Številka: 900-2/2014Datum: 19.12.2014

Z A P I S N I K
4. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila
v četrtek, 18.12.2014.
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 Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: Alojz
Andrejč, Miroslav Breznik, Roman Črnčec, Jožefa Kurnik, Barbara Lorber, Gregor Nudl,
Dušan Ribič, Tanja Škrlec in Milan Zorec (v nadaljevanju: člani sveta).
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
Župan Peter Škrlec je ugotovil sklepčnost Občinskega sveta, saj je bilo prisotnih devet od
devetih članov občinskega sveta.
Župan Peter Škrlec je predlagal dnevni red 4. redne seje kot je bil posredovan z vabilom, in
sicer:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
4. Odlok o proračunu Občine Sv. Juri v Slov. goricah za leto 2015 – druga obravnava
5. Sklep o določitvi višine točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2015
6. Razno
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 33. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski
uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 4. redni seji, dne
18.12.2014, sprejel dnevni red kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 17
Sklep je bil sprejet.

AD 2.
POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV.
JURIJ V SLOV. GORICAH
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 4. redni seji, dne 18.12.2014, sprejel
zapisnik 3. redne seje, kot je bil zapisan.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 18
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Miroslav Breznik je predlagal, da se v centru Jurovskega Dola posadi potomka Stare trte, zato
bi bilo potrebno najti primeren prostor v okviru osrednjega trga v Jurovskem Dolu.
Župan se je s predlaganim strinjal in dodal, da je potrebno ugotoviti, kam se prijaviti. Menil je,
da bo potrebno vključiti Društvo vinogradnikov Sv. Jurij.
Roman Črnčec je glede ureditve odseka ceste proti Zaletingerju in Repu predlagal, da se gre do
lastnikov zemljišč potem, ko bo urejena zakoličba, saj bi se takrat lažje dogovorili o izvedbi
del.

Peter Škrlec je povedal, da to ne bi smelo predstavljati problema. Popis je že narejen, zakoličba
pa se bo uredila po novem letu.
Alojz Andrejč je opozoril na »črno točko« prometne ureditve, in sicer cestne povezave med
lokalnima cestama Pernica – Vukovje – Jakobski Dol v Občini Pesnica in LC 203 461, ki vodi
do avtoceste. Dodal je, da sta se v zadnjem času tukaj zgodili dve hudi in dve lažji prometni
nesreči, zato je ukrepanje v smeri ureditve ceste na strani Občine Pesnica, nujno.
Alojz Andrejč je predlagal, da se uporaba Kulturnega doma Jurovski Dol dodeljuje brezplačno
tudi političnim strankam, v kolikor imajo večja srečanja. Menil je, da gre za domače ljudi, enako
kot v primerih delovanja raznih društev.
Peter Škrlec je glede prve pobude povedal, da gre za občinsko cesto Občine Pesnica, zato se bo
skušalo z občino dogovoriti o možnosti razširitve, saj obmejno cesto, ki jo je v celoti financirala
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, uporabljajo v večini občani Občine Pesnica.
Kar se tiče predloga, da prostore kulturnega doma brezplačno uporabljajo tudi politične stranke
in morebitne spremembe pravilnika, ki ureja zadevno področje, naj obravnava Odbor za
družbene dejavnosti.
Miroslav Breznik je povedal, da ima občan Aleksander Purgaj zbrane dogodke pretekle
zgodovine našega območja. Predlagal je, da se sčasoma zagotovijo sredstva, da bi se s pomočjo
oblikovane skupine, uredil pregled zgodovine.
Miroslav Breznik je predlagal, da se v mesecu januarju sestane Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
Peter Škrlec je v zadevi zgodovinskega gradiva, ki ga hrani Aleksander Purgaj povedal, da bi
se lahko v okviru občinskega praznika uredila razstava, prav tako je že čas, da tudi občina izda
zbornik ali kak drug promocijski material. Kar se tiče sklica Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, se lahko skliče.
Dušan Ribič je vprašal, kakšen je postopek dodelitve reklamnega prostora na avtobusnih
postajališčih. Dodal je, da se strinja s pobudo Alojza Andrejča po ureditvi nevarnega odseka
ceste na meji z Občino Pesnica.
Peter Škrlec je povedal, da občina glede postavitve reklam avtobusnih postajališčih nima
sprejetega predpisa prav tako ne cenika.
Gregor Nudl je vprašal, kaj lahko občina naredi, da se zemljišča npr. v Sončni soseski, v
doglednem roku prodajo? Predlagal je, da se ponovno očistijo obcestne mulde, ki so polne blata
(Babšekov klanec, ceste po Žitencah,..) in da se v letu 2016 v Partinju uredi cesta od Čučka do
Črnčeca ter se torej vnese v občinski proračun.
Samo Kristl je povedal, da je mogoče postaviti določene pogoje v primeru, ko občina prodaja
zemljišča. Takrat bi lahko s sprejetjem Občinskega podrobnega prostorskega načrta določila
npr. subvencionirano ceno in posebne pogoje prodaje oz. nakupa. V primeru, ko gre za
zemljišča zasebnikov, to ni mogoče.

Peter Škrlec je povedal, da bo čiščenje muld v decembru v okviru režijskega obrata težje
izvedljivo, saj je vzdrževalec v bolniškem staležu, ravno tako javni delavec. Kar se tiče predloga
za izvedbo ceste, pa se lahko vnese v Načrt razvojnih programov.
Dušan Ribič je predlagal, da se potem najame kakšnega zunanjega izvajalca, saj bo strošek
manjši, če se asfalt zalije s smolo, kot pa kasnejša sanacija nastalih posledic zamakanja.

AD 4.
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2015 –
druga obravnava
Simona Črnčec je predstavila spremembe proračuna v primerjavi s prvo obravnavo, ki je bila
17.11.2014.
Jasna Senekovič je predstavila spremembe, ki so se nanašale na Načrt razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015
Razprava: Gregor Nudl, Roman Črnčec, Miroslav Breznik, Tanja Škrlec, Dušan Ribič.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16.člena Statuta Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah na 4. redni seji, dne, 18.12.2014 sprejel Odlok o proračunu Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah za leto 2015 kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 19
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 11. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 46/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 8. in 9. čl. Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13
in 10/14) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št.
16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 4. redni seji, dne 18.12.2014, sprejel
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.

PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 20
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE TOČKE NUSZ ZA LETO 2015
Razprava: Gregor Nudl.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 19. čl. Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart
(Uradni list RS, št. 65/99, 5/04) v zvezi s 124. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
(Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
(Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na
svoji 4. redni seji, dne 18.12.2014 sprejel Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015, in sicer za zazidana
in nezazidana stavbna zemljišča v višini 0,002431.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 član sveta.
Sklep št. 21
Sklep je bil sprejet.

AD6.
RAZNO
Župan Peter Škrlec je vse prisotne seznanil, da bo odvoz kosovnih odpadkov 14.04.2015.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisnik pripravila:
Jasna Senekovič
Višji svetovalec
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

