Jurovski Dol, 12.06.2009
Zadeva: 007-2/2009

Z A P I S N I K
19. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki je bila v četrtek, 11.06.2009 ob 17. uri,
v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah
Prisotni:
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alojz Andrejč, Branko Črnčec, Ludvik Dajčman, Marija
Šauperl, Dejan Simonič, Roman Črnčec, Gregor Nudl (z zamudo) in Drago Korošec (z
zamudo).
OSTALI PRISOTNI: Janja Viher, Razvojna agencija Slovenske gorice
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Franc Bele, Samo Kristl in Jasna Senekovič.
ZAINTERESIRANA JAVNOST: Stanislav Senekovič
Članica občinskega sveta Marija Šauperl opraviči člana Dragota Korošca, saj bo najverjetneje
začetek seje zamudil.
Župan pozdravi vse prisotne člane občinskega sveta in gostjo na seji Janjo Viher ter
predstavnico medijev Danico Zemljič.

K točki 1
Ugotavlja sklepčnost občinskega sveta in predlaga razširitev dnevnega reda, skladno s 33. čl.
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07. 33/07), in sicer
z eno dodatno točko: Sklep o potrditvi Investicijskega programa »Izgradnja mreže malih
čistilnih naprav«. Župan Peter Škrlec tako predlaga naslednji razširjeni dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
3. Potrditev zapisnika 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
4. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
druga obravnava
5. Letni program razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009

6. Sklep o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah –
druga obravnava
7. Sklep o potrditvi DIIP-a »Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol«
8. Pravilnik o računovodstvu
9. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
10. Sklep o potrditvi Investicijskega programa »Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Članom občinskega sveta predlaga razširjeni dnevni red v razpravo in potrditev.
Sklep št. 185
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007, 33/2007), je bil
sprejet razširjen dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
kot je bil predlagan na seji.
Prisotnih 6 članov (za 6)
Na seji se pridruži član občinskega sveta Gregor Nudl.

K točki 2
Sklep št. 186
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št.
7/2007, 33/2007), je Občinski svet, na svoji 19. redni seji, dne 11.06.2009, sprejel zapisnik
18. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.
Prisotnih 7 članov (za 7)
Sejo začasno zapusti članica občinskega sveta Marija Šauperl.

K točki 3
Sklep št. 187
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št.
7/2007, 33/2007), je Občinski svet, na svoji 19. redni seji, dne 11.06.2009, sprejel zapisnik 7.
dopisne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.
Prisotnih 6 članov (za 6)
Na sejo se pridruži članica občinskega sveta Marija Šauperl.

K točki 4:
Župan preda besedo Janji Viher iz Razvojne agencije Slovenske gorice, katera predstavi
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Sklep št. 188
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 19. redni seji dne 11.06.2009 sprejel Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.
Prisotnih: 7 članov (za 7)
Na seji se pridruži član občinskega sveta Drago Korošec.

K točki 5:
Sklep št. 189
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ( MUV, št. 01/2007) in 15. člena
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij
v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/2007), je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah na 19. redni seji dne 11.06.2009, sprejel Letni program razvoja podeželja v Občini Sv.
Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.
Prisotnih: 8 članov (za 8)

K točki 6
Sklep št. 190
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 19. redni seji, dne 11.06.2009 sprejel
Sklep o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil
predlagan.
Prisotnih: 8 članov (za 8)

K točki 7
Sklep št. 191
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) in
18. čl. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah
na 19. redni seji, dne 11.06.2009 sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta »Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol«, kot je bil predlagan.
Prisotnih: 8 članov (za 8)

K točki 8
Sklep št. 192
Na podlagi 4. in 52. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02) ter v
skladu s podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, Slovenskimi računovodskimi
standardi in 16. členom Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/2007) je Občinski
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 19. redni seji, dne 11.06.2009 sprejel Pravilnik o
računovodstvu, kot je bil predlagan.
Prisotnih: 8 članov (za 8)

K točki 9
Sklep št. 193
Na podlagi 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08),
21. čl. Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04-UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, in
126/07-ZGO1B) 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 19. redni seji, dne 11.06.2009 sprejel Sklep
o ustanovitvi grajenega javnega dobra, kot je bil predlagan.
Prisotnih: 8 članov (za 8)

K točki 10
Sklep št. 194
Na podlagi 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) in 20.
čl. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah
na 19. redni seji, dne 11.06.2009 sprejel Sklep o potrditvi Investicijskega programa Izgradnja
mreže malih čistilnih naprav, kot je bil predlagan.
Prisotnih: 8 članov (za 8)

K točki 11
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Sejo zapustita Gregor Nudl in Roman Črnčec, saj imata kot člana sveta šole sejo le-tega.
Dejan Simonič vpraša, kako je urejena interventna služba Zdravstvenega doma Lenart, saj so
v bližnji preteklosti ob neljubem dogodku na intervencijo iz Lenarta na Malno (lovski dom)
čakali kar 23 minut.
Župan odgovarja, da se bo pozanimal kako je s tem. Računov, ki so bili na podlagi sklepa
občinskega sveta izstavljeni, s strani občin niso bili plačani, saj Zdravstveni dom zagotavlja to
urgentno službo z rednimi programi.
Dejan Simonič pove, da vse pogosteje opaža, da kmetje zorjejo njive ob cestah čisto do roba,
tako da se ob večjih nalivih prepusti zamašijo, blato pa ostaja na cestah.

