
                            
 

                                                                                                           Jurovski Dol, 30.11.2007  
                                                                                                           Zadeva: 032 – 10/2007 
 

 

Z A P I S N I K  
 

9. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

ki je bila v četrtek,  29. novembra 2007, 

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: Simona Bauman – predsednica Občinske volilne komisije, Jože Škrlec 
– član nadzornega odbora, Milan Zorec – član nadzornega odbora. 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Samo Kristl, Jasna Senekovič. 
 
ZAINTERESIRANA JAVNOST: Nataša Kramberger, Rudi Lorber, Vlado Platais. 
 
Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah najprej pozdravi članico in člane občinskega sveta, 
predsednico Občinske volilne komisije, člana nadzornega odbora, občinsko upravo in 
zainteresirano javnost. 
 
 
K točki 1 

Sklep št.  85 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007) je bil sprejet dnevni 
red 9. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in sicer: 
 
Župan predlaga, da se doda nova točka dnevnega reda, in sicer 13. točka: Obvestilo o 
poravnavi o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, tako se pobude in vprašanja 
članov občinskega sveta spremenijo v točko 14. 
 
NOV PREDLAGANI DNEVNI RED:    

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje 
3. Sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana občinskega sveta 
4. Statutarni sklep  
5. Sklep o spremembi Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 



6. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 
(prva obravnava) 

7. Potrditev strokovnih podlag zazidalne zasnove za gradbeni parceli 21/1 in 23/13 v  
naselju Jurovski Dol 

8. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
9. Odlok o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

(prva obravnava) 
10. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 

 (druga obravnava) 
11. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu 

v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah  
(druga obravnava) 

12. Odlok o predkupni pravici Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(prva obravnava) 

      13. Obvestilo o poravnavi o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
14. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 

Prisotnih 7 članov (za  7) 

 

 

 

K točki 2 

Sklep št. 86 
Sprejme se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je 
predlagan. 
 
Prisotnih  7 članov (za 7)  

 

 

 

K točki 3: 

Sklep št. 87 
Na podlagi 29. in 30. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 22/06 in 60/07), 13. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/2007), Poročila 
občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in predloga Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, je občinski svet na svoji 9. redni seji, dne 29.11.2007 sprejel 
Sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah kot je predlagan. 
 
Prisotnih  8 članov (za 8) 

 
 
 
K točki 4: 

Sklep št. 88 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) in 82. čl. 
Poslovnika Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/2007) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 9. redni seji, dne 29.11.2007 sprejel Statutarni sklep kot je 
predlagan. 
 



Prisotnih: 8 članov (za 8) 

K točki 5: 

Sklep št. 89 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 9. redni seji, dne 29.11.2007 sprejel Sklep o 
spremembi Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah kot je predlagan. 
 
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

 

K točki 6: 
Župan na kratko poda okvirne točke proračuna, ki ga je pripravila občinska uprava. Prihodki 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah znašajo 3.316.540,00 € in so sestavljeni iz davčnih postavk 
(glavarina, davki na premoženje, davki na blago in storitve), nedavčnih prihodkov (udeležbe 
na dobičku, denarne kazni, prodaja blaga in storitev,…), kapitalskih prihodkov, prejetih 
sredstev iz EU,… Odhodki občinskega proračuna za leto 2008 znašajo 4.115.540,00 € in 
predstavljajo tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere,… Za izravnavo 
prihodkov in odhodkov se bo preneslo nekaj sredstev iz leta 2007. Potreben pa bo tudi kredit. 
 
Župan da predlog proračuna v razpravo. 
 
Marija Šauperl opozori na tvegano situacijo, saj je okrog 83% odhodkov proračuna 
namenjena investicijam in zastavlja se ji vprašanje, kaj če se na prihodkovni strani kaj zalomi. 
 
Gregor Nudl opozori na investicijo v zvezi z Gasilskim domom, ki ni zajeta v Načrtu 
razvojnih programov.  
 
Črnčec Roman doda, da je proračun res nastavljen malo tvegano, a je kredit utemeljen, saj 
gradnja šole zahteva veliko, vse ostalo pa za to ne sme trpeti. 
 
Sklep št. 90 
V skladu z  88. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) občinski svet na 
9. redni seji, dne 29.11.2007 sprejme sklep, da se o predlogu proračuna Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah opravi javna razprava. 
 
Prisotnih  8 članov (za 8) 
 
 
 
K točki 7: 

Sklep št. 91 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV štev. 1/07) se 
potrdijo STROKOVNE PODLAGE – ZAZIDALNE ZASNOVE ZA GRADBENO 
PARCELO štev. 21/1, 23/13 V NASELJU JUROVSKI DOL, ki jih je izdelal »Geodetske 
storitve Kobale Dean s.p.« pod štev. 963L/06  v avgustu 2007, kot so bile predložene. 
 
