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17. REDNA 

SEJA 
OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

 
17/17 

 
 

 



 
 
                                                                                                          Jurovski Dol, 15.02.2017 
                                                                                                          Zadeva: 900-1/2015- 
 
 
Na podlagi 2. odst. 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10), sklicujem 

 
17. redno sejo  

Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki bo v četrtek, 23.02.2017 ob 17. uri 

v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B. 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje  
3. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za območje Občine Sv. 

Jurij v Slov. goricah  
4. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2016/2017 – od 

01.03.2017 naprej  
5. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
6. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – »Medgeneracijski 

center – Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo 
7. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
8. Seznam pobud in vprašanj članov občinskega sveta 
9. Razno 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času! 
 

 
 

                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                          Peter Škrlec 
                                                                                                               Župan 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 

- članicam in članom občinskega sveta, 
- predsednici in članoma Nadzornega odbora,  
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, mag. Stjepan Oreški,  
- JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Stanislav Senekovič,  
- predstavnikom medijev, 
- k zadevi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
POTRDITEV  
ZAPISNIKA 

16. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA 

 
 

 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič, univ. dipl. prav. 

 
 

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 ___. redni seji, dne 
___________, sprejel zapisnik 16.  redne  seje, kot je bil zapisan. 
 
 
 

                                               2. 



 
 
 
Številka: 900-1/2015- 
Datum: 23.12.2016 
 
 

Z A P I S N I K  
 

16. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila 
v četrtek, 22.12.2016. 

 
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 članice in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: 
Alojz Andrejč, Miroslav Breznik, Roman Črnčec, Jožefa Kurnik, Branko Lorbek, Barbara 
Lorber, Gregor Nudl, Dušan Ribič in Tanja Škrlec (v nadaljevanju: člani sveta). 
 
Občinska uprava: Franc Bele, Simona Črnčec, Samo Kristl in Jasna Senekovič.   
 
Zainteresirana javnost: Marjan Senekovič. 
 
Seja se je pričela ob 17. uri. 
 
 
 
AD 1. 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Župan Peter Škrlec je uvodoma pozdravil vse prisotne na 16. redni seji Občinskega sveta, 
ugotovil sklepčnost Občinskega sveta, saj je bilo prisotnih osem od devetih članov sveta ter 
predlagal dnevni red, ki so ga člani sveta prejeli z vabilom: 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje  
3. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava 
4. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 – druga obravnava 
5. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – 

druga obravnava 
6. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 



7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 

8. Letni program športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 
9. Letni program kulture v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 
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 16. redni seji, dne 
22.12.2016, 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. 120 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 2. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH  
 
Župan Peter Škrlec je predstavil sklepe, sprejete na 15. redni seji Občinskega sveta in o 
zapisniku odprl razpravo. 
 
Seji se je pridružila članica sveta Barbara Lorber.  
 
Razprava: 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 16. redni seji, dne 22.12.2016, sprejel 
zapisnik 15. redne seje, kot je bil predlagan. 
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 121 
Sklep je bil sprejet. 
 
 



AD 3. 
ODLOK O RAZGLASITVI NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV 
LOKALNEGA POMENA NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH – 
DRUGA OBRAVNAVA 
 
Peter Škrlec je člane sveta seznanil z opravljenim sestankom z lastnikoma nepremičnin, ki sta 
predlagani razglasitvi za kulturni spomenik lokalnega pomena, nasprotovali. Njuno mnenje pa 
se tudi po opravljenem sestanku, dne 07.12.2016, ni spremenilo.  
 
V nadaljevanju je župan Peter Škrlec člane občinskega sveta seznanil z vloženim amandmajem, 
ki so ga člani sveta prejeli pred sejo.  Peter Škrlec je o odloku in vloženem amandmaju odprl 
razpravo.  
 
