
 
                                                                                                              Jurovski Dol, 04.03.2011  
                                                                                                              Zadeva: 900-1/2010 
 

 

Z A P I S N I K  
4. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki je bila v četrtek, 03.03.2011 ob 17. uri, 

v prostorih sejne sobe občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

 

 

Prisotni: 

 

ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alojz Andrejč, Milan Bauman, Branko Črnčec, Roman 
Črnčec, Drago Korošec, Franc Lešnik, Gregor Nudl, Marija Šauperl in Janez Verbošt. 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Železnik, Franc Knaus, Tanja Hrastnik, Edvard Pukšič, Renata 
Vajngerl in Jožef Kramberger.  
 
OBČINSKA UPRAVA: Samo Kristl in Jasna Senekovič. 
 
 
K točki 1 

 

Župan Peter Škrlec je uvodoma pozdravil vse prisotne na 4. redni seji Občinskega sveta, 
ugotovil sklepčnost, saj je bilo prisotnih vseh devet članov občinskega sveta, in predlagal 
naslednji dnevni red:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje  
3. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo – prva 

obravnava 
4. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Mariborski vodovod d.o.o. – prva obravnava 
5. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 
6. Financiranje tiskanega mesečnika Ovtarjeve novice 
7. Sklep o soglasju k Statutu Zdravstvenega doma Lenart 
8. Odlok o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – hitri postopek 
9. Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet zavoda JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa Jurovski 

Dol 
10. Sklep o imenovanju in pristojnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
 
 



Sklep št. 28 
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 4. redni seji, dne 03.03.2011, sprejel dnevni red, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

Seji se pridruži član občinskega sveta Drago Korošec. 
 
 
K točki 2 

 

Sklep št. 29 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 4. redni seji, dne 03.03.2011, sprejel zapisnik 3. redne seje, kot 
je bil zapisan.  
  
Prisotnih 9 članov (za 9) 

 
 
K točki 3 

 

Sklep št. 30 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno 
prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006), 149. člena Zakona o varstvu okolja 
/ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 
33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 108/2009-ZPNačrt-A, 108/2009), 3. člena 
Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 32/2007-UPB4, 17/2008 (21/2008-popr.), 
76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 Odl. US: U-I-56/08-15), Pravilnika o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008) 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 4. redni 
seji, dne 03.03.2011, sprejel Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, v prvi obravnavi. 
 
Prisotnih 9 članov (za 9) 

 

 

K točki 4 

Sklep št. 31 

Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009), 25. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 
127/2006-ZJZP), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 
65/2009-uradno prečiščeno besedilo) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 4. redni seji, dne 
03.03.2011, sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Mariborski vodovod d.o.o., v prvi 
obravnavi.  
 
Prisotnih 9 članov (za 9) 



K točki 5 

Sklep št. 32 
Na podlagi 16. čl. Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 4. redni seji, dne 03.03.2011, sprejel Sklep o sprejemu 
Poslovnega načrta izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na 
območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih 9 članov (za 9) 

 

 

K točki 6 

Sklep št. 33 
Na podlagi 9. čl. Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 33/10) in 16. 
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet na svoji 4. redni 
seji, dne 03.03.2011, sprejel Sklep o prerazporeditvi sredstev proračunske rezervacije za 
namene financiranja tiskanega mesečnika Ovtarjeve novice.  
 
Prisotnih 9 članov (za 8) 

                                (proti 1) 

 

 

K točki 7 

Sklep št. 34 
Na podlagi 1. odst. 46. čl. Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 
13/93, 66/93, 45/94-odl. US, 8/96, 31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), 30. čl. 
Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart (MUV, št. 1/10) in 16. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na 4. redni seji, dne 03.03.2011, sprejel Sklep o soglasju k predlogu Statuta 
Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih 9 članov (za 9) 

 
 
K točki 8 

Sklep št. 35 
Na podlagi 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 4. odst. 6. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 4. redni seji, dne 
03.03.2011, sprejel Odlok o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v skrajšanem 
postopku.  
 
Prisotnih 9 članov (za 9) 

 
 
K točki 9 

Sklep št. 36 
Na podlagi 14. čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-
varstvenega zavoda Osnovna šola Jožeta Hudalesa (MUV, št. 27/07, 30/09) in 16. čl. Statuta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na 4. redni seji, dne 03.03.2011, sprejel Sklep o imenovanju predstavnikov 



ustanovitelja v Svetu zavoda JVIZ in VVZ Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, kot je 
bil predlagan.  
 

Prisotnih 9 članov (za 9) 

 

 

K točki 10 

Sklep št. 37 
Na podlagi 22. čl. Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/2008-uradno 
prečiščeno besedilo, 57/08-ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-
ZPrCP, 109/10-ZVoz) ter 7. in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 4. redni seji, dne 03.03.2011, sprejel  Sklep o 
imenovanju in pristojnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot je bil 
predlagan.  
 

