
 
 

 

Številka: 900-1/2012 

Datum: 13.07.2012 

 
Z A P I S N I K  

 
12. dne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila 

v četrtek, 12.07.2012. 
 

Seja je potekala v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. 

 

 
Sejo je vodil župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec.  
 

Na seji so bili navzoči člani in članica Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: 
Alojz Andrejč, Milan Bauman, Branko Črnčec, Roman Črnčec, Drago Korošec, Franc 
Lešnik, Gregor Nudl, Marija Šauperl in Janez Verbošt (v nadaljevanju: člani sveta) 
 
Navzoči gostje: Marinka Konečnik Kunst, ZUM d.o.o, odvetnik Aleksander Tušek.  
 
Občinska uprava: Franc Bele, Simona Črnčec, Samo Kristl, Jasna Senekovič.   
 
Seja se je pričela ob 17. uri. 
 
 
AD 1. 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
 
Župan Peter Škrlec je ugotovil sklepčnost Občinskega sveta, saj je bilo prisotnih sedem od 
devetih članov občinskega sveta.  
 
Župan Peter Škrlec je predlagal dnevni red 12. redne seje, kot je bil posredovan z vabilom:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje  
3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sv. Jurij v Slov. – 

prva obravnava 
4. Odlok o komunalnem prispevku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – prva obravnava 
5. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
6. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
7. Odlok o drugem rebalansu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 
8. Letni program razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 



9. Sklep o potrditvi poročila Mariborskega vodovoda d.d. o izvajanju gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v letu 2011 

10. Razno 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 20. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) in 33. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na svoji 12. redni seji, dne 12.07.2012, sprejel dnevni red, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 94 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
AD 2. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH  
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 12. redni seji, dne 12.07.2012 sprejel zapisnik 11. redne seje, kot 
je bil zapisan.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7  članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 95 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 3. 
ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH – prva obravnava 
 
Na sejo se je pridružil član Občinskega sveta Drago Korošec.  
 
Vsebino odloka je predstavila Marinka Konečnik Kunst, predstavnica podjetja ZUM d.o.o. 
 
Razprava: Drago Korošec. 
 
PREDLOG SKLEPA: 



Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-
1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popravek ZUPUDPP ter 43/11 – 
ZKZ-C) in 16. člena Statuta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, štev. 16/10) je 
Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji 12. redni seji dne, 12.07.2012,  
sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah v prvi obravnavi. 
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 96 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 4. 
ODLOK O KOMUNALNEM PRISPEVKU V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
– prva obravnava 
 
Vsebino odloka je predstavila Marinka Konečnik Kunst, predstavnica podjetja ZUM d.o.o. 
 
Razprave ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 
70/08 - ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popravek ZUPUDPP 
ter 43/11 – ZKZ-C) in 16. člena Statuta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, štev. 
16/10) je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji 12. redni seji dne, 
12.07.2012,  sprejel Odlok o komunalnem prispevku v občini Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi 
obravnavi. 
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
1 ni glasoval. 
 
Sklep št. 97 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 5. 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Na sejo se je pridružila Marija Šauperl.  
 
Alojz Andrejč je vprašal, kdaj bo na dnevnem redu seje občinskega sveta predstavljen seznam 
pobud in vprašanj, postavljenih na predhodnih sejah, zanimalo ga je, kako je z urejanjem ceste 
pri Brezniku oz. Žunkoviču na Malni, ponovno je poudaril interes občanov po postavitvi igral 



na igrišču, vprašal je kako je s parkirišči v samem centru Jurovskega Dola. Vprašal je kako je 
s pobudo, da bi se sprehajalna pot od cerkve proti športnemu parku poimenovala Hainčeva pot 
in s pobudo, da se na trgu postavi obeležje Ivanu Krambergerju. Ob koncu še je vprašal kaj se 
namerava z nepremičnino starega vrtca.  
 
