Številka: 900-1/2013
Datum: 05.07.2013

Z A P I S N I K
17. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila
v četrtek, 04.07.2013.
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 članica Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah:
Alojz Andrejč, Milan Bauman, Branko Črnčec, Roman Črnčec, Drago Korošec, Franc
Lešnik, Gregor Nudl, Marija Šauperl in Janez Verbošt (v nadaljevanju: člani sveta).
Navzoči gostje: predstavnik Evropskega pravnega centra, Milan Železnik, ravnatelj
JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Stanislav Senekovič.
Občinska uprava: Franc Bele, Samo Kristl, Jasna Senekovič.
Seja se je pričela ob 17. uri.
AD 1.
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Župan Peter Škrlec je ugotovil sklepčnost Občinskega sveta, saj je bilo prisotnih sedem od
devetih članov občinskega sveta. Povedal je, da bosta člana Občinskega sveta, Branko Črnčec
in Janez Verbošt, sejo nekoliko zamudila.
Župan Peter Škrlec je predlagal dnevni red 17. redne seje, kot je bil posredovan z vabilom
Predlagan dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje;
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje;
4. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje;

5. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – hitri postopek;
6. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – hitri
postopek;
7. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – prva
obravnava;
8. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv.
Jurij v Slov. goricah – prva obravnava;
9. Sklep o oblikovanju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice;
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta;
11. Sklep o sprejemu Letnega poročila Mariborskega vodovoda d.d. za leto 2012;
12. Letni program razvoja podeželja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013;
13. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2013/14 in določitvi
povečanega normativa v vsakem oddelku;
14. Razno.
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 33. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št.
7/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 17. redni seji, dne
04.07.2013 sprejel dnevni red kot je bil posredovan z vabilom.
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 142
Dnevni red je bil sprejet.

AD 2.
POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV.
JURIJ V SLOV. GORICAH
Razprava: Gregor Nudl
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah na svoji 17. redni seji, dne 04.07.2013 sprejel zapisnik 16. redne seje, s
predlaganim popravkom številke sklepa.
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.

Sklep št. 143
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
POTRDITEV ZAPISNIKA 3. DOPISNE SEJE
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah na svoji 17. redni seji, dne 04.07.2013, sprejel zapisnik 3. dopisne 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. 144
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
POTRDITEV ZAPISNIKA 4. DOPISNE SEJE
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah na svoji 17. redni seji, dne 04.07.2013, sprejel zapisnik 4. dopisne 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. 145
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH
JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI SV. JURIJ V SLOV.
GORICAH – HITRI POSTOPEK

Predlog odloka je predstavil Milan Železnik.
Na sejo sta se pridružila člana Občinskega sveta Branko Črnčec in Janez Verbošt.
Razprava: Roman Črnčec, Milan Bauman, Marija Šauperl in Drago Korošec.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/2010
in 48/2012), drugega odstavka 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in
16. člena Statuta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št.
16/2010) ter v skladu z določili Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, 62/1998, 109/2010-ZCes-1) je Občinski svet
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji 17. seji, dne 04.07.2013, sprejel Odlok o
načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah po hitrem postopku, kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 146
Sklep je bil sprejet.

AD 6. ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA
OPRAVLJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN
DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH –
HITRI POSTOPEK
Predlog odloka je predstavil Milan Železnik.
Razprava: Roman Črnčec, Milan Bauman, Marija Šauperl in Drago Korošec.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 16. člena Statuta Občine
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/2010) je občinski svet
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji 17. seji, dne 04.07.2013, sprejel Odlok o
predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih
javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah po hitrem
postopku, kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.

Sklep št. 147
Sklep je bil sprejet.

AD 7.
ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V
OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH – PRVA OBRAVNAVA
Predlog odloka je predstavil Milan Železnik.
Razprava: Roman Črnčec, Milan Bauman in Drago Korošec.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2,
76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in
57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1,
49/2006-ZMetD, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012,
57/2012), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in 21/2013),
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št.
88/2011 in 8/2012) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski
uradni vestnik št. 16/2010) je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji
17. seji, dne 04.07.2013, sprejel Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v
Slovenskih goricah v prvi obravnavi, kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
En član sveta NI GLASOVAL.
Sklep št. 148
Sklep je bil sprejet.

AD 8.
ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA
OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN
ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE V OBČINI SV. JURIJ V SLOV.
GORICAH – PRVA OBRAVNAVA
Predlog odloka je predstavil Milan Železnik.
Razprava: Roman Črnčec, Milan Bauman in Drago Korošec.

