
 
 

 

Številka: 900-1/2013 

Datum: 24.10.2013 

 
Z A P I S N I K  

 
19. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila 

v četrtek, 24.10.2013. 
 

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 Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: Alojz 
Andrejč, Roman Črnčec, Franc Lešnik, Gregor Nudl, in Janez Verbošt (v nadaljevanju: 
člani sveta). 
 
Opravičeno odsotni člani in članica: Milan Bauman, Branko Črnčec, Drago Korošec in 
Marija Šauperl.   
 
Navzoči gostje: / 
 
Občinska uprava: Franc Bele, Mojca Guzej, Samo Kristl, Jasna Senekovič.   
 
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 pet od 
devetih članov občinskega sveta. Povedal je, da so se odsotni člani Občinskega sveta 
opravičili.  
 
Župan Peter Škrlec je predlagal dnevni red 19. redne seje, kot je bil posredovan z vabilom: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje  
3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
4. Odlok o drugem rebalansu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 
5. 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 19. redni seji, dne 
24.10.2013 sprejel dnevni red kot je bil posredovan z vabilom. 
 
Navzočnost je priglasilo 5 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 5 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 160 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 
AD 2. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH  
 
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 19. redni seji, dne 24.10.2013 sprejel zapisnik 18. redne seje, kot 
je bil zapisan in nanj niso bile dane pripombe. 
 
Navzočnost je priglasilo 5 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 5 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 161 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 3.  
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Roman Črnčec je vprašal, ali se bodo še v letošnjem letu uredili najbolj kritični odseki 
gasterajske ceste.  
 
Župan Peter Škrlec je povedal, da se bo po praznikih pričelo s sanacijo posede pri trgovini 
Senekovič in pri Verboštu, posede pri Krivcu oz. Lorberju v Sp. Gasteraju, posede pri Šinku v 
Zg. Partinju in sanacijo ceste Črnčec – Šnofl. Ostal bo odsek pri Kranjcu, kjer bo potrebna 
večja sanacija. Župan je še dodal, da je na območju občine še veliko cest za popraviti, saj so 
dotrajane, vendar se proračunska sredstva na strani države in evropska sredstva za cestno 
infrastrukturo, zmanjšujejo.  



 
Roman Črnčec je ponovno podal pobudo za postavitev ogledala v križišču v Sp. Gasteraju in 
poudaril, da je v omenjenem odseku že vsaj dvakrat prišlo do prometne nesreče.  
 
Peter Škrlec je odgovoril, da se ogledalo lahko postavi na spomlad, saj v zimskem času tako 
ne pride v poštev. 
 
Alojz Andrejč je predlagal, da se v omenjenem križišču uredi krožišče.  
 
Janez Verbošt se je strinjal, da obravnavano križišče predstavlja resno težavo.  
 
 
 
AD 4. 
ODLOK O DRUGEM REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH ZA LETO 2013 
 
Mojca Guzej je predstavila bistvene spremembe zajete v predlaganem drugem rebalansu 
proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013. 
 
Razprava: Gregor Nudl.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008, 76/2008 79/2009, 51/2010, 84/2010 in 40/2012-ZUJF), 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIJ12) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV 16/2010) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na 19. redni seji, dne 24.10.2013 sprejel Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013. 
 
Navzočnost je priglasilo 5 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 5 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 162 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 11. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. l. RS, št. 46/10 in 75/12), 8. in 9. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12) in 16. čl. Statuta Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 19. 
redni seji, dne 24.10.2013 sprejel Dopolnitev k Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 5 članov sveta. 
 
 
 



ZA je glasovalo 5 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 163 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 5. 
RAZNO 
 
Alojz Andrejč je povedal, da je prejel dopis v zvezi s predložitvijo finančnega načrta, ki bi ga 
morali na občino dostaviti do 04.11.2013. Menil je, da so bili za izdelavo finančnih načrtov 
pozvani prepozno, zato je predlagal, da župan skliče sestanek s predsedniki odborov, na 
katerem se lahko sprejmejo določeni sklepi.  
 
Peter Škrlec je povedal, da bo osnutek proračuna posredovan članom občinskega sveta in 
opozoril, da na odhodke, ki se nanašajo na redne transfere ne moremo bistveno vplivati.  
 
Peter Škrlec je člane Občinskega sveta povabil na otvoritev obnovljenega kulturnega doma, ki 
bo v soboto, 26.10.2013 ob 17. uri.  
 
Župan Peter Škrlec je člane Občinskega sveta seznanil s srečanjem županov s predstavniki 
vlade, ki je bilo 23.10.2013 v Celju. Dejal je, da se vladni predstavniki srečanja žal niso 
udeležili, prisotni župani pa so razpravljali o zakonih, ki urejajo financiranje občin in 
uravnoteženje javnih financ, govora pa je bilo tudi o davku na nepremičnine. Zaključki 
srečanja bodo pisno posredovani vladi.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.35 uri. 
 
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Višji svet. za spl. in prav. zadeve  
                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                          Peter Škrlec 
                                                                                                               Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 


