
                            OBČINA  

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 

     Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol 
            E-mail: obcina@obcinajurij.si 
                 Telefon: 02 729 52 50 
                 Telefaks: 02 729 52 55 

                Občinski svet 

 
                                                                                                           Jurovski Dol, 05.10.2007  
                                                                                                           Zadeva: 032 – 10/2007 
 

 
Z A P I S N I K  

 
8. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. gor, 

ki je bila v četrtek,  04. oktobra 2007, 
v prostorih sejne sobe Občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

 
 
Prisotni: 
 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Gregor Nudl, Branko Črnčec, Dejan Simonič, Roman 
Črnčec, Marija Šauperl, Drago Korošec in Ludvik Dajčman. 
 
OSTALI PRISOTNI: Janez Muršec- policist Policijske postaje Lenart, Franjo Švajger- 
direktor Medobčinskega inšpektorata.  
 
OBČINSKA UPRAVA: Samo Kristl,  Simona Črnčec, Jasna Senekovič. 
 
ZAINTERESIRANA JAVNOST: Janko Krajnc, Milan Zorec in Stanislav Senekovič. 
 
Sejo je odprl, pričel in tudi vodil župan Občine Sveti Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec. 
Ugotovil je sklepčnost, saj so bili navzoči vsi člani občinskega sveta. 
 
 
K točki 1 
Sklep št.  64 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007) je bil sprejet dnevni 

red 8. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in sicer: 

 
Župan predlaga, da se 21. točka dnevnega reda spremeni iz razno v pobude in vprašanja 
članov občinskega sveta. 
 
DNEVNI RED:    

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje  
3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje 
4. Predstavitev Medobčinskega inšpektorata 
5. Sklep o pristopu k Medobčinskem inšpektoratu 



6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora 
»Medobčinski inšpektorat« 
(prva obravnava) 

7. Poročilo o varnostni situaciji Policijske postaje Lenart 
8. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. 

Jurij v Slov. goricah 
(prva obravnava) 

9. Sklep o Občini Sv. Jurij v Slov. goricah kot območju brez GSO 
 

10. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda 
Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol 

      (prva obravnava) 
11. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 

(prva obravnava) 
12. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu 

v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
(prva obravnava) 

13. Sklep o višini najemnine za grobove na pokopališču za cerkvijo in ob mrliški vežici 
14. Sklep o določitvi cene uporabe mrliške vežice na pokopališču v Jurovskem Dolu 
15. Sklep o višini cene za pokritje stroškov za ureditev grobnega prostora 
16. Polletno poročilo o realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
17. Sklep o imenovanju nadomestnega člana nadzornega odbora 
18. Sklep o imenovanju in pristojnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
19. Pravilnik za volitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta  in 

za določitev kandidata za člana državnega sveta 
20. Sklep o izvolitvi elektorja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za splošne volitve v 

državni svet 
21. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
 
Prisotnih 7 članov (za  7) 
 
 
K točki 2 
Sklep št. 65 
Sprejme se zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je 

zapisan. 

 
Prisotnih  7 članov (za 5 članov, 2 člana se vzdržita)  
 
 
K točki 3: 
Sklep št. 66 
Sprejme se zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah kot je 

zapisan. 

 
Prisotnih  7 članov (za 6 članov, 1 član se vzdrži) 
 

 

 



K točki 4: 
Predstavitev Medobčinskega inšpektorata, ki jo poda g. Franjo Švajger. 
 
 
K točki 5: 
Sklep št. 67 
Na podlagi 49a. čl. Zakona o lokalni samoupravi  (Ur. l. RS, št. 100/2005 – UPB1) in 3. odst. 

13. čl. Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora 

»Medobčinski inšpektorat« (MUV, št. 9/2007) ter 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah je občinski svet na svoji 8. redni seji, dne 04.10.2007 sprejel Sklep o pristopu k 

Medobčinskem inšpektoratu.  

