
                                  
                                                                                                              Jurovski Dol, 10.04.2009  
                                                                                                              Zadeva: 007-2/2009 
 

 

Z A P I S N I K  
 

18. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki je bila v sredo, 08. aprila 2009 ob 17. uri, 

v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

 

Prisotni: 

 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Gregor Nudl, Ludvik Dajčman, Branko Črnčec, Alojz 
Andrejč, Dejan Simonič, Roman Črnčec, Drago Korošec in Marija Šauperl 
 
OSTALI PRISOTNI: Janez Muršec, policist Policijske postaje Lenart 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Franc Bele in Jasna Senekovič 
 
ZAINTERESIRANA JAVNOST: Stanislav Senekovič 
 
Župan pozdravi članico in člane občinskega sveta, gosta s Policijske postaje Lenart, policista 
Janeza Muršeca, ravnatelja JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa, Stanislava Senekoviča ter zaposlene 
v občinski upravi. 
 
 
K točki 1 
Ugotavlja, da je od osmih članov občinskega sveta, prisotnih vseh osem, kar pomeni, da je 
občinski svet sklepčen, zato v nadaljevanju predlaga naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
3. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
4. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2008 
5. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev    
6. Sklep o potrditvi DIIP-a št. 1/2009  
6a. Odlok o  ugotovitvi javnega interesa za javno zasebno partnerstvo ter določitev 

osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Sveta Trojica v 
Slov. goricah (kot nosilka in prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, 
Sveta Ana, Sveti Andraž  v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas 

7. Sklep o soglasju, da se prične s postopkom prodaje občinskega nepremičnega 
premoženja – stavbe starega vrtca 

8. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
9. Sklep o potrditvi Programa prireditev ob 3. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v 

Slov. goricah  



10. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 
11. Seznam predlogov in pobud članov občinskega sveta z realizacijo oz. nerealizacijo 
12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
Sklep št. 173 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007, 33/2007), je bil 
sprejet dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil 
predlagan.  

 
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 
 
K točki 2 

Sklep št. 174 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007), je Občinski svet, na svoji 18. redni seji, dne 08.04.2009, sprejel zapisnik 
17. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.  
 
Prisotnih  8 članov (za 8) 

 

 

K točki 3 
Župan preda besedo policistu Policijske postaje Lenart, Janezu Muršecu, ki predstavi poročilo 
o delu Policijske postaje Lenart na celotnem območju in območju Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah.  
 

 

K točki 4: 
Ker se inšpektor, ki dela na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Štefan Oreški, ni mogel 
udeležiti seje občinskega sveta, Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata, ki ga je slednji 
posredoval, predstavi župan. 
 
Sejo zapusti članica občinskega sveta Marija Šauperl. 
                      
             
K točki 5: 

Sklep št. 175 
Na podlagi 43. čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 31/07-UPB2, 23/07-popr., 41/07 
popr.), 37. čl.  Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. 
RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) in  16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
1/2007, 33/2007) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 18. redni seji, dne 
08.04.2009, sprejel Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev »pomoč družini na 
domu« kot je bil predlagan. 
 
Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 

 

 

 

 



K točki 6 

Sklep št. 176 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 18. redni seji, dne 08.04.2009, sprejel Sklep o 
potrditvi DIIP-a št. 01/2009, kot je bil predlagan. 
 
Prisotnih: 7 članov (za 7) 
 
 
K točki 6a 

Sklep št. 177 
Na podlagi 11. in 40. čl. Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) in 16. 
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07. 33/07) je Občinski svet Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 18. redni seji, dne 08.04.2009 sprejel Odlok o ugotovitvi 
javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe 
projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij na območju občin Sv. Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, 
Lenart, Sveta Ana, Sv. Andraž v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas, kot 
je bil predlagan. 
 
Prisotnih: 7 članov (za 7) 
 

 

K točki 7 

Sklep št. 178 
Na podlagi 3. odst. 93. čl. in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 
33/07), je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 18. redni seji, dne 
08.04.2009 sprejel Sklep o soglasju k prodaji občinskega nepremičnega premoženja – stavbe 
starega vrtca za namene stanovanjske gradnje, dislocirane varstveno-delovne enote ali doma 
za ostarele.  
 