Prisotnih  8 članov (za 8) 

 



K točki 8: 

Sklep št. 92 
Na podlagi 26. čl. Zakona o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB1 in 103/2007) in 
16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 9. redni seji, dne 29.11.2007 sprejel Sklep o načinu financiranja 
političnih strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
Prisotnih  8 članov (za 8) 
 
 
 
K točki 9 

Sklep št. 93 
Na podlagi 10. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB2), 16. čl. Zakona o 
grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Ur. l. RS, št. 
67/1994, 14/1999 Odl. US: U-I-296/94), 8. čl. Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske 
unije v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 38/2004 ) in 6. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 1/2007) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 9. redni 
seji, dne 29.11.2007 sprejel Odlok o grbu, zastavi, in občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah v prvi obravnavi. 
 
Prisotnih  8 članov (za 8) 

 

 
 
K točki 10 

Sklep št. 94 
Na podlagi 3. in 7. čl. Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/1993, 30/1998-
ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), 149. čl. Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/2006-UPB1, 
49/2006-ZMetD, 33/2007-ZPNačrt), 8. čl. Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 33/2006-
UPB-1) in 2. čl. Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur.l. 
SRS, št. 34/84, Ur. l. SFRJ, št. 83/89, Ur. l. SRS, št. 5/90, Ur. l. RS, št. 26/90, 10/91, 13/93, 
66/93, 2/04) ter 84. in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) je 
Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slov. goricah na 9. redni seji, dne 29.11.2007 sprejel Odlok 
o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah kot je bil predložen. 

 
Prisotnih  8 članov (za 7) 

 

 

K točki 11 

Sklep št. 95 
Na podlagi 25. čl. Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
(Ur.l. SRS, št. 34/84, Ur. l. SFRJ, št. 83/89, Ur. l. SRS, št. 5/90, Ur. l. RS, št. 26/90, 10/91, 
13/93, 66/93, 2/04), 3. čl. Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 3/07-UPB 4) in 16. čl. Statuta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na svoji 9. redni seji, dne 29.11.20087 sprejel Odlok o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah kot je 
bil predložen. 
 
Prisotnih  8 članov (za 8) 



K točki 12 

Sklep št. 96 
Na podlagi 29 čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB2), 85. čl. Zakona o 
urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/2002 (8/2003) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 9. redni seji, dne 
29.11.2007 sprejel Odlok o predkupni pravici Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi 
obravnavi. 
 

Prisotnih  8 članov (za 6) 
 
 
 
K točki 13 
Župan poda kratko poročilo o poravnavi, ki jo je Občina Sv. Jurij v Slov. goricah dobila v 
podpis s strani Državnega pravobranilstva. 
 
Za to točko je bilo gradivo dodano na seji. 
 

 

 

K točki 14 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
Župan najprej pojasni zadevo v zvezi z širokopasovnim omrežjem. V občini je okrog 650 
telefonskih priključkov, od teh je možnih 400 priključkov na internet. Telekom bo v kratkem 
roku dogradil telekomunikacijski sistem v taki meri, da bo mogoč priklop še ostalim 250 
gospodinjstvom. Prav tako nas je Zavod Riso obvestil, da bo v roku naslednjih 10 dni 
objavljen razpis Ministrstva za gospodarstvo za izdelavo širokopasovnega omrežja, ki bo 
nadgradnja sedanjega in na katerega se bo občina prijavila.  
 
Ga. Šauperl zanima, zakaj so nekateri bili obveščeni, da imajo možnost priklopa na internet, 
podpisali so pogodbo, nato pa jim povejo, da te možnosti več nimajo. Župan odgovarja, da 
sam ne ve kako prihaja do tega, a verjetno gre za napake pri prenosih podatkov v centralo.  
 
G. Korošec doda, da bi položen optični kabel do križišča Partinje-Varda rešil problem v zvezi 
z dostopom do interneta za ti dve naselji. 
 
Župan v zaključku te teme pove, da še počakajmo nekaj časa, da dobimo informacijo s strani 
Telekoma, če ne bo nobene rešitve, bomo predstavnike Telekoma, predvsem tehnično osebje, 
pozvali na zbor občanov, ki bo v tem primeru organiziran.  
 
G. Črnčec Roman opozori, da je cesta pri Krajncu v Gasteraju potrebna ureditve. Prav tako pri 
Šalamunu, kjer voda odteka proti hiši. 
 
G. Korošec opozori na cest na Vardi, pri Šenvetrovih, ki je še vedno neurejena in predlaga, da 
se posname asfaltni greben. Prav tako so neurejene bankine pri Nudlovih v Partinju. Poudari 
še, da je zadovoljen, da je urejen ekološki otok v Zg. Partinju, vendar so žal, kante za smeti 
večkrat premaknjene na sredino ceste, zato bi bilo potrebno urediti prostor za le-te. 
 
 



Ga. Šauperl opozori, da se občani pritožujejo nad deponijo soli in peska za posip, ki je v 
centru Jurovskega Dola. G. Kristl odgovarja, da je prostor res nekoliko neprimeren, a da žal 
ne gre drugače. Pesek in sol sta potrebna v zimskem času, poiskali pa so najboljšo možno 
lokacijo. 
 
Pred koncem poda župan še kratko poročilo glede priloge h gradivu za sejo, in sicer 
Sporazuma o ureditvi premoženjskih razmerij med občinami s prilogami.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40uri. 
 
 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                                               
                                                                                                      Peter Škrlec 
                                                                                                           Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


