Jurovski Dol, 04.06.2010
Zadeva: 007-3/2010

Z A P I S N I K
26. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki je bila v četrtek, 03.06.2010 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 in Marija Šauperl.
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Dejan Simonič.
OSTALI PRISOTNI: Hermina Križovnik (Nadzorni odbor), Stanislav Mlakar.
OBČINSKA UPRAVA: Franc Bele, Samo Kristl in Jasna Senekovič.
PREDSTAVNIKI MEDIJEV: Danica Zemljič (Radio Slovenske gorice).
ZAINTERESIRANA JAVNOST: Janez Šefer.
Župan Peter Škrlec je uvodoma pozdravil člane občinskega sveta, predsednico nadzornega
odbora, pripravljalca Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti, Stanislava Mlakarja,
predstavnico medijev, Danico Zemljič in zainteresirano javnost ter prisotne zaposlene v
občinski upravi.

K točki 1
Župan je v nadaljevanju ugotovil sklepčnost občinskega sveta, saj je bilo prisotnih sedem
članov občinskega sveta in predlagal naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
3. Sklep o potrditvi ažuriranega programa varnosti v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
4. Statut Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – prva obravnava
5. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – prva obravnava

6. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sv. Jurij v Slov.
goricah
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta nabave in prodaje nepremičnega
premoženja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010
8. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij
v Slov. goricah
9. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev »pomoč družini na domu«
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Sklep št. 249
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 26. redni seji, dne 03.06.2010, soglasno sprejel dnevni red
26. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.
Prisotnih 7 članov (za 7)

K točki 2
Sklep št. 250
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št.
7/07, 33/07), je Občinski svet, na svoji 26. redni seji, dne 03.06.2010, sprejel zapisnik 25.
redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.
Prisotnih 7 članov (za 7)

K točki 3
Sklep št. 251
Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št.
139/2006) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je
Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na 26. redni seji, dne 03.06.2010,
sprejel Oceno izvajanja občinskega programa varnosti občine Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, kot je bila predlagana.
Prisotnih 7 članov (za 7)

K točki 4:
Sklep št. 252
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS - (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) je občinski svet Občine Sveti Jurij v Slov. goricah na 26. redni seji,
dne 03.06.2010 sprejel Statut Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi obravnavi s predlaganimi
spremembami.
Prisotnih 7 članov (za 7)

K točki 5:
Sklep št. 253
Na podlagi 16. člena Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07, 33/07) je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 26. redni seji, dne 03.06.2010 sprejel
Poslovnik Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah s predlaganimi spremembami v
prvi obravnavi.
Prisotnih 7 članov (za 7)

K točki 6:
Sklep št. 254
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS; št. 29/97,
18/02, 92/05, 45/08, 42/09, 109/09) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih
goricah (MUV, št. 1/2007, 33/07) je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na
26. seji, dne 03.06.2010 sprejel Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah kot je bil predlagan.
Prisotnih 7 članov (za 7)

K točki 7
Sklep št. 255
Na podlagi 11. čl. Zakona o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
14/07), 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08,
79/08, 14/10) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, je Občinski svet Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah na 26. redni seji, dne 03.06.2010 sprejel Sklep o spremembah in
dopolnitvah Načrta nabave in prodaje nepremičnega premoženja v Občini Sv. Jurij v Slov.
goricah za leto 2010 v prvi obravnavi s predlogom, da se za naslednjo sejo občinskega sveta
pripravi še grafično gradivo.
Prisotnih 7 članov (za 7)

K točki 8
Sklep št. 256
Na podlagi 23. in 28. čl. Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07,
103/07, 105/08) 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 26. redni seji, dne 03.06.2010, sprejel Sklep
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij v Slov.
goricah, kot je bil predlagan.
Prisotnih 7 članov (za 7)

K točki 9
Sklep št. 257
Na podlagi 43. čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 31/07-UPB2, 23/07-popr.,
41/07-popr., 122/07), 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.) 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 26. redni seji, dne 03.06.2010 sprejel Sklep o soglasju k cenam socialno
varstvenih storitev »pomoč družini na domu«, kot je bil predlagan.
Prisotnih 7 članov (za 7)

