
                                  
                                                                                                              Jurovski Dol, 14.08.2009  
                                                                                                              Zadeva: 007-2/2009 
 

Z A P I S N I K  
 

20. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki je bila v četrtek, 13.08.2009 ob 17. uri, 

v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

 

Prisotni: 

 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Branko Črnčec, Ludvik Dajčman, Alojz Andrejč, Dejan 
Simonič, Roman Črnčec in Gregor Nudl.  
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Marija Šauperl 
 
NEOPRAVIČENO ODSOTNI: Drago Korošec 
 
OSTALI PRISOTNI: Franjo Švajger (Medobčinski inšpektorat), Mateja Raboteg 
(Medobčinsko redarstvo), Hermina Križovnik (Nadzorni odbor) 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Samo Kristl in Jasna Senekovič 
 
 
Župan pozdravi vse člane občinskega sveta, predsednico nadzornega odbora, zaposlene v 
Občinski upravi in povabljene goste, Franja Švajgerja iz Medobčinskega inšpektorata in 
Matejo Roboteg iz Medobčinskega redarstva ter opraviči odsotno članico občinskega sveta 
Marijo Šauperl. 
 

K točki 1 
Župan 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 »Prometna povezava 
urbanega središča z avtocesto«. Župan Peter Škrlec tako predlaga naslednji razširjeni dnevni 
red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinsko redarstvo 

4. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009 

5. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2009 občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

6. Sklep o sprejemu posamičnega programa prodaje nepremičnega premoženja 



7. Sklep o sprejetju Investicijskega programa »Prometna povezava urbanega središča z 
avtocesto« 

8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
 
Članom občinskega sveta predlaga razširjeni dnevni red v razpravo in potrditev. 
 
Sklep št. 195 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007, 33/2007), je Občinski 
svet  Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 20. redni seji, dne 13.08.2009 soglasno sprejel 
razširjen dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je 
bil predlagan na seji.  

 
Prisotnih 6 članov (za 6) 
 
 
K točki 2 

Sklep št. 196 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007), je Občinski svet, na svoji 20. redni seji, dne 13.08.2009, sprejel zapisnik 
19. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.  
 

Prisotnih  6 članov (za 6) 
 
 
 
K točki 3 

Sklep št. 197 
Na podlagi 85. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007), je Občinski svet, na svoji 20. redni seji, dne 13.08.2009, sprejel sklep, da 
bo predlagan Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinsko redarstvo, 
sprejel po skrajšanem postopku. 
 
Prisotnih 6 članov (za 6) 

 

 

Sklep št. 198 
Na podlagi 2. odstavka 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006 – 
ZORed), 2. odstavka 49. a Zakon o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Ur. l. RS št. 94/2007, 
št. 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, št. 76/2008, št. 100/2008 Odl. US: U-I-
427/06-9) 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 sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave Medobčinsko redarstvo, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih 6 članov (za 6) 
 
 
K točki 4: 
Župan Peter Škrlec in računovodkinja Simona Črnčec članom občinskega sveta predstavita 
Polletno poročilo o realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 



K točki 5: 

Sklep št. 199 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-IPB2, 
27/2008, 76/2008 in 100/2008), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/1999, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,109/2008 in 
49/2009) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV 1/2007, 33/2007) 
je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  na 20. redni seji, dne 13.08.2009 sprejel 
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009, s predlagano 
spremembo v Letnem načrtu prodaje nepremičnega premoženja. 
 

Prisotnih: 6 članov (za 6) 

 

 

K točki 6 

Sklep št. 200 
Na podlagi 51. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2,76/2008), 
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/2007 in 94/2007) 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 20. redni seji, dne 13.08.2009 sprejel Sklep o sprejemu Posamičnega 
programa ravnanja s stvarnim premoženjem za zgradbo starega vrtca s predlaganimi 
spremembami.  
 
