Številka: 900-1/2014Datum: 05.06.2014

Z A P I S N I K
24. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila
v četrtek, 05.06.2014.
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, Branko Črnčec, Drago Korošec, Franc Lešnik, Gregor Nudl, Marija Šauperl in Janez
Verbošt (v nadaljevanju: člani sveta).
Opravičeno odsotni: Milan Bauman in Roman Črnčec
Občinska uprava: Samo Kristl, Jasna Senekovič.
Ostali prisotni: Hermina Križovnik, predstavnica občine v Svetu zavoda Zdravstveni dom
Lenart in Milan Zorec, član Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
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 šest od devetih
članov občinskega sveta. Svojo odsotnost sta opravičila člana Občinskega sveta, Milan Bauman
in Roman Črnčec. Janez Verbošt je sporočil, da bo na sejo prišel z manjšo zamudo.
Župan
sicer:
1.
2.
3.
4.
5.

Peter Škrlec je predlagal dnevni red 24. redne seje kot je bil posredovan z vabilom, in
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 23. redne seje
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Lenart
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah letu 2013
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

6. Pravilnik o nagrajevanju dijakov in študentov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
7. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih
društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Sklep o potrditvi DIIP: Sanacija temeljev telovadnica OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
in Energetska sanacija OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
9. Sklep o spremembi in dopolnitvi Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014
10. Razno
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 33. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski
uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne
05.06.2014 sprejel dnevni red kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 6 članov sveta.
ZA je glasovalo 6 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 209
Sklep je bil sprejet.

AD 2.
POTRDITEV ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV.
JURIJ V SLOV. GORICAH
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 24. redni seji, dne 05.06.2014, sprejel
zapisnik 23. redne seje, kot je bil zapisan.
Navzočnost je priglasilo 6 članov sveta.
ZA je glasovalo 6 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 210
Sklep je bil sprejet.
Na seji se je pridružil član občinskega sveta, Janez Verbošt.

AD 3.
SKLEP O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA
LENART
Hermina Križovnik je predstavila delo Sveta zavoda Zdravstvenega doma Lenart glede
objavljenega prostega delovnega mesta direktorja javnega zavoda.
Razprava: Alojz Andrejč, Marija Šauperl, Branko Črnčec in Gregor Nudl.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 32. čl. Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94, 8/96, 31/00, 36/00-ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 2. odst. 10. čl. Odloka o preoblikovanju
javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/10) je Občinski svet
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel Sklep o soglasju k
imenovanju kandidata Jožefa Krambergerja, dr. med. spec. za direktorja javnega zavoda
Zdravstveni dom Lenart, kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 6 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep št. 211
Sklep je bil sprejet.
Člani občinskega sveta so bili soglasni, da se ob predložitvi sklepa Svetu zavoda, zahtevajo
pisna pojasnila glede:
- podelitve oz. nepodelitve koncesije zdravniku Primožu Kuharju, dr. med., spec. druž.
med.;
- navedejo naj se ukrepi, ki bodo v nadaljevanju sprejeti, da se bodo menjave zdravnikov
stabilizirale in ustavile;
- pojasnijo oz. izboljšajo naj se odnosi med vodstvom zavoda in zaposlenimi
Občinski svet se je prav tako strinjal, da za dosego cilja, torej da zdravniki dolgoročno ostanejo
v Zdravstvenem domu Lenart, občine ustanoviteljice zavoda razpišejo štipendije študentom
medicine.

