Številka: 900-1/2015Datum: 18.12.2015

Z A P I S N I K
10. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila
v četrtek, 17.12.2015.
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.
Zainteresirane javnosti ni bilo.
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 vseh devet
članov Občinskega sveta.
Župan Peter Škrlec je predlagal dnevni red 10. redne seje kot je bil posredovan z vabilom.
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
4. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016 – druga obravnava
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
občine Sv. Jurij v Slov. goricah – skrajšani postopek
6. Sklep o sprejemu Letnega programa kulture v letu 2016
7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016
8. 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 10. redni seji, dne
17.12.2015, 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. 67
Sklep je bil sprejet.
AD 2.
POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV.
JURIJ V SLOV. GORICAH
Župan Peter Škrlec je predstavil sklepe, sprejete na 9. redni seji Občinskega sveta.
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 10. redni seji, dne 17.12.2015, sprejel
zapisnik 9. 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. 68
Sklep je bil sprejet.
AD 3.
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Milan Zorec je vprašal, kdaj se načrtuje sanacija plazu pri Valnerju na Žitencah.
Peter Škrlec je povedal, da se je plaz začasno saniral, trenutno je pokrit s folijo, sedaj se bo čez
zimo počakalo na umiritev terena, dokončna sanacija pa se bo izvedla na spomlad.
Miroslav Breznik je vprašal ali je lokacija za posaditev cepiča stare trte že določena ali se bo o
tem še razpravljalo in odločalo.
Peter Škrlec je povedal, da je predlog Društva vinogradnikov Sv. Jurij, da se potomka stare trte
posadi na območju trga, kjer se bodo potem razni dogodki povezani s trto tudi dogajali. Glede

lokacije se lahko sprejme odločitev tudi na današnjem neformalnem druženju, ko bodo prisotni
tudi vsi ostali predsedniki društev.
Alojz Andrejč je predlagal, da se potomka stare trte posadi pri čebelnjaku, zaključki prireditev
(npr. trgatve) pa se lahko kljub temu odvijejo na trgu. Menil je, da trta v trg ne spada, v trgu je
lipa in nekaj smrek, zato ne vidi razloga, zakaj bi nagnetli še trto.
Miroslav Breznik je predlagal, da se določi termin sestanka.
Peter Škrlec je dodal, da še ni znano ali bomo cepič stare trte prejeli že letos, zato predlaga, da
se s sestankom počaka. V nadaljevanju pa se bo neuradno pozanimal ali je občina v letošnjem
letu že prejemnik cepiča stare trte.
Roman Črnčec je dodal, da je o lokaciji posaditve potomke stare trte razpravljal tudi Odbor za
družbene dejavnosti in soglasno predlagal, da se trta posadi v centru, torej trgu. S tem pa se
mora strinjati tudi Društvo vinogradnikov Sv. Jurij.
Samo Kristl je dodal, da trta za rast potrebuje sončno lego.
Tanja Škrlec je opozorila na moteno delovanje razsvetljave v Zg. Partinju.
Peter Škrlec je povedal, da se bo v naslednjih dneh preverilo, kaj je narobe.
Gregor Nudl je podal pobudo, da se v kolikor poslovnik predvideva, v zapisnik pišejo tudi
dodatne obrazložitve, kar se tiče podanih pobud in vprašanj. V nadaljevanju je vprašal, zakaj je
Kulturnemu društvu Ivan Cankar ob 60. obletnici namenjenih 400,00 EUR, saj je PGD Sv. Jurij
ob 80. letnici prejelo 800,00 EUR proračunskih sredstev, Gasilska zveza Lenart pa ob 60.
obletnici 600,00 EUR. Predlagal je enakopravno obravnavo obletnic društev, torej 100,00 EUR
za deset let delovanja in podal pobudo, da se Kulturnemu društvu Ivan Cankar nameni 600,00
EUR. Občinski upravi in županu je čestital za dogodek Veseli december v Jurovskem Dolu in
menil, da bi bilo potrebno razmisliti glede parkiranja oz. možnosti dostave. Pred prireditvami
bi bilo potrebno določena mesta označiti z znakom prepovedano parkiranje, da lahko
nastopajoči in drugi sodelujoči nemoteno pridejo in odidejo z dogodkov. Vprašal je, ali se
načrtuje obnova mostu čez potok pri Zaletingerju in obenem opozoril na preozko nasutje
gramoza.
Samo Kristl je povedal, da mostu ni v načrtu, nasutje gramoza pa se načrtuje v širini štirih
metrov.
Gregor Nudl je poudaril, da so vertikale za odvodnjavanje nad zemljo, za mulde postavljene en
meter od ceste, med njimi in nasutjem je zgolj zemlja.
Samo Kristl je dodal, da se bo preverila širina nasutja, mogoče je nenasut pas predviden za
kanalizacijo.
Peter Škrlec je v zvezi s sofinanciranjem obletnic delovanja posameznih društev povedal, da je
bilo Gasilski zvezi Lenart, namenjenih okrog 200,00 EUR za izdajo zbornika. Javno finančna
situacija je danes takšna, da se sofinanciranja odražajo v nižjih proračunskih sredstvih. Kar se
tiče Kulturnega društva Ivan Cankar pa je dodal, da se je nekoliko povečal Letni program
kulture za naslednje leto v primerjavi s prvo obravnavo.