Župan odgovarja, da tudi sam opaža takšna ravnanja in da je potrebno ukrepati v smeri, da se
med cesto in njivo pusti metrski pas zelenice. Samo Kristl dodaja, da je takšno početje kmetov
usmerjeno v večjo pridobitev površine zaradi gerkov.
Dejan Simonič še predlaga, da se ob jarku za pokopališčem v Jurovskem Dolu, ki je bil
očiščen, posadijo drevesa, tako za namene živali kot vetrne tokove.
Samo Kristl odgovarja, da so se čistili drenažni jarki, saj drenaže več ne delujejo. Dreves se
tako ne namerava saditi, vendar meni, da bodo jelše in ostalo drevje hitro pognali.
Dejan Simonič vpraša, če bi bil mogoč samo enostranski poseg. Samo Kristl odgovarja, da v
tem primeru ne gre za potoke, ampak za drenažne jarke, ki so zamuljeni in morajo biti
očiščeni.
Marija Šauperl se strinja z Dejanom Simoničom in poudari, da vsak dela zase,
naravovarstveniki so zgroženi kaj se počne, naravi se povzroča velika škoda, saj se vse podre
in očisti. Marsikaj bi se lahko pustilo, bilo estetsko ali bi se lahko kaj dodalo.
Dejan Simonič še poudari, da v tem primeru ne gre samo za divjad, ampak tudi za vetrne
tokove.
Drago Korošec dodaja, da gremo po poti Italijanov, vendar bi morali upoštevati naravne
danosti. Da je jarek očiščen je prav, naj pa se primerno tudi uredi, saj zaradi vplivov na
naravo, kasneje trpimo ujme.
Marija Šauperl ob tem pove, da je ob obhodu Globovnice v celotni dolžini njenega poteka po
Občini Sv. Slov. goricah, samo v mejah športnega parka v Jurovskem Dolu zasledila urejenost
okolja, ostalo je vse zaraščeno. Takšno stanje je po njenem mnenju zaradi pomanjkanja
zavesti pri ljudeh, katero bi bilo potrebno v njih vzbuditi.
Sejo zapusti član občinskega sveta Ludvik Dajčman.
Dejan Simonič poda pobudo, da se krajanom Žitenc (Klobasa - Šefer) pošlje dopis, da dobijo
zabojnike za smeti.
Marija Šauperl predlaga, da bi bilo potrebno preveriti tudi drugod po občini, kdo ima in kdo
nima zabojnika za smeti.
Samo Kristl odgovarja, da bi to moral urediti Saubermacher d.o.o., saj je to njegova naloga.
Vendar za to ni preveč zainteresiran, saj mu z bolj oddaljenimi gospodinjstvi, nastajajo večji
stroški.
Člani občinskega sveta se strinjajo, da se preverijo celotni podatki o gospodinjstvih, ki imajo
zabojnik in tistih, ki zabojnika nimajo. Da se zabojniki dodelijo v uporabo, se lahko vključi
tudi Medobčinski inšpektorat.
Drago Korošec pove, da bankomat pri trgovini ne deluje redno in da bi bilo dobro, če bi se
situacija z bankomatom uredila. Prav tako pove, da po cesti »na dugo« teče voda in da bi
potrebno urediti vodotok.

Župan odgovarja, da je seznanjen s težavo odteka vode po cestišču, z lastnikom je
dogovorjeno, da se bo stanje uredilo v jeseni, da se ne bi delalo preveliko škode na pridelkih.
Drago Korošec predlaga, da se uredi most čez Globovnico pri Vogrinu, ki skoraj ni več
prevozen, dejansko gre za »skok čez mejo«.
Župan odgovarja, da se most nahaja v Občini Lenart, zato bo pobuda prenesena na slednjo.
Branko Črnčec dodaja, da je v izredno slabem stanju tudi most na poti iz Sp. Gasteraja proti
Lenartu.
Župan odgovarja, da bo tudi ta pobuda posredovana na Občino Lenart.
Branko Črnčec predlaga, da se pregleda most v Sp. Gasteraju pri Pavalecu.
Samo Kristl odgovarja, da je bil most skupaj z Romanom Kranarjem ogledan in bo do jeseni
tudi saniran.
Župan se vsem zahvali za prisotnost.
Seja je bila zaključena ob 18.55uri.
Zapisnik sestavila:
Jasna Senekovič
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