Župan je odgovoril, da bo seznam pobud in vprašanj na dnevnem redu ene izmed prihodnjih 
sej. Glede ceste na Malni je povedal, da so zadeve že bile speljane tako daleč, da bi prišlo do 
geodetske odmer ceste, a si je lastnik zemljišča v zadnjem trenutku premislil, in se postavil na 
stališče, da ceste ne bo predal v javno dobro, ampak je zahteval odkup zemljišča. Slednje se 
bo ob razumni ceni lastnika izvedlo v prihodnosti.  
 
Župan Peter Škrlec je glede igral odgovoril, da prestavlja srž problema zemljišče, kjer je 
igrišče, ki ni v občinski lasti, ampak ga ima občina v najem. Lastnika ne dovoljujeta nobenih 
posegov na zemljišče. Ob tem je apeliral na člane občinskega sveta, da se pogovorijo z 
lastnikoma, da bi dovolila postavitev vsaj kakšnih prenosnih igral. Če dobimo dovoljenje, je 
potrebno določena sredstva proračuna za leto 2013 nameniti za igrala.  
 
Župan je poudaril, da parkirišča v Jurovskem Dolu ne bi smela predstavljati težav, saj jih je 
veliko. Kot je že znano še vedno potekajo dogovori z lastniki zemljišč pri transformatorju in z 
Župnijo Sv. Jurij v Slov. goricah.  
 
Kar se tiče Hainčeve poti in obeležja Ivanu Krambergerju, je potrebno sprejeti sklepe 
občinskega sveta in pred tem pridobiti določena soglasja sorodnikov. Župan je še dodal, da je 
s sorodniki pokojnega Ivana Krambergerja že navezal stike.  
 
Nenazadnje je župan Peter Škrlec v zvezi s starim vrtcem povedal, da je za nepremičnino že 
bil objavljen razpis, celo dva ali trije, a po nobeni objavi, ni bilo odziva ponudnikov, saj 
sedanji časi ni najbolj naravnani k nakupom nepremičnin.  
 
Franc Lešnik je povedal, da pozna investitorja, kateremu bi se stavba starega vrtca lahko 
ponudila v odkup. Vprašal še je, kdaj se bo pričel delati Lešnikov klanec. 
 
Župan Peter Škrlec je povedal, da je bilo javno naročilo za tri ceste že izvedeno, tako je 
izvajalec že izbran. Občina sedaj čaka zgolj še na sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo o sofinanciranju investicije, na podlagi 21. čl. Zakona o financiranju občin, saj se 
upoštevajo upravičeni stroški zgolj stroški, nastali po prejemu omenjenega sklepa. Odsek 
ceste Lešnikov klanec se bo tako pričel izvajati takoj, ko bo občina prejela sklep in se bo 
pogodba z izvajalcem lahko podpisala.  
 
Roman Črnčec je opozoril na problematiko glede prometnega varstva v centru Jurovskega 
Dola, ki je bila izpostavljena na Svetu zavoda JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa.  
 
Župan Peter Škrlec je najprej povedal, da gre v tem primeru za državno cesto, za vsakršen 
poseg v cestni svet je tako potrebno dovoljenje Direkcije RS za ceste.  
 
 
Pri postavitvah prometnih označb na državni cesti veljajo določena pravila, ki jih je potrebno 
upoštevati, v primeru, da bi se izvedla prometna ureditev, kot jo zahteva direkcija, bi vrednost 
investicije zanašala okrog 200.000,00 EUR, kar bi morala pokriti občina. Trenutno potekajo 
dogovori, vendar se je potrebno zavedati, da se zadeva ne more urediti v trenutku.  



 
Janez Verbošt je vprašal kaj je s preplastitvijo ceste Simonič – Ketiš.  
 
Župan Peter Škrlec je povedal, da je v občini še veliko gramoziranih cest, ki so potrebne 
asfaltiranja, pa tega ni mogoče izvesti. Zadevna cesta je asfaltirana, tako se bodo v prihodnosti 
asfaltirale zgolj bankine oz. se bodo uredile asfaltirane mulde.  
 