Gregor Nudl je dodal, da je potrebno imeti enake kriterije za sofinanciranje obletnic društev,
zato je predlagal, da se najde denar tudi za Kulturno društvo Ivan Cankar.
Peter Škrlec je zaključil, da se lahko določne zadeve uredijo s proračunskimi prerazporeditvami.
AD 4.
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2016 –
DRUGA OBRAVNAVA
Peter Škrlec je povedal, da je bila po sprejetju predloga Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v
Slov. goricah v prvi obravnavi opravljena javna razprava. V slednji ni prišlo do večjih pobud,
amandmajev ni bilo vloženih.
Določene spremembe predloga proračuna v primerjavi s prvo obravnavo je predstavila Simona
Črnčec.
Razprava: Gregor Nudl.
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, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15
- ZFisP) 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 10. redni seji, dne, 17.12.2015
sprejel Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 69
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, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in
76/15), 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 10. redni seji, dne 17.12.2015 sprejel Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Sv. Jurij v Slov. gorica za leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.

Sklep št. 70
Sklep je bil sprejet.
AD 5.
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
– SKRAJŠANI POSTOPEK
Predlagano spremembo je predstavil Samo Kristl.
Razprava: Alojz Andrejč.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 11. in 53a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12,
35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO), in 16. člena Statuta Občine Sveti
Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/2010) ter 96. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št.
16/2010) je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji 10. redni seji, dne
17.12.2015, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah kot je bilo predlagan.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 71
Sklep je bil sprejet.
AD6.
SKLEP O SPREJEMU LETNEGA PROGRAMA KULTURE V LETU 2016
Peter Škrlec je predstavil predlagan Letni program kulture za leto 2016.
Roman Črnčec je dodal, da je o omenjenem programu odločal Odbor za družbene dejavnosti
na svoji seji in predlaga razdelitev sredstev v zapisanih višinah.
Razprava: Gregor Nudl, Alojz Andrejč.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 66. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13), 5. čl. Pravilnika o sofinanciranju
javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni
vestnik, št. 34/09) 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 10. redni seji, dne
17.12.2015, sprejel Letni program kulture Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016, kot je
bil predlagan.

Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 72
Sklep je bil sprejet.
AD7.
SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2016
Župan Peter Škrlec je predstavil predlagan sklep.
Razprava: Miroslav Breznik in Roman Črnčec.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 73
Sklep je bil sprejet.
AD8.
RAZNO
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisnik pripravila:
Jasna Senekovič
Višji svetovalec
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

