Številka: 900-1/2012
Datum: 05.10.2012

Z A P I S N I K
13. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila
v četrtek, 04.10.2012.
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, Branko Črnčec, Roman Črnčec, Drago Korošec, Franc Lešnik, Gregor
Nudl, Marija Šauperl in Janez Verbošt (v nadaljevanju: člani sveta)
Opravičeno odstotni: Milan Bauman.
Navzoči gostje: Marinka Konečnik Kunst, ZUM d.o.o, Beno Matjašič, Policijska postaja
Lenart.
Občinska uprava: Franc Bele, Mojca Guzej, Samo Kristl, Jasna Senekovič.
Zainteresirana javnost: Stanislav Senekovič, ravnatelj JVIZ in VVZ OŠ Jožeta
Hudalesa.
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 13. redne seje, kot je bil posredovan z vabilom:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje

3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sv. Jurij v Slov. –
druga obravnava
4. Odlok o komunalnem prispevku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava
5. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v prvem polletju
leta 2012
6. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
7. Odlok o spremembi Odloka o koncesijski dajatvi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Sklep o imenovanju kandidata za člana Državnega sveta in izvolitvi elektorja za volitve
člana Državnega sveta
9. Seznam podanih pobud in vprašanj na prejšnjih sejah Občinskega sveta
10. Razno
Alojz Andrejč je predlagal, da se šesta in deveta točka dnevnega reda združita.
Razprave ni bilo.
Župan Peter Škrlec je podal predlog v potrditev.
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 13. redni seji, dne 04.10.2012 sprejel sklep o združitvi šeste in devete točke
dnevnega reda.
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 101
Sklep je bil sprejet.
Razprave ni bilo.
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 13. redni seji, dne 04.10.2012, sprejel spremenjen 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. 102
Dnevni red je bil sprejet.

AD 2.
POTRDITEV ZAPISNIKA 12. 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 13. redni seji, dne 04.10.2012 sprejel zapisnik 12. 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. 103
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH – druga obravnava
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO1B, 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 13. redni seji dne, 04.10.2012,
sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sveti Jurij v
Slovenskih goricah kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 104
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
ODLOK O KOMUNALNEM PRISPEVKU V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
– druga obravnava
V skladu s 4. odst. 80. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
(MUV, št. 16/10) je bil predlagan amandma k Odloku o programu opremljanja stavbnih

zemljišč za območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bil predložen članom občinskega
sveta na sami seji.
Razprava: Alojz Andrejč, Drago Korošec.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 81. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št.
16/10) je Občinski svet na svoji 13. redni seji, dne 04.10.2012 sprejel amandma k Odloku o
komunalnem prispevku v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 105
Sklep je bil sprejet.
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 13. redni seji dne,
04.10.2012, sprejel Odlok o komunalnem prispevku v občini Sv. Jurij v Slov. goricah s
predlaganim amandmajem.
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 106
Sklep je bil sprejet.
Na seji se je pridružila Marija Šauperl.

AD 5.
VARNOSTNA SITUACIJA NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
V PRVI POLOVICI LETA 2012
Beno Matjašič, pomočnik komandirja Policijske postaje Lenart, je članom občinskega sveta
predstavil varnostno situacijo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi polovici leta
2012.
Razprava: Drago Korošec, Alojz Andrejč.