K točki 10
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Po razpravi in predloženih dokazilih v zadevah dodelitve finančne pomoči občine ob nesrečah
v Sp. Gasteraju in na Žitencah so člani občinskega sveta sprejeli sklep.
Sklep št. 258
Na podlagi prejetih vlog za pridobitev pomoči, z dne 06.10.2009 in 15.12.2009 ter poročila
Odbora za gospodarsko in komunalno infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora, so
člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 26. redni seji, dne 03.06.2010,
soglasno sprejeli sklep, da se vlagateljema prošnje za pomoč, Janezu Šeferju iz Žitenc in
Andreju Baumanu iz Sp. Gasteraja, namenijo proračunska sredstva sorazmerno glede na
nastalo škodo in glede na predračunske vrednosti sanacij. Višino proračunskih sredstev določi
župan ob pomoči občinske uprave. Po dogovoru s strankami, se dogovori daljši plačilni rok z
izvajalci del oz. pomoč v materialu.
Prisotnih 7 članov (za 7)
Na vprašanje župana Petra Škrlec, kdaj nakazati sejnine, so se člani občinskega sveta soglasno
strinjali, da po koncu prve polovice leta, tako kot je bila dosedanja praksa.
Drago Korošec je vprašal, koliko cest ima občina v vzdrževanju, pa njihovo lastništvo ni
rešeno?
Župan je povedal, da je veliko javnih poti in cest, ki še uradno niso odmerjene in jih občina
vzdržuje.
Samo Kristl je povedal, da je dolžina lokalnih cest in javnih poti, ki jih vzdržuje občina
zapisana v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, torej
32.428 metrov lokalnih cest in 54.859 metrov javnih poti. Odmerjenih ni kar nekaj cest, a ne
mnogo glede na povprečje. Odmera cest predstavlja visok strošek, zato se odmer občina
loteva v skladu s proračunskimi možnostmi. Velik strošek bi prav tako predstavljali odkupi
zemljišč, ki lahko povzročijo tudi drage sodne postopke in cenitve zemljišč. Težavno se je
odločiti za postopke razlastitve in odkup zemljišč, še posebej sedaj, ko je pred letom dni v
neposredni bližini odkupe zemljišč vršila država za avtocesto in so bila zemljišča odkupljena
po izjemno visokih cenah.

Župan je za primerjavo povedal, da bo odmera ceste, ki se bo modernizirala s projektom
Prometna povezava urbanega središča z avtocesto, predstavljala strošek v višini 20.000,00
EUR.
Samo Kristl je povedal, da je v primeru ceste Knuplež, Občina Lenart sofinancirala
asfaltiranje ceste, prav tako je bila podpisana služnostna pogodba, ki ni bila zemljiškoknjižno
izvedena.
Drago Korošec je povedal, da je s strani občana na Vardi prejel pobudo, da se opravi asfaltna
povezava na Vardi skozi gozd proti Rajšpovim. Sedaj sta v uporabi dve trasi ceste, ki bi se
združile, torej bi se naredila ena trasa ceste.
Župan je povedal, da bodo pogovori stekli, da se stvari dorečejo in ne bo kasnejših težav.
Alojz Andrejč je opozoril na plaz na Malni.
Župan je povedal, da bo potrebno finančno ovrednotenje sanacije plazu.
Marija Šauperl je vprašala, kaj se bo v nadaljevanju storilo z občinsko cesto od igrišča proti
Gasteraju, in sicer v ovinku proti Erjavcu, ali je mogoč navoz raznega odvečnega materiala.
Samo Kristl je povedal, da gre za poljsko pot, na katero se vedno znova nanaša blato, nujno
potrebno bi bilo urediti obcestne potoke.
Roman Črnčec je predlagal, da se potem izkopljejo obcestni potoki.
Župan Peter Škrlec je povedal, da so na območju trase te ceste težave z občanom, ki ne dovoli
gramoziranja.
Drago Korošec je predlagal, da občinski redarji vzpostavijo red.
Marija Šauperl je vprašala, kaj se dela pri Roškarjevem mlinu.
Župan Peter Škrlec je povedal, da se popravlja most, da gre za nujno sanacijo, saj se je most
začel posedati.
Marija Šauperl je vprašala, ali se bo pred blokom uredila zadeva s čistilno napravo.
Župan Peter Škrlec je povedal, da bo na predlog hišnika stavbe na naslovu Jurovski Dol 7, en
rezervoar namenjen za koriščenje meteornih vod, ostala dva rezervoarja se bosta zasula.
Stroški izkopa rezervoarjev so namreč dražji kot če bi kupili nove.
Marija Šauperl je predlagala, da naj se zadeva dokonča in pospravi in vprašala, kaj je s cesto v
središču Jurovskega Dola, kjer nalivi prinesejo blato pod Plateisovino. Ker se pripravljajo
določene aktivnosti pod kostanji, bi bilo dobro, da se zadeva uredi.
Samo Kristl je povedal, da se čaka na sklep, s katerim bo Služba vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko potrdila prijavo na javni razpis za projekt Ureditev
vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol, nakar se bo pričelo z izvajanjem projekta.

Drago Korošec je vprašal ali se bo ta cesta povezala s cesto pri Štanerju.
Župan Peter Škrlec je povedal, da je to dolgoročni načrt.
Branko Črnčec je vprašal kako je z ureditvijo ceste v Sp. Gasteraju.
Župan Peter Škrlec je povedal, da sta na občini dva predračuna, ureditev ceste je prav tako
predvidena v proračunu.

Seja je bila zaključena ob 1930 uri.
Zapisnik sestavila:
Jasna Senekovič
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

