
 
 

Številka: 900-1/2011 

Datum: 10.06.2011 

 
Z A P I S N I K  

 
6. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ki je bila  

v četrtek, 09.06.2011. 
 

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 članice Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: 
Alojz Andrejč, Branko Črnčec, Drago Korošec, Janez Verbošt, Marija Šauperl, Milan 
Bauman in Roman Črnčec (v nadaljevanju: člani sveta) 
 

Svojo odsotnost so opravičili: Franc Lešnik, Gregor Nudl. 
 
Seja se je pričela ob 17. uri. 
 
 

AD 1. 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

 
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje  
3. Pismo o nameri za ustanovitev Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin: Lenart, 

Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sv. Trojica v Slov. goricah in Sv. Jurij v Slov. goricah 
4. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo – druga 

obravnava 
5. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske 

javne službe oskrbe s pitno vodo  
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju na območju 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – skrajšani postopek 
7. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Rekonstrukcija LC 

302 461 Močna – Zg. Partinje – Jakobski Dol 
8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 



O dnevnem redu so razpravljali člani sveta: Marija Šauperl, Alojz Andrejč 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet sprejeme predlog, da se točka dnevnega reda »Pobude in vprašanja članov 
občinskega sveta« na naslednjih sejah premakne na 3. točko dnevnega reda oz. takoj za 
točkami, kjer so na sejo vabljeni razni gostje.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 47 
Predlagana sprememba o umestitvi točke »Pobude in vprašanja članov občinskega sveta« na 
dnevni red seje občinskega sveta je bila sprejeta. 
 
 
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 6. redni seji, dne 09.06.2011, sprejel 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. 48 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH  

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
O zapisniku 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so razpravljali 
člani sveta: Alojz Andrejč. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 6. redni seji, dne 09.06.2011 sprejel zapisnik 5. 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. 49 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

AD 3. 
PISMO O NAMERI ZA USTANOVITEV MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN 
REDARSTVA OBČIN: LENART, BENEDIKT, CERKVENJAK, SVETA ANA, SV. 

TROJICA V SLOV. GORICAH IN SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 2. odstavka 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/06 – 
ZORed) in  2. odstavka 49. a Zakon o lokalni samoupravi – (Ur. l. RS št. 94/07,  27/08 Odl. 
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, št. 76/08, št. 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), se je 
Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na 6. redni seji, dne 09.06.2011, 
seznanil in podal pozitivno mnenje k Pismu o nameri za ustanovitev organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, kot je predloženo. 
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 0  članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep št. 50 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBE S PITNO VODO – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Predlagan amandma so člani sveta 
prejeli na sami seji.  
O predlagani točki so razpravljali: Drago Korošec, Marija Šauperl in Roman Črnčec. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje amandma: 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
5. odst. 17. čl. predlaganega odloka, ki določa:  
»(5) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo pitne vode brez predhodnega 
obvestila iz prejšnjega odstavka v primeru nepredvidenih okvar na javnem vodovodu. V 
primeru začasnih prekinitev mora izvajalec javne službe zagotavljati minimalni standard 
dobave pitne vode uporabnikom po predložitvi ustrezne embalaže na matičnem naslovu 
izvajalca javne službe.«, se spremeni:  
 



»(5) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo pitne vode brez predhodnega 

obvestila iz prejšnjega odstavka v primeru nepredvidenih okvar na javnem vodovodu. V 

primeru začasnih prekinitev mora izvajalec javne službe zagotavljati minimalni standard 

dobave pitne vode uporabnikom.« 
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 51 
Sklep je bil sprejet. 
 
Župan je podal na glasovanje celoten odlok:  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. 
l. RS, št. 39/06-uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 
33/2007-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1, 70/08, 108/09-ZPNačrt-A, 108/09), 3. člena Zakona o 
prekrških /ZP-1/ (Ur. l. RS, št. 32/07-uradno prečiščeno besedilo, 17/08 (21/08-popr.), 76/08-
ZIKS-1C, 108/09, 109/09 Odl. US: U-I-56/08-15), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, 
št. 35/06, 41/08) 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 6. redni seji dne, 09.06.2011 sprejel 
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 52 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

SKLEP O SPREJEMU  
POSLOVNEGA NAČRTA IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBE S PITNO VODO 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Na seji so prejeli dodatno gradivo. 
Uvodno obrazložitev je podal Samo Kristl. 
 
Razpravljali so: Drago Korošec. 
 
