
 
 

 

Številka: 900-1/2015 

Datum: 10.04.2015 

 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila 
v četrtek, 09.04.2015. 

 
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, Miroslav Breznik, Roman Črnčec, Jožefa Kurnik, Barbara Lorber, Gregor Nudl, 
Dušan Ribič, Tanja Škrlec in Milan Zorec (v nadaljevanju: člani sveta). 
 
Vabljeni gostje: predstavnika Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor,  mag. Štefan 
Oreški in Robert Merc, predstavnika Policijske postaje Lenart, komandir Srečko Artenjak in 
vodja policijskega okoliša, Aleksander Firbas. 
 
Nadzorni odbor: Hermina Križovnik. 
 
Občinska uprava: Franc Bele, Simona Črnčec, Samo Kristl, Jasna Senekovič.   
 
Zainteresirane javnosti ni bilo. 
 
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 osem od 
devetih članov Občinskega sveta. Član Občinskega sveta, Roman Črnčec, se bo na sejo pridružil 
kasneje.  
 
 
 



Župan Peter Škrlec je predlagal dnevni red 6. redne seje kot je bil posredovan z vabilom, in 
sicer:  
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje  
3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje 
4. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje 
5. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
6. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor v letu 2014 
7. Pregled varnostne situacije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2014 
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta 
9. Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 
10. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015 
11. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
12. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 
13. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
14. Sklep o potrditvi programa Jurjevih dnevov 
15. 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 6. redni seji, dne 
09.04.2015, sprejel dnevni red, kot je bil predlagan. 
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 31 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
AD 2. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 5. 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 6. redni seji, dne 09.04.2015, sprejel 
zapisnik 5. redne seje, kot je bil zapisan. 
 
 



Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 32 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
AD 3.  
POTRDITEV ZAPISNIKA 1. DOPISNE SEJE 
 
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 6. redni seji, dne 09.04.2015, sprejel 
zapisnik 1. dopisne seje, kot je bil zapisan. 
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 33 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
AD 4.  
POTRDITEV ZAPISNIKA 2. DOPISNE SEJE 
 
Razprava: Gregor Nudl, Dušan Ribič, Miroslav Breznik. 
 
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 6. redni seji, dne 09.04.2015, sprejel 
zapisnik 2. dopisne seje, kot je bil zapisan. 
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 34 
Sklep je bil sprejet. 
 



Na sejo se je pridružil član Občinskega sveta, Roman Črnčec.  
 
 
AD 5.  
SKLEP O POTRDITVI ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN OBVEZNIH 
OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI 
ODPADKI V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
Elaborat o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015 je predstavil predstavnik 
podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., Franc Knaus. 
 
Razprava: Dušan Ribič, Miroslav Breznik.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) 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 6. redni seji, dne 09.04.2015, sprejel Sklep o sprejemu Elaborata o 
oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 35 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
AD6. 
POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA 
MARIBOR V LETU 2014 
 
Mag. Štefan Oreški je predstavil poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata na območju 
Občine Sv. Jurij  v Slov. goricah, Robert Merc se je osredotočil na delovanje redarstva na 
območju občine v letu 2014.  
 
Razprave ni bilo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



AD7. 
PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH V 
LETU 2014 
 
Varnostno situacijo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2014 sta predstavila 
komandir Policijske postaje Lenart, Srečko Artenjak in vodja policijskega okoliša, Aleksander 
Firbas.  
 
Razprava: Miroslav Breznik. 
 
 
 
 
AD8. 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Alojz Andrejč je predlagal, da občina sofinancira izdajo knjige poezij Nike Jankovič. 
 
Župan Peter Škrlec je povedal, da je že seznanjen s predvideno izdajo knjige poezij in da bo 
občina pristopila k sofinanciranju izdaje knjige.  
 
Alojz Andrejč je vprašal, ali je že formirana skupina za pripravo zbornika občine.  
 
Peter Škrlec je povedal, da potekajo dogovori s Sašem Radovanovičem. Naslednji sestanek bo 
v torek, 14.04.2015. Trenutna ponudba za izdajo, pripravo, oblikovanje in tisk zbornika za 600 
izvodov je 35.000,00 EUR. Dodal je, da se bo skušalo izdajo zbornika sofinancirati preko Las 
Ovtar Slovenskih goric.  
 
Alojz Andrejč je vprašal, zakaj ni postavljen manjkajoči drog razsvetljave na Malni. 
 
Samo Kristl je povedal, da se bo zadeva urejena v prihodnjih dneh.  
 
Alojz Andrejč je vprašal, ali Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, urejanje 
prostora in varstvo okolja ponovno pregleda ceste po občini in napravi seznam prioritetnih 
sanacij.  
 
Samo Kristl je povedal, da je seznam odsekov cest, ki so potrebne sanacije že posredoval 
koncesionar. Odbor bi lahko določil prioritete že določenih cest oz. sanacij. 
 