Razprava: Miroslav Breznik.  
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 81. čl. Poslovnika Občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10), so 
člani Občinskega sveta na 16. redni seji, dne 22.12.2016 sprejeli predlagan amandma, in sicer 
da se v 3. členu predlaganega odloka izbrišeta naslednji enoti kulturne dediščine: EŠD 25530 – 
Varda – Hiša Varda 14 in EŠD 25065 – Zgornje Partinje – Senekovičev štok. 
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 122 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 21. in 29. čl. 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), 13. člena Zakona 
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-odl. US, 90/12, 
111/13, 32/16), 16. člena Statuta (Medobčinski uradni vestnik št. 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 16. redni seji, dne 22.12.2016, sprejel Odlok o razglasitvi 
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah s predlaganim amandmajem.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 123 
Sklep je bil sprejet. 
 



Občinski svet je na prošnjo predal besedo Marjanu Senekoviču, ki je povedal, da se zahvaljuje 
za razumevanje članov Občinskega sveta in dodal, da bodo v okviru svojih zmožnosti tudi v 
nadaljevanju vzdrževali objekt kulturne dediščine, ki je v njegovi lasti.  
 
 
 
AD 4. 
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2017 – 
DRUGA OBRAVNAVA 
 
Simona Črnčec je predstavila predlog proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 
in povedala da ni bilo vloženih amandmajev.  
 
Razprava: Miroslav Breznik.  
 
 
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), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZfisP in  96/15 – ZIPRS1617) 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 
16.  redni seji, dne, 22.12.2016 sprejel Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za 
leto 2017, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 124 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 11. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 46/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15 in 76/15), 8. in 
9. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) 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 16. 
redni seji, dne 22.12.2016, sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah za leto 2017, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 125 
Sklep je bil sprejet. 



AD 5.  
ODLOK O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI 
SV. JURIJ V SLOV. GORICAH – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Jasna Senekovič je predstavila spremembe odloka v primerjavi s prvo obravnavo in članom 
sveta predložila grafično prilogo, ki določa I. območje.  
 
Razprave ni bilo. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. čl. Zakon 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), 58. čl. Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti  2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16), prve in 
tretje alineje 41. čl. ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 
18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92-odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ 
in 27/98 – odl. US, v nadaljnjem besedilu ZSZ), 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c 
člena, 218.č člena in 218. d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13 in 19/15) 
in 16. čl. Statuta (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na 16. redni seji, dne 22.12.2016 sprejel Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v drugi obravnavi, kot je predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 126 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 6. 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Miroslav Breznik je povedal, da opaža, da kmetje orjejo njive do cest in ne upoštevajo določil 
Zakona o cestah. Prosil je za urgiranje občine v skladu s pristojnostmi, saj se ceste uničujejo. 
Dodal je, da pogreša kažipotne table za naselja in dodal, da so robovi ceste od Jurovskega 
križišča do Rotarja načeti. V nadaljevanju je opozoril na nepravilen zapis dopolnilne table za 
parkirišče pri osnovni šoli in predlagal, da se postavi pravilen prometni znak. Dodal je, da je 
zaznati vedno več fekalij, ki tečejo po jarkih, torej se kljub čistilni napravi fekalije spuščajo v 
naravo.  
 
Peter Škrlec je povedal, da se bomo glede oranja cest povezali z Medobčinskim inšpektoratom 
in redarstvom Maribor. Glede uničenih robov ceste proti Rotarju, je Peter Škrlec povedal, da 
slednji še niso bili urejeni, saj se je načrtovala t.i. surface dressing prevleka ceste, katera se bo 
izvedla prihodnje leto. Kar se tiče kažipotov je župan povedal, da je v načrtu narediti celostno 
strategijo za postavitev kažipotnih tabel.  



Samo Kristl je povedal, da je bila dopolnilna tabla za parkirišče pri šoli postavljena na pobudo 
šole oz. ravnatelja in občina o njej ni bila obveščena. Kar se tiče iztoka fekalij v naravo tudi 
sami opažamo isto zadevo, npr. v Partinju.  
 