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi določila 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
332/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 36. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006) in 16. člena Statuta Občine
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 16/2010) je občinski svet
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji 17. redni seji dne 04.07.2013 sprejel Odlok o
predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v
Slovenskih goricah, v prvi obravnavi, kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
En član sveta NI GLASOVAL.
Sklep št. 149
Sklep je bil sprejet.

AD 9.
SKLEP O OBLIKOVANJU OBMOČNEGA
SLOVENSKE GORICE

RAZVOJNEGA

PARTNERSTVA

Zaradi opravičene odsotnosti direktorice Razvojne agencije Slovenske gorice, d. o. o., so člani
Občinskega sveta pred začetkom seje prejeli dopis z dodatno obrazložitvijo predlaganega
sklepa.
Predlog sklepa je obrazložil župan Peter Škrlec.
Razprava: Marija Šauperl.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2
(Uradni list RS, št. 20/2011 in 57/2012) in 3. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih
agencijah (Uradni list RS, št. 3/2013) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na
svoji 17. redni seji, dne 04.07.2013, sprejel Sklep o oblikovanju Območnega razvojnega
partnerstva Slovenske gorice, kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 150
Sklep je bil sprejet.

AD 10.
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Alojz Andrejč je župana in člane Občinskega sveta seznanil, da je Odbor za komunalno in
gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varovanje okolja pregledal lokalne ceste in
javne poti po območju občine. Nekatere opažene zadeve so že urejene, večje sanacije pa bodo
odvisne od razpoložljivih proračunskih sredstev.
Peter Škrlec je povedal, da je plaz pri Štanerju začasno saniran, potrebno bo počakati, kaj bo
prineslo vreme. Pri dokončni sanaciji bodo težave z ureditvijo odvajanja, saj lastnik
sosednjega zemljišča ne dovoli speljati vode v dolino.
Alojz Andrejč je opozoril, da pri vseh gospodinjstvih še zmeraj ni urejenega odvoza
odpadkov. Prav tako je povedal, da je bil po mnenju odbora organiziran odvoz kosovnih
odpadkov v letošnjem letu prezgodaj in predlagal, da se kosovni odpadki odvažajo okrog
velike noči ali malo pred Jurjevim.
Peter Škrlec je povedal, da se lahko za odvoz kosovnih odpadkov dogovorimo s podjetjem
Saubermacher Slovenija, d.o.o.; natančen datum lahko določi tudi Občinski svet.
Gospodinjstva, ki še nimajo zabojnikov, so bila prečesana v lanskem letu, od teh so nekateri
zabojnike sprejeli, drugim odvaža drug izvajalec (na meji z Občino Pesnica). Vsi občani oz.
gospodinjstva, ki nočejo zabojnikov, pa so predana Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu
Maribor.
Marija Šauperl je na ugotovitev odbora o rešitvah za izboljšanje Plateisovine povedala, da so
rešitve pripravljene, projekt je arhitekturno izrisan, le finančnih sredstev ni. Težavo
predstavlja solastništvo. V bližnji in daljni okolici sicer takšne vsebine uspevajo, morali bi
najti skupne vsebine, ki bi se lahko udejanjale (gostilna, poročna dvorana …).
Peter Škrlec je menil, da zgradbe, takšne kot so, nekoliko kazijo ugled centra Jurovskega
Dola. Potreben bi bil pogovor z obema solastnikoma, kaj storiti.
Marija Šauperl je dodala, da vsak, ki pride od drugod, ugotovi, da je območje Plateisovine lep
prostor za simpatično jedro. Morali bi strniti vrste in predlagati dobro vsebino, potem bi se
tudi lastnik strinjal.
Milan Bauman je opozoril na živalske iztrebke po centru Jurovskega Dola.
Peter Škrlec je povedal, da se bo pregledala zakonodaja na tem področju.
Roman Črnčec in Marija Šauperl sta predlagala, da se opravi pregled pobud in vprašanj.
Drago Korošec je pohvalil sanacijo plazu, ki je nastal pri Štanerju in menil, da je preteklo
predolgo časa od nastanka plazu in sanacije.
Samo Kristl je povedal, da so se v vmesnem času iskale ustrezne rešitve, saj bi prvotna
ponudba za sanacijo preveč bremenila proračunska sredstva.