Alojz Andrejč je vprašal, ali so že znane kakšne informacije glede razširitve ceste na območju 
Občine Pesnica, naprej od t.i. ceste Prometne povezave urbanega središča z avtocesto, proti 
avtocesti. 
 
Peter Škrlec je odgovoril, da je župan Občine Pesnica sicer obljubil, da se bo razširitev ceste 
uredila, a do izvedbe še ni prišlo. V kratkem se načrtuje skupen sestanek, na katerem se bo 
obravnavala tudi ta vsebina.  
 
Alojz Andrejč je predlagal, da se nekaj stori s prodajo gradbenih parcel v Jurovskem Dolu. Ker 
so parcele po površini precej velike, je predlagal, da se po namenski rabi razdelijo na gradbeni 
in kmetijski del.  



Peter Škrlec je povedal, da se trenutno dogajajo določeni premiki tudi na področju občinskih 
nepremičnin, saj bo najverjetneje odkupljeno eno stanovanje v Lenartu, imamo pa tudi določene 
interesente za nakup gradbenih parcel. V nadaljevanju moramo opraviti cenitve nepremičnin, 
da lahko začnemo s postopki prodaje.  
 
Barbara Lorber je povedala, da se strinja s pobudo člana Občinskega sveta Alojza Andrejča, da 
se namenijo določena proračunska sredstva za izdajo knjige poezij Nike Jankovič. Vprašala je, 
kdaj je mogoče pričakovati asfaltiranje ceste proti Weingerlu v Sp. Gasteraju.  
Peter Škrlec je povedal, da gre za gramozirano cesto, ki se pluži in poteka po privatnem 
zemljišču. Cesto bo potrebno vključiti v Načrt razvojnih programov.  
 
Milan Zorec je vprašal, ali je možno vključiti v Načrt razvojnih programov tudi cesto mimo 
Breznikov in Lorberjev proti Cmureku.  
 
Peter Škrlec je povedal, da lastništvo tudi na tej cesti ni urejeno, tako bo jo potrebno, gledano 
dolgoročno, prav tako vključiti v Načrt razvojnih programov v prihodnjih letih.  
 
Jožefa Kurnik je predlagala postavitev ogledala na Vardi pri Lavrenčič Tanji.  
 
Peter Škrlec je povedal, da se bo pogledala možnost postavitve ogledala na terenu.  
 
Dušan Ribič je vprašal, kdaj se bodo uredile bankine, sploh na partinjski cesti in cesti od 
Jurovskega križišča proti Rotarju. Predlagal je, da se apelira na Občino Šentilj, da uredi svojo 
cesto do meje z našo občino.  
 
Peter Škrlec je povedal, da so bile bankine omenjenih cest nedavno urejene, odstranjeno je bilo 
blato, navožene so bile bankine. Po zimi je situacija še slabša, kot je bila običajno. Koncesionar 
bo pričel z deli na cestah v naslednjih dneh.  
 
Dušan Ribič je vprašal, kdaj se bodo postavila igrala v športnem parku. Predlagal je, da se 
postavijo tudi t.i. street work park ogrodja, s pomočjo katerih bi lahko poskrbeli za boljšo 
fizično pripravljenost ne samo športnikov, ampak tudi ostalih občanov. 
 
Samo Kristl je povedal, da bo potrebno pridobiti soglasje za postavitev igral od obeh 
solastnikov zemljišča. Sicer že imamo ponudbe za igrala, ki bi jih bilo potrebno pregledati, tako 
se lahko zainteresirani oglasite na občini in jih pogledamo skupaj.  
 
Dušan Ribič je predlagal, da se igrala postavijo med stavbiščem in tenis igriščem, kjer pa 
soglasje lastnikov zemljišča ne bi bilo potrebno. Dušan Ribič še je vprašal, kdo je spremenil 
čas voznega reda šolskega avtobusa. Avtobusi so namreč zjutraj prazni, otroke pa v šolo vozijo 
starši.  
 
Peter Škrlec je povedal, da vozni red določa šola oz. vodstvo šole. Po neuradnih informacijah 
naj bi se urnik spremenil zaradi interesnih dejavnosti.  
 
Miroslav Breznik je predlagal, da se pri kulturnem domu postavi varnostna ograja, saj se je 
zelenje, ki bi naj bila ovira pred morebitnimi padci, posušilo. Predlagal je tudi, da se v centru 
Jurovskega Dola odstranijo nepotrebni električni kabli.  
 



Peter Škrlec je povedal, da bo zaradi odmrlega zelenja potrebno urediti ograjo ob kulturnem 
domu. Kar se tiče električnih kablov, se bo obvestilo podjetje Elektro Maribor d.d. oz. Telekom 
Slovenije  d.d. 
 
Miroslav Breznik je podal pobudo, da se uredi pločnik tudi pred Mercatorjem, namesto 
zelenice, tako da bi bil speljan pločnik od križišča do pokopališča. Glede izdaje zbornika, za 
katerega ponudbeni znesek je precej visok, je predlagal, da se lahko za manj denarja ponatisne 
tudi zbornik  Kulturnega društva Ivan Cankar, ki je urejen in prikazuje pregled folklorne 
dejavnosti v našem kraju. Zbornik bi lahko služil kot promocija za naš kraj oz. občino. 
 