Miroslav Breznik je člane občinskega sveta seznanil z delom Sveta za preventivo in varnost v 
cestnem prometu in povedal, da so si člani na eni izmed sej, na pobudo člana sveta Alojza 
Andrejča, ogledali križišče na Malni. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je 
ugotovil, da je lokalna cesta, ki vodi v Sp. Gasteraj proti Malni v križišču na hribu nepregledna 
za vse udeležence v prometu in je znak omejitev 30, smiseln in potreben. Svet za preventivo in 
varnost v cestnem prometu predlaga dodaten ukrep, in sicer, da se posname škarpe in označi 
točke ustavljanja. Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu pa  si je ogledal tudi križišče 
pri Lorberju, v katerem predlaga, da se izvedejo ukrepi za izboljšanje varnosti v majah 
zmožnosti proračunskih sredstev – razširitev križišča oz. uvedba krožišča.  
 
Roman Črnčec je predlagal, da se preuči možnost ureditve krožišča oz. razširitve križišča v 
smeri proti Janušu.  
 
Branko Lorbek je vprašal, kdaj se lahko pričakuje optika v Žitencah.  
 
Peter Škrlec je povedal, da si bo nekaj občanov na Žitencah lahko pridobilo povezavo na 
podlagi zgrajenega optičnega omrežja na Dražen Vrhu. Preveriti pa je potrebno tudi možnost 
priključitve na zgrajeno optično omrežje v Zg. Gasteraju.    
 
 
 
AD 7.  
SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2017 
 
Jasna Senekovič je predstavila predlagani sklep.  
 
Razprave ni bilo.  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 18. čl. Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij v 
Slov. goricah 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 svoji 16. redni seji, dne 
22.12.2016, sprejel Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 127 
Sklep je bil sprejet. 
 
 



AD 8.  
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 
2017 
 
Franc Bele je predstavil predlagan Letni program športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za 
leto 2017.  
 
Razprava: Roman Črnčec in Gregor Nudl.  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 40/12 - ZUJF),  7. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98, 97/01 
– ZSDP in 15/03 - ZOPA), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 34/09) 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 16. redni seji, dne 22.12.2016, sprejel Letni program športa v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 128 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 9.  
LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 
2017 
 
Jasna Senekovič je predstavila predlagan Letni program kulture v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah za leto 2017.  
 
Razprave ni bilo.  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 66. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16), 5. čl. Pravilnika o 
sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 34/09) 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 
svoji 16. redni seji, dne 22.12.2016, sprejel Letni program kulture Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah za leto 2017, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 



ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 129 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 10. 
RAZNO 
 
Peter Škrlec je člane sveta seznanil, da bo 23.12.2016 izvedeno izplačilo sejnin za drugo 
polovico leta 2016.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.  
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Višji svetovalec  
                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                           Peter Škrlec 
                                                                                                               Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POROČILO  

O DELU MEDOBČINSKEGA 
INŠPEKTORATA IN 

REDARSTVA MARIBOR  
ZA OBMOČJE  

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
Gradivo pripravil: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 
Nosilec gradiva: mag. Stjepan Oreški 
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list. RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 - popr., 
65/09 - popr.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16-popr.), 
17. čl. Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO), Pravilnika o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14), 40. 
čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega 
zavoda Osnovna šole Jožeta Hudalesa (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/07, 30/09, 
6/16, 17/16) 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 ___ redni seji, 
dne ______________ sprejel Sklep o soglasju k dodatni sistemizaciji delovnih mest za 
vrtec za šolsko leto 2016/17 in določitvi povečanega normativa, kot je bil predlagan.  

