Jurovski Dol, 13.03.2009
Zadeva: 007-2/2009

Z A P I S N I K
17. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki je bila v četrtek, 12. marca 2009 ob 17. uri,
v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah
Prisotni:
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Ludvik Dajčman, Alojz Andrejč, Dejan Simonič, Roman
Črnčec, Branko Črnčec, Gregor Nudl, Marija Šauperl in Drago Korošec.
OSTALI PRISOTNI: Hermina Križovnik, Milan Zorec.
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Samo Kristl, Franc Bele in Jasna Senekovič.
PREDSTAVNIKI MEDIJEV: Danica Zemljič-Radio Slovenske gorice
Župan pozdravi članico in člane občinskega sveta, predstavnico medijev in člana nadzornega
odbora 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.
Predlaga naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
3. Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008
5. Sklep o sprejetju Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2009 na območju Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah
6. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav
izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
7. Sklep o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Sklep št. 167
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007, 33/2007), je bil
sprejet dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil
predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 2
Sklep št. 168
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št.
7/2007, 33/2007), je Občinski svet, na svoji 17. redni seji, dne 12.03.2009, sprejel zapisnik
16. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.
Prisotnih 8 članov (za 8)

K točki 3
Župan v uvodu k tretji točki dnevnega reda »Letnemu poročilu Nadzornega odbora Sv. Jurij v
Slov. goricah za leto 2008« pove, da je nadzorni odbor v letu 2008 opravil 11 nadzorov na 9.
rednih sejah. Besedo je predal predsednici nadzornega odbora, ki je podala izčrpno poročilo o
vseh opravljenih nadzorih, predlogih in mnenjih nadzornega odbora.

K točki 4:
Sklep št. 169
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/2007) in 57. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št 94/2007-UPB-2, 94/2008, 76/2008, 100/2008) ter
98. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
56/2002-ZJU, 14/2007 – ZSPDPO, 109/2008) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah na svoji 17. redni seji, dne 12.03.2009 sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.
Prisotnih 8 članov (za 6, 2 ne glasujeta)
K točki 5:
Sklep št. 170
Na podlagi 7. in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007)
je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 17. redni seji, dne 12.03.2009,
sprejel Sklep o sprejetju Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2009, kot je bil predložen.
Prisotnih: 8 članov (za 6, 2 ne glasujeta)

K točki 6
Sklep št. 171
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/2007, 33/2007),
122. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) in 5. člena Odloka o
plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na
območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 3/97) je občinski svet na svoji 17. redni seji, dne
12.03.2009 sprejel Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in
naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča v letu 2009, kot je bil
predložen.
Prisotnih: 8 članov (za 8)

K točki 7
Sklep št. 172
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in Odloka
o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009 (MUV, št. 31/08 in 1/09), je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 17. redni seji, dne 12.03.2009, sprejel
Sklep o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi
obravnavi in odločil, da se o njem še razpravlja na pristojnem odboru.
Prisotnih: 8 članov (za 8)

K točki 8
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Alojza Andrejč zanima, kako je s sanacijo plazov v občini. Župan odgovarja, da je na
območju občine, po hitrem taljenju snega v mesecu februarju, nastalo precej plazov, kateri so
bili prijavljeni na Ministrstvo za obrambo, nekatere si je ogledala tudi geologinja. Doda še, da
je ministrica za obrambo na postavljeno poslansko vprašanje odgovorila, da država ne bo
financirala sanacije nastalih plazov. Alojz Andrejč doda, da ga zanima predvsem cesta na
Malni, ki jo je plaz močno poškodoval, saj se je sprožil tik ob cesti, precej globoko. Župan
odgovarja, da se bo pridobilo strokovnjaka, ki bo ocenil škodo in predlagal ustrezno rešitev za
sanacijo, ki bo opravljena predvidoma do konca leta 2009.
Alojz Andrejč še poda pobudo, da se uredi pešpot v Jurovskem Dolu, od Baumana do cerkve.
Župan odgovarja, da smo že prejeli enako pobudo od enega izmed občanov in da se bo pot v
doglednem času uredila, in sicer po pridobitvi soglasij lastnikov sosednjih zemljišč. Samo
Kristl doda, da se pot lahko uredi, saj gre verjetno za vrisano javno pot, kar bo še preveril.
Roman Črnčec županu predlaga, da se poveže skupaj s sosednjimi župani, lahko tudi širše, ne
samo z župani občin Upravne enote Lenart, ampak tudi z drugimi (občina Šentilj, občina
Pesnica,…), da bi tako s skupnimi močmi tukajšnje lokalne skupnosti ustvarile pritisk na
državo oz. pristojno ministrstvo, v zvezi z nastalimi plazovi, saj se vsakodnevno opaža, da
nastajajo novi plazovi, ki predstavljajo grožnjo prebivalcem. Meni, da občina in občani sami
niso zmožni odprave takšnih posledic.

Roman Črnčec še opozori na slabo ravnanje z delovnimi materiali podjetja Telekom (v
Gasteraju pri Šalamunu in proti Perkovim) in predlaga, da se pristojne opozori, da se zadeve
pospravijo. Prav tako so ureditve potrebni obcestni jarki in udarne luknje (pri Šalamunu se bo
asfalt dokončno uničil, če se cesta ne bo uredila).
Marija Šauperl vpraša kaj je s tehtnico pri zadrugi in kje bo druga?
Župan odgovarja, da je bila tehtnica last Kmetijske zadruge Lenart in da jo je le-ta odstranila,
sedaj je tehtnica že postavljena v zbirnem centru v Žerjavcih.
Drago Korošec opozori na udarne jame, ki se nahajajo na cestah po Partinju in na Vardi in so
potrebne sanacije. Prav tako predlaga, da se sestavi seznam pobud, ki so jih podali člani
občinskega sveta na sejah in poda obrazložitev katere so uresničene in katere ne.
Branka Črnčeca zanima, kdo je bil zadolžen za pluženje snega pri Oprešniku v Gasteraju, saj
se mu cesta ob sneženju ni plužila. Samo Krilstl odgovarja, da Kerec. Branko Črnčec še doda,
da so bile v letošnji zimski sezoni ceste zelo ozko splužene in da se marsikje dva avtomobila
nista mogla srečati.
Prav tako predlaga ureditev ceste s kanali pri Alojzu Črnčecu in Dušanu Farazinu.
Dejan Simonič poudari, da je potrebno ob pomladanskem čiščenju cest, počistiti tudi mulde,
ki so zaradi pluženja polne gramoza. Zanima ga ali lahko občina sprejme kakšen odlok, s
katerim bi se dalo urediti sam center Jurovskega Dola in ureditev razpadajočih zgradb. Župan
odgovarja, da gre za zasebno lastnino v katero občina ne more posegat.
Dejan Simonič še vse seznani, da bo 28.03.2009 potekala čistilna akcija, ki jo pripravlja
Lovska družina Sv. Jurij in predlaga, da se vse organizira kot lansko leto (akcije po naseljih,
letaki…).
Branko Črnčec opozori na cesto v Sp. Gasteraju (Belna - Žnofl), ki je potrebna gramoziranja.
Ludvik Dajčman prav tako opozori na cesto pri Majceniču in Krajncu, ki je komaj prevozna
in predlaga njeno ureditev. Župan odgovarja, da bodo skušali urediti cesto skupaj z občino
Lenart, saj gre za mejno cesto.
Župan se vsem zahvali za prisotnost in sodelovanje.
Seja je bila zaključena ob 18.50uri.
Zapisnik sestavila:
Jasna Senekovič
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