Roman Črnčec je vprašal, kdaj se bo pričelo z deli na odcepih proti Nudlu in Zaletingarju v 
Gasteraju.  
 
Peter Škrlec je povedal, da so projekti za cesti JP 703 315 Sr. Gasteraj – Repa in cesto JP 703 
317 Sr. Gasteraj – Zaletinger izdelani, potrebno bo izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca del. 
Sosedje načeloma soglašajo s predlagano izvedbo cest, tako da ni pričakovati težav. 
Predlagamo, da se v letošnjem letu naredijo zemeljska dela, naslednje leto pa se cesti asfaltirata. 
 
Roman Črnčec je predlagal, da se postavi ogledalo v križišču v Sp. Gasteraju.  
 
Tanja Škrlec je vprašala, kdaj bo položena optika v Partinju.  
 
Peter Škrlec je povedal, da najverjetneje še v letošnjem letu. 
 
Gregor Nudl je predlagal, da se na spletni strani uredi nov link glede prodaje zemljišča. Vprašal 
je, zakaj ne more občinski svet znižati cen zemljišč in predlagal, da se v pogoje prodaje vnese 
določilo, da mora biti stanje v treh letih urejeno. Kreditni krči se ustavljajo, zato je potrebno 
nekaj narediti, da se bodo prodaje dejansko začele izvajati. 
 
Peter Škrlec je povedal, da mora cena zemljišč temeljiti na cenitvah zapriseženih sodnih 
cenilcev. Na spletnih straneh pa se prav tako lahko objavijo zemljišča, ki so predvidena za 
prodajo. Sicer pa so zemljišča prodajana preko nepremičninske agencije že več kot leto dni in 
objavljena na svetovnem spletu, a interesentov žal ni bilo.  
 
Župan je v skladu s Poslovnikom odredil odmor.  
 
 
 
 
AD9. 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA 
LETO 2014 
 
Simona Črnčec je predstavila Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za 
leto 2014.  
 
Razprava: Gregor Nudl. 
 
 
 



PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 
16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 16/2010)  je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 6. redni seji, dne 09.04.2015 sprejel 
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 36 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
AD10. 
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA 
LETO 2015 
 
Simona Črnčec je predstavila predlog rebalansa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za 
leto 2015.  
 
Razprava: Gregor Nudl. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 
16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 16/2010)  je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 6. redni seji, dne 09.04.2015 sprejel 
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 37 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 



AD11. 
SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE »POMOČ 
DRUŽINI NA DOMU« 
 
Jasna Senekovič je predstavila predlagan sklep. 
 
Razprava: Milan Zorec. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 2. odst. 43. čl. Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 37. 
čl.  Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) 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 6. 
redni seji, dne 09.04.2015 sprejel Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč 
družini na domu«, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 38 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
AD12. 
SKLEP O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE 
 
Jasna Senekovič je predstavila predlagan sklep. 
 
Razprava: Miroslav Breznik in Jožefa Kurnik. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 70. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 16. čl. Statua Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na 6. redni seji, dne 09.04.2015 sprejel Sklep o določitvi javne infrastrukture na 
področju kulture, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 39 
Sklep je bil sprejet. 
 



AD13. 
SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Gregor Nudl, je predstavil 
predlagane prejemnike za priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014. 
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 16. čl. Statuta občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) in 18. čl. Odloka o priznanjih 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/11, 7/11-popr.) je Občinski 
svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 6. redni seji, dne 09.04.2015, sprejel Sklep o podelitvi 
priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014, kot je bil predlagan.  
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 40 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
AD14. 
SKLEP O POTRDITVI PROGRAMA JURJEVIH DNEVOV 
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) in 22. čl. Odloka o grbu, zastavi in 
občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 36/07) je 
Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 6. redni seji, dne 09.04.2015 sprejel Sklep o 
potrditvi programa prireditev ob 9. občinskem prazniku 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. 41 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 



AD15. 
RAZNO 
 
Župan Peter Škrlec je člane Občinskega sveta seznanil s poročilom o delni povrnitvi stroškov 
volilne kampanje v letu 2015. Poročilo je bilo članom Občinskega sveta predloženo na sami 
seji.  
 
Župan Peter Škrlec je Občinskemu svetu prav tako predložil dopis civilne iniciative, ki je na 
občino prispel 08.04.2015. Civilna iniciativa sklicuje sestanek, na katerega vabi tudi člane 
Občinskega sveta in bo v soboto, 18.04.2015 ob 18.30 uri.  
 
Člani Občinskega sveta so bili soglasni, da se predlagan sestanek, zaradi zadržanosti nekaterih 
članov Občinskega sveta, prestavi. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.  
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Višji svetovalec  
                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                         Peter Škrlec 
                                                                                                              Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