 
 
 
 

 
SKLEP 

O SOGLASJU K  
SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST 

ZA VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 
2016/17 IN DOLOČITVI 

POVEČANEGA NORMATIVA  
(od 01.03.2017 naprej) 

 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič, univ. dipl. prav. 
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list. 
RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 - popr., 65/09 - popr.), 20/11, 
40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16-popr.), 17. čl. Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO), Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(Uradni list RS, št. 27/14), 40. čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in 
vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šole Jožeta Hudalesa (Medobčinski uradni vestnik, št. 
27/07, 30/09, 6/16, 17/16) 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 ___ redni seji, 
dne ______________ sprejel  
 
 

SKLEP 
O SOGLASJU K DODATNI SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST 

ZA VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 in 
DOLOČITVI POVEČANEGA NORMATIVA  

 
 

I. 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah soglaša s predlagano spremembo Sistemizacije 
delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2016/2017, in sicer od 01.03.2017 do 30.06.2017, zaradi 
odprtja dodatnega polovičnega četrtega oddelka. 
 
 

II. 
Občinski svet daje soglasje k povečanemu normativu v naslednjih oddelkih vrtca, in sicer: 
- za heterogen oddelek prvega starostnega obdobja – 10 + 2 otroka,  
- za heterogen oddelek drugega starostnega obdobja – 19 + 2 otroka,  
- za kombiniran oddelek – 17 + 2 otroka, 
- za homogen polovičen oddelek prvega starostnega obdobja – 6 + 1 otrok. 
 
 

III. 
Sklep začne veljati z naslednjim dnem po sprejemu, uporablja pa se od 01.03.2017 do 
30.06.2017, ko se začne uporabljati do sedaj veljavna sistemizacija in do sedaj veljavni 
povečani normativi. 
 
Jurovski Dol, 23.02.2017 
Zadeva: 600-13/2016- 
 
 
                                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                    Peter Škrlec 
                                                                                                        Župan 
 
 
 
 



Obrazložitev: 
V skladu s 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list. 
RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 - popr., 65/09 - popr.), 20/11, 
40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16-popr.) in s 40. čl. Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole Jožeta 
Hudalesa (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/07, 30/09, 6/16, 17/16), določi sistemizacijo 
delovnih mest za vrtec v skladu z normativi in standardi, ravnatelj v soglasju z ustanoviteljico.  
 
Dne 12.12.2016 smo s strani JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa prejeli predlog za odprtje 
dodatnega polovičnega oddelka vrtca in zahtevo za izdajo soglasja za dopolnitev sistemizacije 
za vrtec za šolsko leto 2016/2017, in sicer s 01.02.2017. Po pregledu zapolnjenosti formiranih 
oddelkov, ji bilo v nadaljevanju ugotovljeno, da se lahko dodatni polovični oddelek odpre s 
01.03.2017. 13.02.2017 smo tako prejeli predlog spremembe sistemizacije za vrtec za letošnje 
šolsko leto, in sicer za čas od 01.03.2017 do 30.06.2017, ko bo odprt polovičen četrti oddelek, 
v od 01.07.2017 pa se zaradi izpisa otrok oblikujejo trije oddelki, v obliki kot so oblikovani 
sedaj, torej:  
- homogen oddelek prvega starostnega obdobja – 12+2 otroka,  
- kombiniran oddelek – 17+2 otroka in  
- heterogen oddelek drugega starostnega obdobja – 19+2 otroka  
 
Primerjava veljavne in predlagane sistemizacije za vrtec za šolsko leto 2016/2017, ki bo veljala 
od 01.03.2017 do 30.06.2017: 
 

Zap. 
št. 

Naziv delovnega mesta Število delavcev 
2016/2017 

Število delavcev 
2016/2017 – od 

01.03.2017 
1. Vzgojiteljica 3,13 4,13 
2. Pomočnica vzgojiteljice 3,29 3,29 
3. Organizacijski vodja vrtca 0,33 0,33 
4. Kuharica 1,01 1 
5. Svetovalna delavka 0,10 0,10 
6. Vodja prehrane 

Vodja higienskega režima 
0,0407 
0,0407 

0,0407 
0,0407 

7. Računovodja 
Poslovni sekretar 

0,20 
0,20 

0,20 
0,20 

8. Čistilka 
Perica 

0,70 
0,25 

0,70 
0,25 

9. Hišnik 0,167 0,167 
SKUPAJ ZAPOSLENIH: 9,46 10,45 

 
V skladu s predlagano sistemizacijo se povečuje število delovnih mest za eno delovno mesto 
vzgojiteljice. 
 