 



PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 6. redni seji, dne, 09.06.2011 sprejel Poslovni načrt 
izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, kot je 
bil predlagan.   
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 53 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6.  
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O LOKALNEM TURISTIČNEM VODENJU 

NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna Senekovič. 
 
Razpravljali so: Marija Šauperl. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 19., 41., 42. in 44. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 
2/04), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/2010, 84/10), 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, 16/10) in Odloka o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 17/09) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 6. 
redni seji, dne 09.06.2011, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem 
turističnem vodenju na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 7 članov sveta. 
 
 
Sklep št. 54 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 



AD 7.  
 

SKLEP O POTRDIVI  
DOKUMENTA IDENTIFIKACIJEINVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

REKONSTRUKCIJA  
LC 203 461MOČNA – ZG. PARTINJE – JAKOBSKI DOL 

 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Razpravljali so člani sveta: Roman Črnčec, Marija Šauperl. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 18. čl. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10) in 16. čl. Statuta občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
6. redni seji, dne 09.06.2011, sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta Rekonstrukcija LC 302-461 – Močna – Zg. Partinje – Jakobski Dol.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 55 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8. 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA TER  
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 
 

Peter Škrlec je povedal, da se je sestal Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, 
varovanje okolja in urejanje prostora, kateri je pregledal ceste po območju občine in sestavil 
zapisnik, ki je bil predložen na sami seji.  
 
Alojz Andrejč je na hitro povzel zapisnik  
 
Peter Škrlec je predlagal, da se zapisnik obravnava na naslednji seji.  
 
Samo Kristl je dodal, da se sedaj ve, kaj je potrebno urediti, da tako ne bodo na vsaki seji 
enake pobude in vprašanja.  
 
Roman Črnčec je poudaril, da so ceste uničene, vedno znova se govori enako, a realizira se 
zelo malo. Ni pravega nadzora, sklepajo se aneksi, samo navoz gramoza je nesmiseln, saj po 
nevihtah, slednjega več ni. Urediti bi bilo potrebno asfaltne mulde.  
Peter Škrlec je povedal, da je sprejet proračun, sklenjene pogodbe, dodatni aneksi se 
načeloma ne sklepajo. Drži pa dejstvo, da je kakovost izvedenih del izredno slaba. 



Marija Šuperl je menila, da je potrebno biti pri investicijah rigorozen, imeti interni nadzor, 
tako bo tudi do vzdrževanja prišlo kasneje.  
 
Samo Kristl je povedal, da so na občini zadovoljni z investicijami, ki so bile izvedene. Še 
večje težave se pojavljajo v drugih občinah.  
 
Marija Šauperl je povedala, da je zapisnik, ki je bil predložen, terjal delo ter predlagala, da ga 
občinska uprava skrbno prouči in zbere podatke, kaj je že urejeno, kaj je v teku in s katerimi 
deli se še ni pričelo. Predlagani ukrepi naj se uvrstijo v določene range glede na nujnost 
izpeljave sanacijskih del.   
 
Drago Korošec je povedal, da je na cesti proti Viktorju Škrlecu veliko materiala, ki ga je 
odneslo z njive, odpeljati bo potrebno kamenje ob cesti. Vprašal je, kdaj bo dokončana 
električna razsvetljava ob Prometni povezavi urbanega središča z avtocesto. 
 
Samo Kristl je povedal, da se čaka podjetje Telekom Slovenije, da zaključi svoja dela.  
 
Branko Črnčec je predlagal, da bi se na območju občine uredila konjeniška pot, katera ne bi 
tekla po cestah, ampak po starih poteh in drugih zemljiščih.  
 
Marija Šauperl je povedala, da je že v teku projekt LAS Ovtar – Po goricah, s katerimi bodo 
na zemljevidu prikazane točke in poti po občini. Zaželjene so tudi konjske poti, oblikovati bi 
jo bilo potrebno s pomočjo konjenikov.  
 
Alojz Andrejč je dodal, da je pobudo potrebno pozdraviti.  
 
Janez Verbošt je vprašal, kdaj se planira asfaltirati cesta Lorbek – Breznik, na Žitencah?  
 
Roman Črnčec je vprašal, ali so se že pričela dela na plazu pri Klobaseju.  
 
Župan Peter Škrlec je odgovoril, da je po občini na cestah precej plazov, ceste so dotrajane. 
Sanacija plazov pa finančno pomeni veliko breme za občino.  
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, zato je župan ob 20.10 uri sejo končal. 
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Svet. za spl. in prav. zadeve  
 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                         Peter Škrlec 
                                                                                                              Župan    
 