Roman Črnčec je predlagal, da Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo pripravi 
predlog oz. vrstni red sanacij.  
 
Drago Korošec je predlagal, da se ekipo za čiščenje muld opozori, da v nadaljevanju več ne 
meče peska oz. materiala na obcestna zemljišča. Poudaril je, da se je hitrost avtomobilov z 
razširitvijo ceste s projektom Prometna povezava urbanega središča z avtocesto, močno 
povečala, zato je predlagal postavitev radarja ob cesti, kot je to urejeno v naselju Jurovski 
Dol.  
 
Župan Peter Škrlec se je strinjal, da je merilec hitrosti dobra rešitev za umirjanje prometa. 
Dobro bi bilo, da bi se merilec hitrosti lahko prestavljal in enega mesta na drugega.  
 
Marija Šauperl je vprašala, zakaj ob vikendih dopoldan v Jurovskem Dolu ne teče voda in ali 
bo nova cev vodovodnega omrežja pripeljana tudi do bloka na naslovu Jurovski Dol 7. 
 
Samo Kristl je povedal, da je voda ob vikendih vedno bila težava, saj prihaja do večje porabe. 
Vodovodni sistem se trenutno obnavlja. Kar se tiče priključkov je povedal, da se vsi priključki 
obnovijo do parcele, da hiše uredi priključek lastnik sam.  
 
Franc Lešnik je vprašal, ali je mogoče dobiti vodovodne ure tudi domov? 
 
Samo Kristl je odgovoril, da se ura lahko dobi, in sicer tako, da se poda zahtevek na naslov 
Mariborskega vodovoda d.d. Ob tem je opozoril, da bo nujen dogovor o pokrivanju vodnih 
izgub, ki bodo nastale od kontrolnega vodomera do ure.  
 
Branko Črnčec je vprašal ali se bodo na cesti v Sp. Gasteraju postavili prometni znaki – osna 
obremenitev.  
 
AD 6.  
POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI PRORALUNA OBČINE SV. JURIJ V 
SLOV. GORICAH 
 
Simona Črnčec je podala poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah.  
 
Sejo je zapustil član občinskega sveta Milan Bauman. 
 
Razprave ni bilo.  
 
 
 
 
 



AD 7.  
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH  
 
Simona Črnčec je obrazložila proračunske postavke, na katerih se predlagajo spremembe.  
 
Razprave ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008, 76/2008 79/2009, 51/2010, 84/2010 in 40/2012-ZUJF), 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIJ12) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV 16/2010) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah  na 12. redni seji,  dne 12.07.2012 sprejel Odlok o drugem rebalansu proračuna 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012.  
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8  članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 98 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 8.  
LETNI PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH ZA LETO 2012 
 
Franc Bele je predstavil Letni program razvoja podeželja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za 
leto 2012. 
 
Razprave ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
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 12. redni seji dne 12.07.2012, sprejel Letni program razvoja podeželja Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 99 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 



AD 9. 
SKLEP O POTRDITVI POROČILA MARIBORSKEGA VODOVODA, JAVNEGA 
PODJETJA O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO 
VODO V LETU 2011 
 
Samo Kristl je predstavil obravnavano točko dnevnega reda.  
 
Razprave ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 26. Člena ZGJS (Ur. l. RS št. 32/1993) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 12.  redni seji, 
dne 12.07.2012 sprejel Sklep o potrditvi Poročila Mariborskega vodovoda , javnega podjetja 
d.d.  o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v letu 2011.  
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 100 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 10. 
RAZNO 
Odvetnik Aleksander Tušek je predstavil pravno mnenje v zvezi s podelitvijo stavbne pravice 
na občinskem zemljišču.  
 
Razprava: Roman Črnčec, Samo Kristl, Gregor Nudl, Drago Korošec, Marija Šauperl.  
 
Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je predstavil zaključene investicije in investicije v 
teku.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.  
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Svet. za spl. in prav. zadeve  
 
 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                          Peter Škrlec 
                                                                                                              Župan 
 
 

 