AD 4.
POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE SV. JURIJ V SLOV.
GORICAH V LETU 2013
Milan Zorec je predstavil Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
v letu 2013.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 50. čl. Statua Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št.
16/10) je Občinski svet na 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel ugotovitveni sklep, da mu je
bilo predloženo pisno poročilo o delu Nadzornega odbora in je bil na ta način seznanjen z
ugotovitvami Nadzornega odbora v letu 2013.
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 član sveta.
Sklep št. 212
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Alojz Andrejč je vprašal, kdaj se bo saniral plaz na Malni, poudaril je, da je prav tako še zmeraj
neurejena cesta na Malni proti Lucu, ki je skoraj neprevozna. Menil je, da bo potrebno urediti
odvodnjavanje.
Peter Škrlec je povedal, da je na občini že predračun za okrog 8.000,00 EUR, ki je namenjen
sanaciji plazu na Malni. Sedaj se čaka na izvajalca, ki je trenutno zelo zaseden. Dodal je, da je
pred dnevi prejel zapisnik Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varstvo okolja
in urejanje prostora, v katerem se predlaga obširna ureditev cest.
Župan Peter Škrlec je člane Občinskega sveta obvestil, da mu je bilo na sestanku s predstavniki
Direkcije RS za cesto obljubljeno, da bodo urejeni trije plazovi na državni cesti, in sicer pri
lovskem domu, pri Želu in pri Križanu.
Janez Verbošt je vprašal, kdaj se bo uredila cesta na Žitencah od Simoniča do Ketiša, ki je v
izredno slabem stanju in opozoril na veliko luknjo v križišču.
Peter Škrlec je povedal, da je veliko cest potrebnih sanacije in preplastitev, ki se bodo uredile
postopoma.
Drago Korošec je vprašal, kaj se bo zgodilo z ekološkimi otoki, ko ne bodo več v uporabi? Prav
tako je opozoril na odtok vode pri kandelabru na Vardi in predlagal, da se na novo uredi mulda.
Peter Škrlec je povedal, da se bo v sklopu razsvetljave zadeva z odtekom vode uredila. Kar se
tiče ekoloških otokov je povedal, da so trenutno na slednjih le še zabojniki za steklo. Na občini
se zavedamo, da se na ekoloških otokih pojavljajo še drugi odpadki, zato Režijski obrat občine
sproti spremlja in čisti ekološke otoke. Če se pri odstranjevanju odpadkov ugotovi povzročitelja
odpadkov, se obvesti tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, ki posreduje.
Branko Črnčec je vprašal, kako daleč je z dokumentacijo za cesti v Zg. Gasteraju.

Peter Škrlec je povedal, da je težava pri izvedbi teh dveh cest predvsem finančnega značaja.
Dodal je, da se zaveda, da se izvedba teh dveh cest prestavlja že dve leti, a kljub temu meni, da
bi bilo potrebno z deli pričeti na jesen, da podlaga prezimi in se nato cesto asfaltira na spomlad.
Sicer pa je trenutna prioriteta investicija v telovadnico.
Branko Črnčec še je opozoril na makadamsko cesto proti Najdeniku v Partinju, katero bo
potrebno urediti.
Gregor Nudl je predlagal, da se temeljni kamen iz zelenice pred kulturnim domom prestavi v
kulturni dom. Povedal je, da je potrebno po opravljeni košnji trave ob cestah odkositi
posamezne hidrante in prometne znake. Predlagal je, da se izvajalca opozori, da ne pokosi
drugega odkosa trave, v kolikor so lastniki travo pokosili prvič, jo bodo tudi nadalje. Opozoril
je, da bo potrebno ponovno čiščenje muld v Partinju. Podal je pobudo, da se tudi v letošnjem
letu predstavijo izdatki ob občinskem prazniku.

AD 6.
PRAVILNIK O NAGRAJEVANJU DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V OBČINI SV. JURIJ
V SLOV. GORICAH
Jasna Senekovič je predstavila predlagan Pravilnik o nagrajevanju dijakov in študentov v
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 1. odst. 85. čl. Poslovnika občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, 16/10) je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel sklep,
da se Pravilnik o nagrajevanju dijakov in študentov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah sprejme
po skrajšanem postopku.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 213
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF)
in 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel
Pravilnik o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah, kot je bil predlagan.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.

Sklep št. 214
Sklep je bil sprejet.

AD7.
PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV
IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Jasna Senekovič je predstavila predlagano spremembo.
Razprava: Marija Šauperl.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 1. odst. 85. čl. Poslovnika občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, 16/10) je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel sklep,
da se Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah sprejme po skrajšanem postopku.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 215
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno
besedilo), 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij
v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah na 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov.
goricah, kot je bil predlagan.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 216
Sklep je bil sprejet.