Gregor Nudl je vprašal, ali je cena za odvoz plastike in papirja za fizične osebe in podjetnike
urejena različno. Kje je osnova, da morajo podjetniki plačati posebej še za plastiko, kovino,
steklo in papir?
Peter Škrlec je povedal, da se bo pozanimal pri izvajalcu odvoza smeti.
Po dveh urah neprekinjenega dela, je župan Peter Škrlec, v soglasju s člani Občinskega sveta,
odredil 5 minutni odmor.

AD 11.
SKLEP O SPREJEMU LETNEGA POROČILA MARIBORSKEGA VODOVODA
D.D. ZA LETO 2012
Župan, Peter Škrlec, je podal povzetek podatkov iz Letnega poročila Mariborskega vodovoda,
d. d. za leto 2012, ki so se nanašali na območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 26. člena ZGJS (Ur. l. RS št. 32/1993) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov.
goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah, na 17. redni seji,
dne 04.07.2013, sprejel Sklep o potrditvi Poročila Mariborskega vodovoda, javnega podjetja,
d. d. o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v letu 2012.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 151
Sklep je bil sprejet.

AD 12.
LETNI PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA OBČINE SV. JURIJ V SLOV.
GORICAH ZA LETO 2013
Franc Bele je obrazložil Letni program razvoja podeželja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za
leto 2013.
Razprava: Milan Bauman.
PREDLOG SKLEPA:
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 17. redni seji, dne 04.07.2013, sprejel Letni program razvoja podeželja Občine Sv.
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. 152
Sklep je bil sprejet.

AD 13.
SKLEP O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZA VRTEC ZA
ŠOLSKO LETO 2013/14 IN DOLOČITVI POVEČANEGA NORMATIVA V VSAKEM
ODDELKU
Župan Peter Škrlec je podal kratko obrazložitev predlaganega sklepa in besedo predal
ravnatelju Stanislavu Senekoviču, ki je dodatno obrazložil obravnavano tematiko.
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 - popr., 65/09 - popr.), 20/11,
40/12-ZUJF in 57/2012-ZPCP-2D), 17. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-uradno
prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF), Pravilnika o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št.
75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10, 92/12), 40. čl. Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole 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 17. redni seji, dne 04.07.2013, sprejel
Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2013/14 in določitvi
povečanega normativa v vsakem oddelku, kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 153
Sklep je bil sprejet.

AD 14.
RAZNO
Ravnatelj Stanislav Senekovič je člane občinskega sveta seznanil s finančnimi težavami oz.
problemom nelikvidnosti vrtca, in sicer zaradi izgube vrtca, v višini 6.300,00 EUR v letu
2011. Dodal je, da npr. v Občini Sveta Ana in Benedikt to rešujejo z nakazilom izgube, v
našem primeru pa se to, kljub prošnjam vrtca, ne zgodi. V kolikor bi občina pokrila izgubo, bi
za prejeta sredstva vrtec kupil preprogo oz. zeleno travo na terasi, s preostalimi sredstvi bi si

zagotovil likvidnost. Prav tako je predlagal, da se v jeseni doseže sporazum, da bi se druga
vožnja otrok domov opravila samo z enim avtobusom.
Peter Škrlec je povedal, da bo, kar se tiče izgube vrtca, več govora na naslednji seji
Občinskega sveta, na kateri bo predstavljeno revizijsko poročilo nad poslovanjem šole in
vrtca za leti 2011 in 2012. Kar se tiče šolskih prevozov pa že potekajo pogovori z izvajalcem.
Peter Škrlec je članom občinskega sveta prebral vlogo Lovske družine Sv. Jurij v Slov.
goricah, s katero prosijo za sofinanciranje nakupa novih oken in vrat na lovskem domu.
Roman Črnčec je menil, da bi morali proračunska sredstva planirati že v lanskem letu, ko se
je sprejemal proračun za letošnje leto.
Marija Šauperl je povedala, da so člani družine pripravljeni pomagati vsem društvom, sploh
sedaj, ko je v izgradnji kulturni dom.
Člani občinskega sveta so soglasni, da se Lovski družini Sv. Jurij za sofinanciranje nakupa
oken in vrat v lovskem domu nameni znesek v višini 500,00 EUR proračunskih sredstev ali se
na podlagi vloge proračunska sredstva zagotovijo v proračunu za leto 2014.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisnik pripravila:
Jasna Senekovič
Višji svet. za spl. in prav. zadeve
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

