč, Zorec Milan  
 
Sejo je odprl g. Peter ŠKRLEC. Uvodoma je navedel, da ga je župan g. Miroslav BREZNIK 
dne  06. 01. 2007 s sklepom imenoval za podžupana občine Sveti Jurij v Slov. gor. in da je 
Peter  ŠKRLEC kandidaturo sprejel. Obrazložil je tudi, da je župan odločil da  sejo vodil on, 
ker je župan odsoten  zaradi zdravstvenih razlogov.  
 
Marija Šauperl se je odzvala na uvodne navedbe in povedala, da člani sveta niso bili 
obveščeni o imenovanju podžupana, ter da je odsotnost župana zadosten razlog, da se seja 
prestavi. G. Peter ŠKRLEC je ponovno pojasnil, da je župan odločil, da se seja izvede in da jo 
vodi podžupan kljub njegovi odsotnosti. Hkrati je pokazal sklep o imenovanju podžupana. 
Marija Šauperl se z nadaljevanjem seje ni strinjala in je sejo zapustila.  
 
Tudi g. Drago KOROŠEC je smatral, da bi se morala 3. redna seja občinskega sveta Občine 
Sveti Jurij v Slov. gor. prestaviti zaradi bolezni župana, ker podžupan naj ne bi imel pooblastil 
za vodenje seje. G. Drago KOROŠEC je prav tako sejo zapustil. 
 
Podžupan je pozval člane občinskega sveta, da glasujejo o nadaljevanju 3. redne seje 
občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. gor. 
 
Sklep št. 14 
3. redna seja občinskega sveta Občine Sveti Jurij v slov. gor se nadaljuje. 
Prisotnih 6 članov OS (6 ZA) 
 
Sejo je pričel in vodil podžupan občine Sveti Jurij v Slov. gor. Peter ŠKRLEC 
 
 
K točki 1 
 
SKLEP št.  15 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Seznanitev s sklepom  o imenovanju podžupana. 
3. Potrditev zapisnika zadnje seje. 



4. Predlog statuta občine Sveti Jurij v Slov. gor. 
5. Predlog poslovnika občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. gor.. 
6. Seznanitev z predlogom Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.    
7. Pobude in vprašanja občinskega sveta. 
 

Prisotnih 6 svetnikov (Za 6 ) 
 
K točki 2 
 
Podžupan je pojasnil, da je imel župan občine Sveti Jurij v Slov. gor.  namena  seznaniti člane 
občinskega sveta o sklepu o imenovanju podžupana občine Sveti Jurij v Slov. gor. na 3. redni 
seji občinskega sveta. Splet okoliščin pa je nanesel, da mora sklep o svojem imenovanju 
predstaviti sam. 
 
K točki 3 
 
Sprejme se zapisnik 2. redne seje občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. gor. 
Prisotnih 6 svetnikov (ZA 6) 
 
K točki 4 
Podžupan Peter ŠKRLEC je kot predsednik komisije za pripravo predloga Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slov. gor. in poslovnika občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. gor. povedal, 
da je komisija predlog statuta, ki ga je pripravila strokovna služba Občine Lenart temeljito 
obravnavala, da je komisija predlagala spremembe 71. člena statuta, katere so v 
obravnavanem predlogu tudi upoštevane. Predsednik komisije je  predlagal občinskemu svetu, 
da statut v predlagani obliki sprejme. 
Strokovno je predlog Statuta Občine Sveti Jurij v Slov. gor. predstavila  ga.  Veronika PERC 
univ. dipl iur. ,  občinska uprava Občine Lenart. Po strokovni obrazložitvi je podžupan dal predlog 
statuta v razpravo. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je potrebno črtati 6. alinejo 87. člena 
statuta, ker dimnikarska služba ni v pristojnosti Občine.  
Ker ni bilo bistvenih pripomb na predlog Statuta Občine sveti Jurij v Slov. gor. je podžupan 
predlagal občinskemu svetu sklep, da se združita prva in druga obravnava Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 
 
Sklep št. 15 
Sprejme se sklep, da se združita prva in druga obravnava Statuta Občine Sveti Jurij v Slov. 
gor. 
Prisotni 6 svetnikov (ZA 6) 
 
Sklep št. 15 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS - (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl. 
US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US,  63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 44/96- 
odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl. US, 70/00, 51/02, 108/03-odl. US, 72/05 in 
21/06) je občinski svet Občine Sveti Jurij v Slov. goricah na 3. redni seji dne  18. 01. 2007 
sprejel Statut Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, kot je bil predlagan. 
 
 
 
 



K točki 5 
Podžupan  je kot predsednik komisije za pripravo predloga Statuta Občine Sveti Jurij v Slov. 
gor in poslovnika občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. gor. povedal, da je komisija 
predlog poslovnika Občinskega Sveta, ki ga je pripravila strokovna služba Občine Lenart  
obravnavala in da na predlog ni bilo pripomb. Predsednik komisije je  predlagal občinskemu 
svetu, da Poslovnik občinskega sveta v predlagani obliki sprejme. 
Strokovno je predlog Poslovnika občinskega sveta  predstavila  ga.  Veronika PERC univ. dipl 

iur.,  občinska uprava Občine Lenart. Po strokovni obrazložitvi je občinski svet sprejel: 
 
Sklep št. 16 
Sprejme se sklep, da se I. obravnava o predlogu Poslovnika občinskega sveta Občine Sv. Jurij 
v Slov. gor. konča. 
Prisotnih 6 svetnikov ( ZA 6 ) 
 
 
K točki 6 
Podžupan je predlagal, da strokovna sodelavka občinske uprave Občine Lenart obrazloži  
predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveti Jurij v 
Slov. gor., ki ga je pripravila strokovna služba občine Lenart z županom g. Miroslavom 
Breznikom. Ga. Veronika PERC je predlog odloka strokovno predstavila. 
Prva obravnava Odloka se bo izvršila na naslednji seji občinskega sveta. 
 
 
K točki 7 
 
Razprave ni bilo. 

 
Seja je bila končana ob 18 30  uri. 
 
V Jurovskem Dolu: 18. 01. 2007 
 
 
 
 
Zapisnikar :                                                                                  Podžupan  
Samo KRISTL Občine Sveti  Jurij v Slovenskih goricah 
 Peter ŠKRLEC. 

 
 

 