AD8.
SKLEP O POTRDITVI DIIP: SANACIJA TEMELJEV TELOVADNICA OŠ JOŽETA
HUDALESA JUROVSKI DOL IN ENERGETSKA SANACIJA OŠ JOŽETA
HUDALESA JUROVSKI DOL
Samo Kristl je predstavil predlagana Dokumenta identifikacije investicijskega projekta.
Razprava: Drago Korošec

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradni prečiščeno besedilo,
14/13 – popr. in 101/13), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo
predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št.
54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in 16. čl. Statuta Občina Sv. Jurij v
Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet na 24. redni seji, dne
05.06.2014 sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta:
Sanacija temeljev telovadnica OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in Energetska sanacija OŠ
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol (razsvetljava), kot je bil predlagan.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 217
Sklep je bil sprejet.

AD9.
SKLEP O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI NAČRTA RAZPOLAGANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO
2014
Župan Peter Škrlec je predstavil predlagan sklep.
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 11. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/213-ZDU-1G), 8. in 9. čl. Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in 16.
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel Spremembo in
dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto
2014, kot je bil predlagan.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 218
Sklep je bil sprejet.

AD10.
RAZNO
Župan Peter Škrlec je predstavil vlogo Župnije Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je dne 22.04.2014 ,
podal prošnjo za ureditev zvonenja v mrliški veži. Župan Peter Škrlec je povedal, da je cena

zvona 2.610,00 EUR, za mehanizem za zvonenje pa je Župnija Sv. Jurij v Slov. goricah
pridobila dve ponudbi, in sicer v višini 3.161,00 EUR in 3.484,00 EUR.
Razprava: Alojz Andrejč, Marija Šauperl, Gregor Nudl.
Člani Občinskega sveta so bili soglasni, da Občina Sv. Jurij v Slov. goricah kupi mehanizem
za zvonenje v višini 3.484 EUR, v kolikor se naveden znesek mehanizma kompenzira z
obrokom za nakup kulturnega doma, v nasprotnem primeru Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
sofinancira nakup zvona v višini 2.610,00 EUR.
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.
Zapisnik pripravila:
Jasna Senekovič
Višji svet. za spl. in prav. zadeve
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan
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Z A P I S N I K
24. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila
v četrtek, 05.06.2014.
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, Branko Črnčec, Drago Korošec, Franc Lešnik, Gregor Nudl, Marija Šauperl in Janez
Verbošt (v nadaljevanju: člani sveta).
Opravičeno odsotni: Milan Bauman in Roman Črnčec
Občinska uprava: Samo Kristl, Jasna Senekovič.
Ostali prisotni: Hermina Križovnik, predstavnica občine v Svetu zavoda Zdravstveni dom
Lenart in Milan Zorec, član Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
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 šest od devetih
članov občinskega sveta. Svojo odsotnost sta opravičila člana Občinskega sveta, Milan Bauman
in Roman Črnčec. Janez Verbošt je sporočil, da bo na sejo prišel z manjšo zamudo.
Župan
sicer:
1.
2.
3.
4.
5.

Peter Škrlec je predlagal dnevni red 24. redne seje kot je bil posredovan z vabilom, in
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 23. redne seje
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Lenart
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah letu 2013
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

6. Pravilnik o nagrajevanju dijakov in študentov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
7. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih
društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Sklep o potrditvi DIIP: Sanacija temeljev telovadnica OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
in Energetska sanacija OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
9. Sklep o spremembi in dopolnitvi Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014
10. Razno
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 33. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski
uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne
05.06.2014 sprejel dnevni red kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 6 članov sveta.
ZA je glasovalo 6 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 209
Sklep je bil sprejet.

AD 2.
POTRDITEV ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV.
JURIJ V SLOV. GORICAH
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 24. redni seji, dne 05.06.2014, sprejel
zapisnik 23. redne seje, kot je bil zapisan.
Navzočnost je priglasilo 6 članov sveta.
ZA je glasovalo 6 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 210
Sklep je bil sprejet.
Na seji se je pridružil član občinskega sveta, Janez Verbošt.

