
OBČINA  SVETI JURIJ  

V SLOVENSKIH GORICAH 

Občinski svet 

 

 
Jurovski Dol, 21.06.2007  
Številka : 032 – 10/2007 
 

Z A P I S N I K  

 

7. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. gor, 

ki je bila v sredo,  20. junija 2007, 

v prostorih sejne sobe Občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

 
NAVZOČI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Gregor Nudl, Branko Črnčec, Dejan Simonič, 
Roman Črnčec, Drago Korošec, Ludvik Dajčman. 
Svojo odsotnost je opravičila Marija Šauperl. 
 
OSTALI PRISOTNI: Samo Kristl,  Simona Črnčec, Jasna Senekovič. 
 
ZAINTERESIRANA JAVNOST: Rudi Lorber, Milan Zorec in Stanislav Senekovič. 
 
Sejo je odprl, pričel in tudi vodil župan Občine Sveti Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec. 
 
 
 
K točki 1 
 
Sklep št.  58 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007) je bil sprejet dnevni 
red 7. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in sicer: 
 
DNEVNI RED:    

 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje. 
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v 

Slov. goricah. 
4. Sklep o pričetku nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah. 
5. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah – druga obravnava. 
6. Pobude in vprašanja občinskega sveta. 

 

Prisotnih 6 članov (ZA  6 ) 

 
Župan prebere dopis svetnice Marije Šauperl. 
 

 

 

 



K točki 2 

 

Sklep št. 59 
Sprejme se zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je 
zapisan. 
 
Prisotnih  6 članov (ZA 5) 

 
Svetnik Drago Korošec se je glasovanja vzdržal, saj je menil, da zapisnik ni zapisan dosledno, 
ker pod točko razno ni navedeno, da je predlagal sklic odborov, pred sprejetjem proračuna.  
 

 

K točki 3: 

 

Sklep št. 60 
Na podlagi 37a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) in na podlagi 
izida nadomestnih volitev za župana Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter na podlagi 
Ugotovitvenega sklepa občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah o izvolitvi 
Petra Škrleca za župana Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je Občinski svet Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, na svoji 7. redni seji, dne 20.06.2007 sprejel sklep o 
prenehanju mandata člana občinskega svetnika Petra Škrleca. 
 
Prisotnih  6 članov (ZA 6) 
 
 
K točki 4: 

 

Sklep št. 61 
Na podlagi 37a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) ter določila 
29. in 32. člena Zakona o lokalnih volitvah ( Uradni list RS, št. 22/2006 – uradno prečiščeno 
besedilo), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 7. redni seji, dne 
20.06.2007 sprejel sklep o pričetku nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah v volilni enoti 1 za naselju Jurovski Dol in Malna. 
 

Prisotnih  6 članov (ZA 6) 
 
K točki 5: 

 

Sklep št. 62 
Na podlagi  29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. št. 100/05), 29. čl. Zakona o javnih 
financah (Ur. l. št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV št. 1/2007) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 7. redni seji, 
dne 20.06.2007 sprejel sklep o sprejetju Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
za leto 2007. 
 
Prisotnih  6 članov (ZA 6) 

 

 

 

 



K točki 6: 

 
Pobude in vprašanja občinskega sveta: 
Drago Korošec se zahvali županu in vsem, ki so poskrbeli za ekološki otok Lehkica. 
 
Dejana Simoniča zanima, kako je s prizidkom k osnovni šoli. Samo Kristl razloži, da potekajo 
dela v skladu z razpisno dokumentacijo in da je urejen nadzor nad gradnjo. 
 
Romana Črnčeca motijo luknje na cestah in uničene bankine, poudari tudi, da naj se na 
bankinah uredijo izseki za odtek vode. Župan mu pojasni, da so naročena dela in sicer na 
celotnem področju občine, kjer so bankine uničene.  
 
Gregor Nudl pojasni, da je bila sklicana seja nadzornega odbora, na katerem je podala 
odstopno izjavo članica nadzornega odbora ga. Zdenka Eder. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji tretji redni seji za novega člana nadzornega 
odbora predlagala Milana Zoreca iz Žitenc. Predlogu ugovarja Drago Korošec, ki pravi, da je 
to enostranska odločitev. Člani občinskega sveta predlagajo, da Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ponovi odločanje o predlogu.  
 
Do izvolitve novega člana občinskega sveta v volilni enoti 1 bosta Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja in Odbor za komunalo in gospodarsko dejavnost delovala s 
samo štirimi člani. Predsednik Odbora za komunalo in gospodarsko infrastrukturo bo začasno 
Drago Korošec. Namen take odločitve je, da bo tudi novo izvoljeni član občinskega sveta 
soudeležen v komisijah in odborih.  
 
Ob koncu seje prosi za besedo še ravnatelj Osnovne šole Sv. Jurij, ki pohvali sprejeti 
proračun, upa da bo tudi uspešno realiziran.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 
 
Zapisnik sestavil: 
Samo Kristl 
 
 
                                                                                                                     Župan 
                                                                                                 Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                                 Peter Škrlec 
 