AD 6.
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN SEZNAM
PODANIH POBUD IN VPRAŠANJ
Člani občinskega sveta so preleteli podane pobude in vprašanja na prejšnjih sejah občinskega
sveta in razpravljali o realizaciji podanih pobud in vprašanj.
Marija Šauperl je vprašala, kdaj bo narejena cesta mimo Plateisa in kakšen je namen zidu ob
starem pokopališču, kjer je prej stala mrliška veža ter predlagala, da se za razjasnitev
prometnega stanja in kasnejše ureditve v samem centru Jurovskega Dola, k izdelavi študije
pozovejo absolventi prometne fakultete.
Župan Peter Škrlec je povedal, da je cesta, ki vodi skozi naselje Jurovski Dol državna cesta,
tako postavlja pravila samo Direkcija RS za ceste. Študija je tako z njihove strani že narejena.
Alojz Andrejč je opozoril na hitro vožnjo v naselju od Kojca proti centru in predlagal
postavitev določenih omejitev, mogoče celo radarja.
Župan Peter Škrlec je povedal, da tudi v tem primeru že potekajo razgovori, in sicer o ureditvi
prehoda pri uvozu v novo naselje.
Korošec Drago je predlagal, da se na cesti naredijo pasovi po vzoru iz Benedikta. Dodal je, da
je v zadnjem času precej moteče kurjenje smeti, čeprav imajo občani zagotovljene vse
možnosti odvoza odpadkov. Predlagal je, da se glede navedenega opravijo določeni opomini.
Opozoril je na luknjo pri Štanerju in veliko količino gramoza na cesti na Vardi, pod
Vogrinom.
Gregor Nudl je vprašal, ali lahko društva pričakujejo v letu 2013 približno enako višino
sredstev s strani občine in ali bo proračun enoleten ali dvoleten.
Peter Škrlec je odgovoril, da sredstva ostajajo v približno enaki višini, medtem ko bo za
sprejetje enoletnega ali dvoletnega proračuna potrebna še odločitev tako občinske uprave kot
občinskega sveta.
Alojz Andrejč je v imenu Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, urejanje
prostora in varovanje okolja predlagal, da se imenuje komisija, ki bo pregledala priključke na
čistilno napravo, prav tako je podal pobudo, da se pred pripravo proračuna za oblikovanje
proračunskih postavk skliče posamezna delovna telesa občinskega sveta in dodal, da predlaga
novo kategorizacijo ceste, in sicer mimo domačije Toplak na Malni.
Roman Črnčec je predlagal, da se na novo uredi tudi zid starega pokopališča ob cesti.
Peter Škrlec je povedal, da se obnova tega dela zidu načrtuje v letu 2013.
Samo Kristl je povedal, da je bila izdelava zidu v načrtu v lanskem in letošnjem letu. Spodnji
del zidu je bil porušen, zato se je najprej pričelo z izdelavo le-tega. Ker je center Jurovskega
Dola pod spomeniškim varstvom je za izdelavo zidu podal soglasje Zavod za varstvo kulturne
dediščine, s katerim se zahteva takšen zid, kot je bil do sedaj, prav tako bi morala ostati
mrliška veža. Ker se veža ne potrebuje več, je bilo s strani občine izpogajano, da je ni
potrebno obnoviti. Zid je v vogalu nekoliko višji zaradi ohranitve videza prejšnjega objekta,

na vrhu bodo nameščeni strešniki. Načrtuje se, da bodo za zidom zaboji za odpadke, ki bodo
na ta način nekoliko skriti.
Marija Šauperl je predlagala, da se v prihodnosti projekti, ki kažejo videz kraja, predhodno
predstavljeni na občinskem svetu, da bodo člani občinskega sveta z njimi seznanjeni.
Samo Kristl je povedal, da razni prikazi projektov predstavljajo dodaten strošek.
Drago Korošec je povedal, da je objava fotografije novega kulturnega doma v Ovtarjevih
novicah porodila številna vprašanja, na katera kot član občinskega sveta nima odgovora.
Peter Škrlec je povedal, da lahko vsak pride na občino in pregleda celotne projekte.
Marija Šauperl je povedala, da je pred časom že predlagala javno razpravo o projektu, ki se
načrtuje v zvezi s kulturnim domom, saj se ji zdi pomembno, da so ljudje seznanjeni s
projektom, tudi kulturniki namreč ne vejo, kakšen bo nov kulturni dom.
Gregor Nudl je menil, da omenjeni očitki niso na mestu, saj se o izgradnji kulturnega doma
govori že štiri leta na občnih zborih vseh društev, prav tako si je projekt mogoče pogledati
vsak delovni dan v času uradnih ur na občini.

AD 7.
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O KONCESIJSKI DAJATVI ZA TRAJNOSTNO
GOSPODARJENJE Z DIVJADJO V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Franc Bele je predstavil predlagano spremembo odloka.
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US
in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je občinski
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 13. redni seji, dne 04.10.2012 sprejel Odlok o
spremembi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
Občini 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. 107
Sklep je bil sprejet.

AD 8.
SKLEP O IMENOVANJU KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA IN
IMENOVANJU PREDSTAVNIKA V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA
DRŽAVNEGA SVETA RS
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 40. in 41 čl. Zakona o državnem svetu (Ur. št. 100/05-UPB, 95/11), 2. čl. Pravil za
izvolitev predstavnika Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v volilno telo za volitve člana
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (MUV, št. 27/07) in 16.
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij
v Slov. goricah na svoji 13. redni seji, dne 04.10.2012 sprejel Sklep o imenovanju kandidata
za člana Državnega sveta Republike Slovenije in imenovanju predstavnika v volilno telo za
volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije.
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 108
Sklep je bil sprejet.
AD 9.
RAZNO
Nihče ni imel predlogov za točko razno.
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.
Zapisnik pripravila:
Jasna Senekovič
Višji svet. za spl. in prav. zadeve
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