AD 3.
SKLEP O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA
LENART
Hermina Križovnik je predstavila delo Sveta zavoda Zdravstvenega doma Lenart glede
objavljenega prostega delovnega mesta direktorja javnega zavoda.
Razprava: Alojz Andrejč, Marija Šauperl, Branko Črnčec in Gregor Nudl.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 32. čl. Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94, 8/96, 31/00, 36/00-ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 2. odst. 10. čl. Odloka o preoblikovanju
javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/10) je Občinski svet
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel Sklep o soglasju k
imenovanju kandidata Jožefa Krambergerja, dr. med. spec. za direktorja javnega zavoda
Zdravstveni dom Lenart, kot je bil predlagan.
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 6 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep št. 211
Sklep je bil sprejet.
Člani občinskega sveta so bili soglasni, da se ob predložitvi sklepa Svetu zavoda, zahtevajo
pisna pojasnila glede:
- podelitve oz. nepodelitve koncesije zdravniku Primožu Kuharju, dr. med., spec. druž.
med.;
- navedejo naj se ukrepi, ki bodo v nadaljevanju sprejeti, da se bodo menjave zdravnikov
stabilizirale in ustavile;
- pojasnijo oz. izboljšajo naj se odnosi med vodstvom zavoda in zaposlenimi
Občinski svet se je prav tako strinjal, da za dosego cilja, torej da zdravniki dolgoročno ostanejo
v Zdravstvenem domu Lenart, občine ustanoviteljice zavoda razpišejo štipendije študentom
medicine.

AD 4.
POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE SV. JURIJ V SLOV.
GORICAH V LETU 2013
Milan Zorec je predstavil Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
v letu 2013.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 50. čl. Statua Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št.
16/10) je Občinski svet na 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel ugotovitveni sklep, da mu je
bilo predloženo pisno poročilo o delu Nadzornega odbora in je bil na ta način seznanjen z
ugotovitvami Nadzornega odbora v letu 2013.
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 član sveta.
Sklep št. 212
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Alojz Andrejč je vprašal, kdaj se bo saniral plaz na Malni, poudaril je, da je prav tako še zmeraj
neurejena cesta na Malni proti Lucu, ki je skoraj neprevozna. Menil je, da bo potrebno urediti
odvodnjavanje.
Peter Škrlec je povedal, da je na občini že predračun za okrog 8.000,00 EUR, ki je namenjen
sanaciji plazu na Malni. Sedaj se čaka na izvajalca, ki je trenutno zelo zaseden. Dodal je, da je
pred dnevi prejel zapisnik Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varstvo okolja
in urejanje prostora, v katerem se predlaga obširna ureditev cest.
Župan Peter Škrlec je člane Občinskega sveta obvestil, da mu je bilo na sestanku s predstavniki
Direkcije RS za cesto obljubljeno, da bodo urejeni trije plazovi na državni cesti, in sicer pri
lovskem domu, pri Želu in pri Križanu.
Janez Verbošt je vprašal, kdaj se bo uredila cesta na Žitencah od Simoniča do Ketiša, ki je v
izredno slabem stanju in opozoril na veliko luknjo v križišču.
Peter Škrlec je povedal, da je veliko cest potrebnih sanacije in preplastitev, ki se bodo uredile
postopoma.
Drago Korošec je vprašal, kaj se bo zgodilo z ekološkimi otoki, ko ne bodo več v uporabi? Prav
tako je opozoril na odtok vode pri kandelabru na Vardi in predlagal, da se na novo uredi mulda.
Peter Škrlec je povedal, da se bo v sklopu razsvetljave zadeva z odtekom vode uredila. Kar se
tiče ekoloških otokov je povedal, da so trenutno na slednjih le še zabojniki za steklo. Na občini
se zavedamo, da se na ekoloških otokih pojavljajo še drugi odpadki, zato Režijski obrat občine
sproti spremlja in čisti ekološke otoke. Če se pri odstranjevanju odpadkov ugotovi povzročitelja
odpadkov, se obvesti tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, ki posreduje.
Branko Črnčec je vprašal, kako daleč je z dokumentacijo za cesti v Zg. Gasteraju.