 
Prisotnih  7 članov (za 7) 
 
 
K točki 6: 
Predlagatelj odloka je mnenja, da se prva in druga obravnava združita, s čimer so se strinjali 
tudi člani občinskega sveta. 
 
Sklep št. 68 
Občinski svet je na podlagi 85. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV, št. 7/2007) sprejel 

sklep o združitvi prve in druge obravnave sprejetja Odloka o ustanovitvi organa skupne 

občinske uprave inšpekcijskega nadzora »Medobčinski inšpektorat«. 

 
Prisotnih  7 članov (za 6 članov, 1 član se vzdrži) 
 
Sklep št. 69 
Na podlagi 49. a, 49. b in 50. a čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB 
1) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je občinski svet na svoji 8. redni seji, dne 

04.10.2007 sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega 

nadzora »Medobčinski inšpektorat«. 

 
Prisotnih  7 članov (za 7) 
 
 
K točki 7: 
Policist  Policijske postaje Lenart Janez Muršec predstavi varnostno situacijo v prvi polovici 
leta v občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
 
K točki 8: 
Sklep št. 70 
Občinski svet je na podlagi 85. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV, št. 7/2007) sprejel 

sklep o združitvi prve in druge obravnave sprejetja Pravilnika o dodeljevanju državnih 

pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 
Prisotnih  7 članov (za 7) 
 
 
 



Sklep št. 71 
Na podlagi 36. čl. Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB1) in 16. čl. Statuta Občine 

Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) je občinski svet na svoji 8. redni seji 04.10.2007 

sprejela Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini 

Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 
Prisotnih  7 članov (za 7) 
 
 
K točki 9 
Sklep št. 72 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB) in 16. čl. 

Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) je občinski svet na 8. redni seji, 

dne 04.10.2007 sprejel Sklep o Občini Sv. Jurij v Slov. goricah kot območju brez gensko 

spremenjenih organizmov. 

 
Prisotnih  7 članov (za 7) 
 
 
K točki 10 
Sklep št. 73 
Občinski svet je na podlagi 85. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV, št. 7/2007) sprejel 

sklep o združitvi prve in druge obravnave sprejetja Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-

izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Jožeta Hudalesa. 

 
Prisotnih  7 članov (za 6) 
Član občinskega sveta Drago Korošec je začasno zapustil sejo 
 
Sklep št. 74 
Na podlagi 3. in 4. čl. Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36-/00-ZPDC, 127/06-

ZJZP), 40. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 

16/07-UPB5) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) je občinski 

svet na 8. redni seji 04.10.2007 sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 

in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Jožeta Hudalesa. 

 
Prisotnih  7 članov (za 6) 
 
 
K točki 11 
Sklep št. 75 
Na podlagi 3. in 7. čl. Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-

ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), 149. čl. Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/2006-UPB1, 

49/2006-ZMetD, 33/2007-ZPNačrt), 8. čl Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 33/2006-UPB-

1) in 2. čl. Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur.l. SRS, št. 

34/84, Ur. l. SFRJ, št. 83/89, Ur. l. SRS, št. 5/90, Ur. l. RS, št. 26/90, 10/91, 13/93, 66/93, 

2/04) ter 84. in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) je občinski 

svet na svoji 8. redni seji, dne 04.10.2007 sprejel Odlok o gospodarskih javnih službah v prvi 

obravnavi. 

 
Prisotnih  7 članov (za 7) 



K točki 12 
Sklep št. 76 
Na podlagi 25. čl. Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 

(Ur.l. SRS, št. 34/84, Ur. l. SFRJ, št. 83/89, Ur. l. SRS, št. 5/90, Ur. l. RS, št. 26/90, 10/91, 

13/93, 66/93, 2/04), 3. čl. Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 3/07-UPB 4) in 16. čl. Statuta 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je občinski svet na 8. redni seji, dne 04.10.2007 sprejel  

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu v 

Občini Sv. Jurij v Slov. goricah-prva obravnava. 