 

K točki 10 

Milan Bauman je vprašal, kako je z ureditvijo ceste na Malni in načrtovanimi prepusti? 
 
Samo Kristl je odgovoril, da se dela na tem področju v teku, da so jarki že izkopani in se čaka 
samo še na lepše vreme. 
 
Peter Škrlec je dodal, da se načrtuje ureditev treh do štirih prepustov. 
 
Franc Lešnik je vprašal, kdaj se načrtuje ureditev Lešnikovega klanca? 
 
Peter Škrlec je povedal, da se bo ta del ceste uredil v sklopu ceste na Gradišču, terminski plan 
izvedbe je druga polovica leta, tako da bo pred tem še najverjetneje potrebna kakšna manjša 
sanacija.  
 
Franc Lešnik je povedal, da želi, da se vsa njegova plačila iz naslova sejnin nakazujejo na 
šolo, s katero je sklenil dogovor, da bo denar uporabila za plačila raznih aktivnosti za otroke, 
katerih starši plačil ne zmorejo.  
 
Marija Šauperl je povedala, da je že na seji Statutarno-pravne komisije potekala razprava o 
tem, da se pripravi pravilnik o oskrbi in ohranjanju domačih vodnih virov. Predlagala je, da 
Občinska uprava pripravi takšen Pravilnik. Menila je, da bi bilo pred izvedbo obnove 
kulturnega doma potrebno opraviti javno razpravo, na kateri bi se prikazal projekt. Opozorila 
je na cesto v Jurovskem Dolu pri Belna Jožetu, kjer naj bi se uredil odcep.  
 
Samo Kristl je povedal, da bi se glede ohranjanja domačih vodnih virov morala pripraviti 
strategija, nek poslovni načrt, s katerim bi zarisali smernice. Ustvariti bi bilo potrebno 
projektni tim, ki bi do naslednje seje pripravil vse potrebno. 
Marija Šauperl je povedala, da je pri povezovalni cesti pri Brunčičevih slabo urejena 
električna napeljava. 
 
Samo Kristl je povedal, da je to zadeva Elektra Maribor d.d. Občan lahko pokliče na občino, 
da bomo skupaj urgentno nastopili proti Elektru Maribor.  
 
Janez Verbošt je vprašal, kako je z ureditvijo ceste Grager – Rotwein. 



Peter Škrlec je povedal, da se bo preverilo v kakšnem stanju je cesta in ustrezno saniralo, 
zaenkrat se z gramoziranjem še ne bi pričelo, saj je še prezgodaj. 
 
Drago Korošec je opozoril na mrežne razpoke in izvire na cesti ob popuščanju zime, in sicer 
na trasi ceste Prometna povezava urbanega središča z avtocesto, npr. pri Žugmanu, prav tako 
je opozoril na plaz na cesti Kramberger – Majcenič, na meji z Občino Lenart in na ureditev 
povezave čez gozd, mimo Rajšp Dominika ter povedal, da se cesta na Vardi zelo poseda.  
 
Peter Škrlec je povedal, da tehnični prevzem na cesti Prometna povezava urbanega središča z 
avtocesto še ni bil opravljen, a je izvajalec v teh dneh šel v stečaj. Zadržali smo nekaj plačil iz 
naslova zimskega vzdrževanja občinskih cest, katere bo občina imela kot poplačilo, če od 
stečajnega upravitelja ne bo prejela bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.  
 
Roman Črnčec je vprašal, ali bodo ob odvozu smeti pri organiziranju čistilne akcije iz centra 
Jurovskega Dola občani spet lahko oddajali azbestne plošče in opozoril na plazove pri 
Klobaseju. 
 
Samo Kristl je povedal, da se azbestne plošče ne bodo odvažale, slednje morajo odpeljati k 
Saubermacherju občani sami. 
 
Peter Škrlec je glede plazu pri Klobaseju odgovoril, da se zaenkrat čaka na lepše vreme. 
 
Roman Črnčec je predlagal, da se uredijo bankine na cesti proti Velki, sploh do Draškoviča. 
 
Peter Škrlec je povedal, da se bodo bankine pregledale in po potrebi uredile.   
 
Župan Peter Škrlec je člane občinskega sveta seznanil s poročili političnih strank glede 
stroškov volilne kampanje in njihovimi zahtevki za delno povračilo stroškov, povedal, da je 
občina dobila novega zaposlenega – vzdrževalca Radoslava Edra in dodal, da je občina že 
prejela odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o sofinanciranju projekta 
Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol.  
 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič  
 
                                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                               Peter Škrlec 
                                                                                                                   Župan  
 
 
 


