
 
 

 

Številka: 900-1/2015 

Datum: 06.02.2015 

 
 

Z A P I S N I K  
 

5. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila 
v četrtek, 05.02.2015. 

 
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, 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 devet od 
devetih članov občinskega sveta.  
 
Župan Peter Škrlec je predlagal dnevni red 5. redne seje kot je bil posredovan z vabilom, in 
sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje  
3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
4. Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja 

male komunalne čistilne naprave do 50 PE v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
5. Letni program športa Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015 
6. Letni program kulture Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015 
7. Sklep o ukinitvi javnega dobra 



8. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda JVIZ in VVZ OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol 

9. 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 5. redni seji, dne 
05.02.2015, 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. 22 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 2. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH  
 
Razprava: Gregor Nudl. 
 
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 5. redni seji, dne 05.02.2015, sprejel 
zapisnik 4. 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. 23 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 3.  
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Dušan Ribič je predlagal, da se uredi cesta od Bara Anita do Mirka Najdenika oz. Krajnca, saj 
je ob večjem prometu opazno prašenje ceste. Predlagal je, da se cesta v doglednem času 
asfaltira. 
 



Samo Kristl je povedal, da je zadevno cesto potrebno, v razumnem roku izvedbe, vključiti v 
Načrt razvojnih programov. 
 
Miroslav Breznik je predlagal, da se v doglednem času uredijo parkirišča v samem centru 
Jurovskega Dola. Predlagal je, da se začasno uredi prostor za parkiranje pri Kmetijski zadrugi, 
na t.i. deponiji, kjer se lahko material poravna. V naslednjih letih pa bo potrebno razmisliti še 
o kakšnem parkirišču, saj je ob večjih dogodkih, zaradi obcestnega parkiranja skozi center 
Jurovskega Dola, slaba prevoznost in posledično slabša prometna varnost. 
 
Samo Kristl je povedal, da se deponijo lahko poravna. Dodal je, da je bilo v preteklosti že veliko 
govora, kako in kje urediti parkirišča. Zemljišče pri transformatorju je predrago, eden izmed 
načrtov je tudi, da se parkirišča uredijo na mestu zdajšnjega vrta pri župnišču, kjer bi se lahko 
uredilo okrog 21 parkirnih mest. 
 
Župan Peter Škrlec je dodal, da je idealno mesto za parkirišča zemljišče ob transformatorju, a 
zaenkrat občina še ni dosegla skupnega dogovora z lastniki glede cene. Tudi parkirišče ob 
župnišču predstavlja dolgoročni načrt. 
 
Roman Črnčec je predlagal, da se v sklopu ureditve gasterajske ceste uredi manjši krožni 
promet, ki bi onemogočal vožnjo težkim tovornim vozilom. Ravno slednji namreč uničujejo 
cesto, zato se predlaga tudi določitev osne obremenitve, npr. šest ton. 
 
Peter Škrlec je menil, da bi bilo potrebno izdelati projekt glede postavitve prometne 
signalizacije. Večja tovorna vozila bi vsekakor morala voziti po cesti Lenart – Trate, v zvezi s 
tem pa bi morali doseči dogovor s podjetjem v Žitencah. 
 
Milan Zorec je povedal, da so krajani Žitenc pripravljeni na spomlad izvesti akcijo čiščenja 
muld.  
 
Peter Škrlec je pozdravil namero občanov iz Žitenc in dodal, da bi bile takšne akcije dobrodošle 
tudi drugod po občini. Občina je vsekakor pripravljena pomagati tako z delavci v režijskem 
obratu, kot tudi z orodjem in mogoče kakšno malico.  
 
Gregor Nudl je vprašal, kako se bodo uredila parkirišča proti mrliški vežici, s projektom, ki je 
vključen v občinski proračun. Prav tako ga je zanimala debelina posipnega materiala po občini. 
Predlagal je, da se predstavnik občinske uprave oglasi v Partinju (Čučko, Muhič, Črnčec), da 
se podajo smernice, kam speljati meteorno vodo. 
 