Prisotnih: 7 članov (za 7) 
 
 
K točki 8 

Sklep št. 179 
Na podlagi 19., 41., 42. in 44. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 
2/2004), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo - ZLS -UPB1, 
Uradni list RS, št. 100/2005, 21/2006, 14/2007 in 60/2007),  17. člena Zakona o prekrških 
(Uradno prečiščeno besedilo -ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/2007 in 86/2004) Sklepa o 
uvedbi lokalnega turističnega vodenja za Štajersko območje ( MUV, štev. 11 ), ter 16. člena 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
svoji 18. redni seji dne 08.04.2009, sprejel Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v prvi obravnavi. 
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 
 
 
 
 



K točki 9 

Sklep št. 180 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2), 16. čl. 
Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) in 22. čl. Odloka o 
grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 36/2007) je 
Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 18. redni seji, dne 08.04.2009 sprejel Sklep 
o potrditvi programa prireditev ob 3. občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot 
je bil predlagan. 
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 

 

K točki 10 

Sklep št. 181 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/08), 16. čl. 
Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) in 23. čl. Odloka o 
grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 36/2007) je 
Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 18. redni seji, dne 08.04.2009 sprejel Sklep 
o podelitvi priznanj občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008, kot je bil predlagan. 
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja doda, da je komisija pri 
odločanju o predlogih ugotovila, da je Odlok o grbu, zastavi in občinskem prazniku občine 
preširoko zastavljen, v zvezi s priznanji in Jurijevim srebrnikom, zato bo predlagal, da se 
sprejme pravilnik, ki bo natančneje opredeljeval kriterije za podelitev priznanj oz. Jurijevega 
srebrnika. Prav tako Občinskemu svetu predlaga, da sprejme še dva sklepa, ki bosta formalno 
pravno potrdila članstvo Alojza Andrejča v delovnih skupinah lokalne skupnosti.  
 

 

Sklep št. 182 
Na podlagi 30. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08) in 23. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah sprejel Sklep o imenovanju člana Občinskega sveta Alojza Andrejča za 
člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah. 
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 

 

Sklep št. 183 
Na podlagi 30. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08) in 24. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah sprejel Sklep o imenovanju člana Občinskega sveta Alojza Andrejča za 
člana Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje 
prostora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
Prisotnih: 7 članov (za 7) 
 
 



K točki 11 
Člani občinskega sveta in župan pregledajo celoten zbir pobud in vprašanj z realizacijo ali 
nerealizacijo v letu 2008 in pobud in vprašanj, podanih na zadnji, 17. redni seji. 
 

K točki 12 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Alojz Andrejč predlaga, da se ustanovi komisija, ki bi poskrbela za ureditev prostorov pod 
kulturnim domom, kateri bi naj bili do novembra urejeni. Prav tako predlaga, da se uredijo 
novi smerokazi po občini, da bo kraj tako postal urejen in pregleden. Doda še, da je potrebno 
urediti jarek pri Repeju, kjer je gojišče fazanov, saj je jarek višji kot cesta in bo potrebna 
ureditev odtoka vode.  
 
Branko Črnčec pove, da se most v Spodnjem Gasteraju pri Pavalecu lomi, tako da je potreben 
nujne ureditve. Prav tako ob isti cesti visita dva trna na cesto, last Klobasa Ivana. 
 
Alojz Andrejč, Branko Črnčec in Roman Črnčec predlagajo, da se uredita mostova na 
Žitencah, in sicer pri Rotweinu in Šnajderju.  
 
Dejan Simonič predlaga, da se pred asfaltiranjem ceste na Žitencah celotno traso še enkrat 
pregleda in preveri ali bo cesta prevozna za tovornjake, uredi odvodnjavanje, na dveh 
mostovih postavi ograje itd. Prav tako predlaga, da se nekaterim občanom na Žitencah, ki 
zabojnikov za smeti še nimajo, le-ti dostavijo.  
 
Gregor Nudl predlaga, da se ureditev pešpoti, glede katere je prišlo do pobude na prejšnji seji, 
uredi s strani društev, ki delujejo v občini. Glede imenovanja posebne komisije za ureditev 
prostorov pod kulturnim domom prav tako predlaga, da se dogovorijo društva sama, občina pa 
pokrije stroške za nabavo materiala. Doda še, da se lahko čiščenje prepustov (čiščenja je 
potreben tudi propust pri Poliču), opravi gasilsko društvo. 
 
Drago Korošec predlaga, da se popravijo oz. postavijo na svoje mesto prometni znak in 
kažipoti v Lešovem križišču, saj motijo promet. Prav tako predlaga, da se odgovori občanu, 
Danielu Senekoviču, kakšni so nameni s cesto po hribu, ki meji z Občino Pesnico.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30uri. 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                    
                                                                                                        Peter Škrlec 
                                                                                                             Župan 
 
 