Prisotnih: 6 članov (za 6) 

 

 

K točki 7 

Sklep št. 201 
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 20. redni seji, dne 13.08.2009 sprejel Sklep o potrditvi Investicijskega programa Prometna 
povezava urbanega središča z avtocesto, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih: 6 članov (za 6) 

 
 
K točki 8 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Roman Črnčec glede cene za šolske prevoze otrok, ki bi naj bila previsoka predlaga, da se 
opravijo pogajanja. Župan odgovarja, da so bila pogajanja opravljena, cena se je v tem 
postopku spustila za 5%. Samo Kristl dodaja, da bo potrebno najti konkurenco, katera bo ceno 
znižala.  
 
Alojz Andrejč vpraša, kako napreduje ureditev prostora pod kulturnim domom. Župan pozove 
občinsko upravo, da v naslednjih štirinajstih dneh pošlje vabilo predsednikom vseh društev v 
občini. 
 
 



Branko Črnčec se zahvali za ureditev mosta v Sp. Gasteraju in opozori na plaz, ki je potreben 
sanacije, do takrat pa je nujna postavitev opozorilnih znakov. Župan odgovarja, da si je 
omenjen plaz skupaj s članom občinskega sveta Romanom Črnčecem ogledal in obenem 
odgovarja, da je podjetje CPM d.d. že dobilo naročilo, da uredi zaporo ceste, katere pa po 
zadnjih informacijah žal še ni uredilo.  
 
Dejan Simonič vpraša, kakšna je možnost gramoziranja ceste Rotwein. Samo Kristl 
odgovarja, da so tja bili zapeljani trije kamioni gramoza. Dejan Simonič meni, da je to 
premalo gramoza za tak odsek. Samo Kristl odgovarja, da je potrebno izkazovati interes, da se 
navedena cesta spremeni iz poljske poti v gramozirano cesto, sedaj gre za poljsko pot, katera 
sicer spada pod občinske ceste in je za svoj namen tudi prevozna, kar pomeni da je prevozna s 
traktorji. Če se cesta bolj gramozira ob izkazanem interesu ljudi, bo potrebno njeno 
vzdrževanje in ohranjanje v stanju, kot bo urejena.  
 
Dejan Simonič predlaga, da se ekološki otok pri Lekežiču zaradi ustreznejše lokacije preseli, 
in sicer za okrog 100 metrov pred sedanjo lokacijo. Za zemljišče je že dogovorjeno, potreben 
bi bil edino izkop in betonaža prostora,  kjer bi zabojniki bili postavljeni. Župan odgovarja, da 
če ni zemljišče problem, potem bi se dalo dogovoriti za predlagano spremembo. Samo Kristl 
odgovarja, da ne vidi utemeljenega razloga, da se spremeni prostor ekološkega otoka, glede 
na to, da je ta urejen. Župan predlaga, da se predlagano preuči in ugotovi ali naj se ekološki 
otok prestavi ali ne.   
 
Alojz Andrejč na že dano pobudo na eni izmed prejšnjih sej občinskega sveta, o plačevanju 
odpadkov, katere dostaviš podjetju Saubermacer d.o.o. v Lenartu pove, da se mora za 
odpadke plačati, kar lahko dokaže s potrdilom o plačilu. Župan zagotovi, da so mu pri 
podjetju Saubermacher odgovorili, da se kosovni odpadki ne plačujejo in da se bo ponovno 
pozanimal kako je s tem, glede na to, da se v Mariboru pri podjetju Snaga d.o.o. ti odpadki ne 
plačujejo.  
 
Roman Črnčec vpraša ali so že urejene vse bankine. Župan odgovarja, da v tako kratkem času 
po neurju ni bilo mogoče popraviti vseh bankin, je pa urejanje bankin v teku. 
 
Roman Črnčec in Gregor Nudl opozorita na luknjo pred mostom (Sp. Gasteraj mimo Račeka), 
katera je nastala z uničenjem bankine in se ji ni mogoče izogniti. Župan zagotovi, da se bo 
povezal z Občino Lenart, saj je most na njenem območju.  
 
Župan se vsem zahvali za prisotnost. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                    
                                                                                                        Peter Škrlec 
                                                                                                             Župan 
 
 