Samo Kristl je povedal, da se lahko zainteresirani glede speljave meteorne vode oglasijo na 
občini.  
 
Kar se tiče posipa se je izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, Cestno 
podjetje Murska Sobota d.d. odločil, da se posip po asfaltnih cestah izvaja z materialom 
granulacije 2-4mm. Lahko bi se odločili za posip z materialom 4-8mm, vendar je ta, bolj grob 
posip, nevarnejši na suhih cestah. Zaradi velikih stroškov, občina ne more zagotavljati na zalogo 
enega in drugega posipa. 
 
Peter Škrlec je dodal, da bodo ob cesti do novega pokopališča parkirni prostori asfaltirani in 
omejeni z robniki. 
 



AD 4.  
SKLEP O DOLOČITVI CENE ODVAJANJA, ČIŠČENJA, OMREŽNINE IN CENE 
STORITVE OCENE OBRATOVANJA MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 
DO 50 PE V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
Samo Kristl je predstavil predlagano tematiko.  
 
Razprava: Gregor Nudl, Alojz Andrejč, Dušan Ribič, Miroslav Breznik in Roman Črnčec.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in 16. člena Statuta  občine 
Sveti Jurij v Slov. gor.  (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/2010) je Občinski svet občine Sveti  
Jurij v Slov. gor na svoji 5. redni seji dne, 05.02.2015, sprejel Sklep o določitvi cene odvajanja, 
čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene  obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 
PE v Občini Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan. 
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 24 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 5.  
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2015 
 
Franc Bele je predstavil Letni program športa občine za leto 2015.  
 
Razprava: Dušan Ribič, Miroslav Breznik in Roman Črnčec. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 40/12 - ZUJF),  7. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 
22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 - ZOPA), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 34/09) 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 svoji 5. redni seji, dne 05.02.2015 sprejel Letni program 
športa 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. 25 
Sklep je bil sprejet. 



AD6. 
LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 
2015 
 
Jasna Senekovič je predstavila Letni program kulture občine za leto 2015.  
 
Razprava: Roman Črnčec in Miroslav Breznik.  
 
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 5. redni seji, dne, 
05.02.2015, sprejel Letni program kulture 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. 26 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Po dveh urah dela, je župan Peter Škrlec odredil odmor. 
 
 
 
AD7. 
SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA 
 
Razprava: Roman Črnčec 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 23. čl. Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 62/10-popr., 20/11-Odl. US, 57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13) 
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 5. redni seji, dne 05.02.2015 sprejel Sklep o 
ukinitvi statusa javnega dobra, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 27 
Sklep je bil sprejet. 



AD8. 
SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET ZAVODA 
JVIZ IN VVZ OŠ JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL 
 
Razprava: Dušan Ribič, Alojz Andrejč, Roman Črnčec, Tanja Škrlec in Gregor Nudl.  
 
Člani občinskega sveta so po razpravi odločili, da vsebina sklepa še ni zrela za odločitev. 
 
Župan Peter Škrlec je delo sveta v tej točki prekinil, saj so za odločitev potrebna dodatna 
posvetovanja v delovnem telesu – Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s 
čemer so se strinjali tudi člani sveta. Po ponovnem odločanju Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, se bo o zadevni tematiki odločalo na dopisni seji.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Točka dnevnega reda o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda JVIZ in VVZ OŠ 
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol se prekine. O zadevi se bo odločalo po zasedanju Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na dopisni seji občinskega sveta.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

 

 

Sklep št. 28 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD9. 
RAZNO 
 
Župan Peter Škrlec je vse prisotne seznanil s problematiko na področju povprečnine. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.  
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Višji svetovalec  
                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                         Peter Škrlec 
                                                                                                              Župan 
 
 
 
 
 