 
Prisotnih  7 članov (za 7) 
 
 
Župan v skladu z 39. čl . Poslovnika občinskega sveta (MUV, št. 7/2007) odredi 15-minutni 
odmor, vendar se vsi člani občinskega sveta strinjajo, da naj odmor traja zgolj pet minut. 
 
 
K točki 13 
Sklep št. 77 
Na podlagi 15. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) je Občinski svet 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 8. redni seji, dne 04.10.2007 sprejel Sklep o višini 

najemnine za grobove na pokopališču in ob mrliški vežici. 

 
Prisotnih  7 članov (za 7) 
 
 
K točki 14 
Sklep št. 78 
Na podlagi 15. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) je Občinski svet 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 8. redni seji, dne 04.10.2007 sprejel Sklep o določitvi 

cene uporabe mrliške vežice na pokopališču v Jurovskem Dolu. 

 
Prisotnih  7 članov (za 7) 
K točki 15 
 
Sklep št. 79  
Na podlagi 15. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV,  št. 1/2007) je Občinski svet 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 8. redni seji, dne 04.10.2007 sprejel Sklep o višini 

cene za pokritje stroškov za ureditev grobnega prostora. 

 
Prisotnih  7 članov (za 7) 
 
 
K točki 16 
Župan in delavka občinske uprave Simona Črnčec podata polletno poročilo o realizaciji 
proračuna, ki se nanaša predvsem na prerazporeditve sredstev. 
 
 
 
 
 



K točki 17 
Sklep št. 80 
Na podlagi 32 .a čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05-UPB, 21/2006 Odl. 

US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007) in 40. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah (MUV, št. 1/2007) je občinski svet na svoji 8. redni seji, dne 04.10.2007 sprejel Sklep 

o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Milana Zoreca. 

 
Prisotnih  7 članov (za 4 člani, proti 3 člani občinskega sveta) 
 
 
K točki 18 
Sklep št. 81 
Na podlagi 22. čl. Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 133/2007- UBP4) ter 7. 

in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah na svoji 8. redni seji, dne 04.10.2007 sprejel Sklep o imenovanju in pristojnostih 

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 
Prisotnih  7 članov (za 6) 
 
K točki 19 
Sklep št. 82 
Na podlagi 14. in 15. Zakona o državnem svetu (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB1) in 16. čl. Statuta 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah na 8. redni seji, dne 04.10.2007 sprejel Pravila 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. 

 
Prisotnih  7 članov (za 6) 
 
 
K točki 20 
Člani občinskega sveta so na podlagi 7. čl. sprejetih pravil glasovali o načinu glasovanja za 
elektorja za splošne volitve v državni svet. 
 
ZA tajno glasovanje sta se opredelila 2 člana občinskega sveta, 4 člani občinskega sveta so se 
opredelili ZA javno glasovanje, 1 član se je VZDRŽAL. 
 
Sklep št. 83 
Na podlagi 7. 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 se 

opravi javno glasovanje izvolitve elektorja. 

 
Pri javnem glasovanju se v skladu s 7. čl. Pravil za volitev predstavnikov v volilno telo za 
volitve člana državnega sveta  in za določitev kandidata za člana državnega sveta glasuje o 
kandidatih po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov. Tako člani občinskega 
sveta najprej glasujejo za kandidata:  
 
 



1. NUDL Gregorja, roj. 11.02.1980, stanujoč v Zg. Partinju 72/b, 2223 JUROVSKI 
DOL,  

nato še za  
 

2. ŠAUPERL Marijo, roj. 11.08.1957, stanujoča v Jurovskem Dolu 7, 2223 
JUROVSKI DOL,  

 
ki sta bila predlagana kot kandidata za volitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta s strani občinskih svetnikov Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
Za Gregorja Nudla glasujejo 4 člani občinskega sveta ZA in 2 člana občinskega sveta PROTI, 
1 član se je VZDRŽAL. Za Šauperl Marijo glasujeta dva člana ZA, ostali člani se 
VZDRŽIJO. 
 
