Jurovski Dol, 12.04.2010
Zadeva: 007-3/2010

Z A P I S N I K
25. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki je bila v četrtek, 08.04.2010 ob 17. uri
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: Hermina Križovnik (Nadzorni odbor), Jože Kerneža (Policijska
postaja Lenart), Boštjan Kaloh (Policijska postaja Lenart).
OBČINSKA UPRAVA: Franc Bele, Simona Črnčec, Samo Kristl in Jasna Senekovič.
Župan Peter Škrlec je uvodoma pozdravil člane občinskega sveta, predsednico nadzornega
odbora, predstavnika Policijske postaje Lenart in zaposlene v občinski upravi na 25. redni seji
občinskega sveta.
K točki 1
Župan je v nadaljevanju ugotovil sklepčnost občinskega sveta, saj je bilo prisotnih vseh osem
članov občinskega sveta in predlagal naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
3. Pregled varnostne situacije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009
4. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava
5. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov.
goricah – druga obravnava
6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009
7. Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009
8. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2009
9. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
10. Sklep o potrditvi Investicijskega programa Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski
Dol
11. Letni program razvoja podeželja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010
12. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
13. Sklep o podelitvi Jurijevega srebrnika

14. Sklep o potrditvi programa prireditev ob 4. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v
Slov. goricah
15. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta na rednih sejah v letih 2008, 2009 in
2010
16. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Sklep št. 238
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 25. redni seji, dne 08.04.2010, soglasno sprejel dnevni red
25. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 2
Sklep št. 239
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št.
7/07, 33/07), je Občinski svet, na svoji 25. redni seji, dne 08.04.2010, sprejel zapisnik 24.
redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 3
Komandir Policijske postaje Lenart Jože Kerneža in rajonski policist Boštjan Kaloh sta
predstavila varnostno situacijo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009.

K točki 4:
Sklep št. 240
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 25. redni seji, dne 08.04.2010, sprejel Odlok o določitvi volilnih
enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
kot je bil predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 5:
Sklep št. 241
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 25. redni seji, dne 08.04.2010, sprejel Pravilnik o sofinanciranju
dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.
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Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 6:
Sklep št. 242
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št.1/2007) in 57. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št 94/2007-UPB-2, 27/2008, 76/2008, 100/2008,
79/2009 in 14/2010), 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 in 49/2009) je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 25. redni seji, dne 08.04.2010, sprejel
Odlok o zaključnem računu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009, kot je bil predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 7
Predsednica Nadzornega odbora, Hermina Križovnik je člane občinskega sveta seznanila s
poročili o nadzoru, ki jih je Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah opravil v letu
2009.

K točki 8
Župan Peter Škrlec je člane Občinskega sveta seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega
inšpektorata v letu 2009.

K točki 9
Sklep št. 243
Na podlagi 35. in 38. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in 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 svoji 25. redni seji, dne 08.04.2010, sprejel Sklep o
imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 6)
(proti 2)

K točki 10
Sklep št. 244
Na podlagi 20. čl. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) in 16. čl. Statuta občine Sv.
Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) in je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov.
goricah na 25. redni seji, dne 08.04.2010, sprejel Sklep o potrditvi Investicijskega programa
»Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«, kot je bil predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