Peter Škrlec je povedal, da je težava pri izvedbi teh dveh cest predvsem finančnega značaja.
Dodal je, da se zaveda, da se izvedba teh dveh cest prestavlja že dve leti, a kljub temu meni, da
bi bilo potrebno z deli pričeti na jesen, da podlaga prezimi in se nato cesto asfaltira na spomlad.
Sicer pa je trenutna prioriteta investicija v telovadnico.
Branko Črnčec še je opozoril na makadamsko cesto proti Najdeniku v Partinju, katero bo
potrebno urediti.
Gregor Nudl je predlagal, da se temeljni kamen iz zelenice pred kulturnim domom prestavi v
kulturni dom. Povedal je, da je potrebno po opravljeni košnji trave ob cestah odkositi
posamezne hidrante in prometne znake. Predlagal je, da se izvajalca opozori, da ne pokosi
drugega odkosa trave, v kolikor so lastniki travo pokosili prvič, jo bodo tudi nadalje. Opozoril
je, da bo potrebno ponovno čiščenje muld v Partinju. Podal je pobudo, da se tudi v letošnjem
letu predstavijo izdatki ob občinskem prazniku.

AD 6.
PRAVILNIK O NAGRAJEVANJU DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V OBČINI SV. JURIJ
V SLOV. GORICAH
Jasna Senekovič je predstavila predlagan Pravilnik o nagrajevanju dijakov in študentov v
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 1. odst. 85. čl. Poslovnika občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, 16/10) je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel sklep,
da se Pravilnik o nagrajevanju dijakov in študentov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah sprejme
po skrajšanem postopku.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 213
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF)
in 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel
Pravilnik o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah, kot je bil predlagan.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.

Sklep št. 214
Sklep je bil sprejet.

AD7.
PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV
IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Jasna Senekovič je predstavila predlagano spremembo.
Razprava: Marija Šauperl.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 1. odst. 85. čl. Poslovnika občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, 16/10) je
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel sklep,
da se Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah sprejme po skrajšanem postopku.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 215
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno
besedilo), 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij
v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah na 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov.
goricah, kot je bil predlagan.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 216
Sklep je bil sprejet.

AD8.
SKLEP O POTRDITVI DIIP: SANACIJA TEMELJEV TELOVADNICA OŠ JOŽETA
HUDALESA JUROVSKI DOL IN ENERGETSKA SANACIJA OŠ JOŽETA
HUDALESA JUROVSKI DOL
Samo Kristl je predstavil predlagana Dokumenta identifikacije investicijskega projekta.
Razprava: Drago Korošec

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradni prečiščeno besedilo,
14/13 – popr. in 101/13), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo
predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št.
54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in 16. čl. Statuta Občina Sv. Jurij v
Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet na 24. redni seji, dne
05.06.2014 sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta:
Sanacija temeljev telovadnica OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in Energetska sanacija OŠ
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol (razsvetljava), kot je bil predlagan.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 217
Sklep je bil sprejet.

AD9.
SKLEP O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI NAČRTA RAZPOLAGANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO
2014
Župan Peter Škrlec je predstavil predlagan sklep.
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 11. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/213-ZDU-1G), 8. in 9. čl. Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in 16.
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 05.06.2014 sprejel Spremembo in
dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto
2014, kot je bil predlagan.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep št. 218
Sklep je bil sprejet.

AD10.
RAZNO
Župan Peter Škrlec je predstavil vlogo Župnije Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je dne 22.04.2014 ,
podal prošnjo za ureditev zvonenja v mrliški veži. Župan Peter Škrlec je povedal, da je cena

zvona 2.610,00 EUR, za mehanizem za zvonenje pa je Župnija Sv. Jurij v Slov. goricah
pridobila dve ponudbi, in sicer v višini 3.161,00 EUR in 3.484,00 EUR.
Razprava: Alojz Andrejč, Marija Šauperl, Gregor Nudl.
Člani Občinskega sveta so bili soglasni, da Občina Sv. Jurij v Slov. goricah kupi mehanizem
za zvonenje v višini 3.484 EUR, v kolikor se naveden znesek mehanizma kompenzira z
obrokom za nakup kulturnega doma, v nasprotnem primeru Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
sofinancira nakup zvona v višini 2.610,00 EUR.
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.
Zapisnik pripravila:
Jasna Senekovič
Višji svet. za spl. in prav. zadeve
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