Sklep št. 84 
Na podlagi 7. čl. Pravilnika za volitev predstavnikov volilno telo za volitve člana državnega 

sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta je Občinski svet Občine Sv. Jurij  v 

Slov. goricah na 8. redni seji, dne 04.10.2007 sprejel Sklep o izvolitvi elektorja Občine Sv. 

Jurij v Slov. goricah, Gregorja Nudla. 
 
 
K točki 21 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 
 
Člani občinskega sveta se strinjajo, da župan odgovori na vprašanja v zvezi z internetom, 
izgradnjo šole in vračili zahtevkov za telekomunikacijsko omrežje. 
 
 
 
V zvezi z internetom župan zagotovi, da si bo občina prizadevala storiti čim več, da bo 
možnost dostopa do širokopasovnega internetnega omrežja čim prej dostopna tudi ostalim 
občanom, ki zdaj te možnosti še nimajo. Skupaj z ostalimi občinami Slovenskih goric je že 
izdala javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljana in vzdrževanja širokopasovnega 
interneta. 
 
G. Branko Črnčec predlaga, da se organizirajo e-točke, saj otroci in predvsem dijaki nujno 
potrebujejo internet. 
 
Župan člane občinskega sveta seznani z razširitvijo projekta izgradnje prizidka k osnovni šoli 
za potrebe šole in vrtca, in sicer z dvema novima oddelkoma vrtca, saj je mogoče na podlagi 
dejanskih podatkov ugotoviti, da kar veliko otrok (28) iz naše občine obiskuje vrtce v 
sosednjih občinah.  
 
Glede investicij v občini je župan še povedal, da se zaključuje modernizacija lokalne ceste 
Jurovski Dol-Malna-Zg. Gasteraj. 
 
 
 



G. Samo Kristl glede vračila zahtevkov s strani Telekoma pojasni, da je naš zahtevek na 
Državnem pravobranilstvu  v Ljubljani in da do sedaj še nobena občina ni prejela denarja v 
zvezi s temi zahtevki, saj je potrebno najprej podpisati poravnavo, ki na jo bo ponudil 
Telekom, če se bo občinski svet z njo strinjal. 
 
G. Korošec Drago opozori na slabo cesto Varda-Lenart (pri Šenvetrovih), kjer je velik nanos 
zemlje iz njive na cesto ob vsakem dežju. 
 
G. Simonič Dejan opozori na luknje, ki so za pokrpat in na bankine, ki jih je potrebno 
popraviti (proti Ketišu). Vpraša še, kdaj se bo izboljšal signal za mobilne telefone na 
Žitencah. 
 
G. Roman Črnčec pove predlog, ki je bil podan  na Odboru za družbene dejavnosti, da bi 
občina dajala štipendije. Župan odgovori, da v proračunu niso predvidena sredstva za 
štipendiranje, bodo pa se uredile nagrade nadarjenim dijakom in študentom s pravilnikom. 
Nagrade se bodo dodeljevale na podlagi razpisa. 
 
Ga. Marija Šauperl poudari, da bi bila potrebna razmejitev zemljišča med blokom in šolo ter 
potrebo po parkirnih parkiriščih, saj sedaj stanovalci bloka parkirajo ob cesti. Najti bi bilo 
potrebno skupni interes med občino in hišnim svetom glede ureditve parkirnih prostorov, ko 
bo izgradnja šole zaključena. 
 
G. Draga Korošca zanima delitvena bilanca. Ker gre za precejšnje število podatkov je župan 
povedal le, da so delili po že znanem deležu 18,75% in da bo več podatkov posredovanih v 
gradivu za naslednjo sejo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                                        
                                                                                                      Peter Škrlec 
                                                                                                           Župan 
 
 