3

K točki 11
Sklep št. 245
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ( MUV, št. 01/2007) 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 25. redni seji, dne 08.04.2010, sprejel Letni program razvoja podeželja Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 12
Sklep št. 246
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/08,
100/08, 79/09, 14/10), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in
33/2007) in 23. čl. Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov.
goricah (MUV, št. 36/2007) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 25. redni seji,
dne 08.04.2010, sprejel Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil
predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 13
Sklep št. 247
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/08,
100/08, 79/09 in 14/10), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in
33/2007) in 23. čl. Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov.
goricah (MUV, št. 36/2007) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 25. redni seji,
dne 08.04.2010, sprejel Sklep o podelitvi Jurijevega srebrnika, kot je bil predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 14
Sklep št. 248
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/2008
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009,
14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št.
1/2007 in 33/2007) in 22. čl. Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v
Slov. goricah (MUV, št. 36/2007) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 25.
redni seji, dne 08.04.2010, sprejel Sklep o potrditvi programa prireditev ob 4. občinskem
prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, s predlaganimi spremembami.
Prisotnih 8 članov (za 8)
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K točki 15
Župan Peter Škrlec je člane občinskega sveta seznanil z realiziranimi oz. nerealiziranimi
pobudami in vprašanji, ki so jih podali na predhodnih sejah.
K točki 16
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Dejan Simonič je vprašal, kako je s signalom za Mobitel na območju občine, podal pobudo,
da se opravi ogled plazov pri Lekežiču, Križanu in Zeleniku na Žitencah in vprašal, kako
daleč so pogajanja z Župnijskim uradom glede odkupa kulturnega doma ter v kakšni meri se
bo obnavljal.
Župan Peter Škrlec je povedal, da se bodo plazovi vsekakor ogledali.
Samo Kristl je povedal, da gre za stare plazove, predvsem pri Lekežiču in Križanu. Potrebna
bi bila sanacija v takšni obliki, kot je bila uporabljena na Malni, ostale poceni variante se žal
ne obnesejo. Plazovi se bodo počasi vključili v program ureditve.
Župan Peter Škrlec je glede mobitel signala povedal, da dogovori s podjetjem Mobitel d.d.
niso prinesli ravno pozitivnih učinkov, saj po podatkih Mobitela občina nima slabega signala.
Na območju občine bi prišel v poštev repetitor, postavljen morda na Šauperlovem hribu ali pri
Topolniku. Ena izmed rešitev bi bil tudi repetitor na Zavrhu, kjer pa postavitvi nasprotuje
civilna zaščita. Ljudje signal pridobivajo s hišnimi antenami.
Glede kulturnega doma je župan povedal, da je projektna dokumentacija v izdelavi. Občina je
po pogovoru s predstavniki Ministrstva za kulturo bila napotena na Ministrstvo za kmetijstvo,
kateremu je posredovala pobudo za povečanje sofinancerskega deleža. Razpis, ki ga bo
objavilo Ministrstvo za kmetijstvo (UKREP 322) bo tako zagotavljal 85% namesto 50%
sofinancerski delež. Na razpis se občina lahko prijavi samo z obnovo kulturnega doma, ki pa
mora biti v lastništvu občine. Kulturni dom bi se tako obnovil, sanitarije bi se preselile v
kletne prostore. Pred samo obnovo je potreben še odkup stavbe. Predlog pogodbe je že bil
posredovan Župniji Sv. Jurij. Dogovorjena cena je 100.000,00 EUR, ki se bo poravnala v 5
letih.
Samo Kristl je dodal da je ob vprašanju ali adaptacija ali novogradnja, stroka menila, da je
adaptacija kulturnega doma smiselna, zidovi kulturnega doma namreč niso tako slabi.
Povečava kulturnega doma proti cerkvi ni izvedljiva, zgrajen bo prizidek proti cesti.
Nespremenjena bosta ostala zahodni in južni del.
Marija Šauperl je povedala, da je nujna prostorska namembnost prostora, predvsem kar se tiče
igre. Nekateri kulturni domovi oz. dvorane so lepe, a igra v njih ni dobra. Igralstvo v
Jurovskem Dolu je prisotno, zato bi bilo to potrebno obdržati. Pri adaptaciji naj se upoštevajo
določene stvari, da dom ostane kulturni dom in ne samo lep in moderen prostor.
Samo Kristl je povedal, da se bo dvorana povečala, odpadle bodo namreč sanitarije in
kurilnica, ostalo ostane enako. Vsekakor se bo zagotovila večja funkcionalnost kulturnega
doma.
Marija Šauperl je vprašala, kako je s strešnim delom, katero bi lahko bilo primerno za
shrambo, npr. za kulise in ostale zadeve.
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Samo Kristl je povedal, da soba ostane, ostalo bo dvorana.
Roman Črnčec je predlagal, da naj se v prihodnje ob krpanju lukenj (po Gasteraju), raje naredi
kaj manj in tisto bolj kvalitetno. S takšnim delom se ne zagotovi ravna cesta, ampak »ležeči
policaj«.
Samo Kristl je povedal, da je krpanje lukenj stvar sredstev, ki jih imaš na razpolago. S
krpanjem po toni zadostiš zgolj temu, da ni toliko lukenj. Če bi skušali sanacijo opraviti z
rezanjem asflalta, slednjega ne bi bilo konec, saj so ceste preveč uničene.
Drago Korošec je povedal, da je težava v granulaciji asfalta, ki je pregrob. Obenem je
opozoril na luknjo pri Štanerju in cesto na Vardi. Prav tako je opozoril na odtočne cevi na
novi cesti Prometna povezava urbanega središča z avtocesto, saj se je v zimskem času
posipavalo z gramozom. Menil je, da so kanali nastavljeni previsoko. Opozoril je na cesto pri
Bešireviču in vprašal, ali je kakšna možnost vplivanja na Občino Lenart, da se zadevna cesta
popravi.
Samo Kristl je povedal, da je bila cesta lansko leto sanirana, kar je ostalo, je ostalo. V torek se
je pričelo s krpanjem, pogovori bodo stekli.
Drago Korošec je vprašal, kako je z odsekom Lešnik, se bo razširil?
Župan odgovarja, da bo razširitev stekla.
Roman Črnčec je opozoril na plaz pri Klobaseju in predlagal, da naj se nekaj stori.
Peter Škrlec je povedal, da je ponudba za sanacijo v pripravi.
Župan Peter Škrlec je člane občinskega sveta seznanil o plačevanju Ovtarejvih novic in
povedal, da je bila na enem izmed kolegijev županov obravnavana tudi izdaja časopisa
Ovtarjeve novice. Na pobudo, da bodo tri do štiri izvode financirale občine, nato se bo vršila
prodaja, se je v projekt vključila tudi naša občina in planirala sredstva v proračunu za leto
2010. Sedaj je s strani Razvojne agencije Slovenske gorice prispela pogodba za sofinanciranje
izdaje časopisa do konca leta 2010, kar znese za 600 gospodinjstev, okrog 960 EUR na
mesec. Glede na to, da občina nima svojega časopisa, se zdi smiselno, da občina pristopi k
podpisu pogodbe. Vendar pa občina nima zagotovljenih proračunskih sredstev za
sofinanciranje novic do konca leta (cca 8.000,00 EUR), zato je župan člane občinskega sveta
pozval, da se opredelijo oz. mu podajo načelno mnenje, za katerim se bo stalo ob sprejemanju
rebalansa.
Roman Črnčec je menil, da se lahko občina za takšen denar boljše promovira, saj sta v
Ovtarjevih novicah ponavadi zgolj en ali dva članka.
Marija Šauperl je povedala, da bi lahko za takšen denar ustvarili tudi domače novice. Sama
vidi burni odziv ljudi, ki se ne zdijo navdušeni nad Ovtarjevimi novicami. Veliko je namreč
že naročenih na Domače novice. Sicer je mnenja, da tim Ovtarejvih novic dela dobro, vendar
je vprašanje časa, kako dolgo bo tako, mogoče dokler bodo prejemali dotacije. Dejstvo je tudi,
da si je v štirih mesecih težko pridobiti trg, cena je kar visoka, saj imajo veliko barvnega tiska.
Če se odločimo za plačevanje novic, mora biti obdobje prehodno.
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Župan Peter Škrlec je zagotovil, da se bo pozanimal, koliko stane izdaja časopisa v Sveti Ani
in Cerkvenjaku, to sta občini, ki sami izdajata svoj časopis, dvakrat oz. štirikrat letno in člane
občinskega sveta vprašal, ali se pogodba podpiše do meseca avgusta, septembra, kasneje pa
naj se komercializirajo.
Marija Šauperl je dodala, da je težko izdajati takšne novice za nižjo ceno.
Župan Peter Škrlec je menil je, da bi morali uredniki Ovtarjevih novic v nadaljevanju zraven
novic, posredovati še anketne liste oz. naročilnice, s katerimi bi ugotovili zainteresiranost za
nakup oz. potencialne naročnike.
Marija Šauperl se je strinjala z županom, da se z anketnimi listi poizve zainteresiranost ljudi
za nakup novic.
Roman Črnčec je predlagal, da se pogodba do konca leta podpiše, v nadaljevanju naj se skrbi
za drugačno promocijo občine.
Branko Črnečc je vprašal, ali bo ta cena fiksna.
Peter Škrelc je povedal, da je cena sedaj nekaj manj kot 1,60 EUR na izvod novic, sprememba
bo mogoča s podpisom aneksa. Sedaj, ko je znano, da Občina Cerkvenjak ne bo pristopila k
sofinanciranju Ovtarjevih novic, se bo mogoče cena povečala, saj bo naklada manjša.
Simona Črnčec je povedala, da se lahko v skladu s pogodbo cena novic poveča samo v
primeru povišanja poštnine in v primeru povečanja stroškov tiska.
Drago Korošec je menil, da bi za 1.000,00 EUR na mesec lahko zaposlili človeka, ki bi se
ukvarjal samo z novicami.
Peter Škrlec je še dodal, da se bodo Ovtarjeve novice širile tudi na druge občine (Trnovska
vas, Sv. Andraž v Slov. goricah, Pesnica, Šentilj).
Alojz Andrejč je povedal, da je prevladovalo mnenje, da bo časopis postal komercialen.
Župan Peter Škrlec je zaključil, da bo podpisal pogodbo o sofinanciranju izdaje Ovtarjevih
novic do konca leta 2010, če se ne bo mogel dogovoriti za sofinanciranje manjšega časovnega
obdobja s predstavniki Razvojne agencije Slovenske gorice.
Župan se je vsem zahvalil za prisotnost.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisnik sestavila:
Jasna Senekovič
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan
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