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske dejavnosti (Uradni list RS, št. 
27/14), tako v 33. čl. določa, da če je število otrok v oddelku enako ali manjše od polovice 
največjega števila otrok, ki je določena za homogene, heterogene in kombinirane oddelke, 
izvaja vzgojno delo v oddelku samo vzgojitelj. Občina ustanoviteljica vrtca, lahko glede na 
razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini odloči, da se najvišje število otrok v 
oddelku poveča za največ enega otroka. 



Občinski svet s potrditvijo predlaganega sklepa, za dodaten polovičen oddelek vrtca, ki lahko 
ima 6 otrok, povečuje število otrok za enega otroka. Dosedanji homogen oddelek prvega 
starostnega obdobja, ki ima povečan normativ 12+2 otroka, se zaradi starostnega razpona otrok 
spreminja v heterogen oddelek prvega starostnega obdobja, ki lahko ima največ 10 otrok, po 
sklepu občinskega sveta pa se lahko normativ poveča za največ 2 otroka.  Heterogen oddelek 
drugega starostnega obdobja in kombiniran oddelek ostajata nespremenjena.  
 
Po zagotovilu vodstva šole bodo vsi oddelki s 15.04.2017 v celoti zapolnjeni, do takrat bodo se 
bodo namreč na podlagi vpisa novih otrok zapolnila, tri prosta mesta (dve prosti mesti v 
polovičnem oddelku in eno prosto mesto v heterogenem oddelku prvega starostnega obdobja).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBUDE IN 
VPRAŠANJA 
ČLANOV 

OBČINSKEGA SVETA 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
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SKLEP  

O POTRDITVI DIIP –  
MEDGENERACIJSKI CENTER – 
TELOVADNICA NA PROSTEM Z 

REKREACIJSKO POTJO 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
Nosilec gradiva: Samo Kristl, dipl. upr. org.  
 

 
 

 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 18. čl. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Urani list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) 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 ____. redni seji, dne ___________, 
sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
»Medgeneracijski center: Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo«, kot je bil 
predlagan. 
 
 
 

                                            6. 



 
PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 18. čl. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Urani list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) 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 ____. redni seji, dne ___________, sprejel  
 
 

SKLEP 
O POTRDITVI 

DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
»MEDGENERACIJSKI CENTER: TELOVADNICA NA PROSTEM Z 

REKREACIJSKO POTJO« 
 

I. 
Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 
projekta »Medgeneracijski center: Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo«, ki ga je 
izdelala Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, februar 
2017. 
 

II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu.  
 
 
 
Jurovski Dol, 23.02.2017 
Zadeva: 671-1/2017- 
 
                                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                    Peter Škrlec 
                                                                                                         Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obrazložitev: 

V skladu z 18. čl. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) je potrebno dokument 
identifikacije investicijskega projekta potrditi s pisnim sklepom občinskega sveta, s čemer se 
odobri priprava predinvesticijske zasnove ali investicijskega programa oz. izvedbo investicije. 
 
Las Ovtar Slovenskih gorica oz. Razvojna agencija Slovenske gorice, ki zastopa LAS v 
upravnih in finančnih zadevah je v decembru 2016 objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, 
Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sv. Trojica v Slov. goricah, Sv. Andraž v Slov. goricah in Sv. Jurij 
v Slov. goricah, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino – LAS Ovtar Slovenskih goric, v 
letu 2016, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 
 
Občina bo na omenjen javni poziv skupaj s partnerji prijavila projekt Medgeneracijski center: 
Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo, ki je že vključen v proračun za leto 2017. Projekt 
vsebuje izvedbo hodnikov za pešce in rekonstrukcijo dela ceste, razsvetljavo in ureditev 
parkirišč ob Športnem parku Jurovski Dol ter ureditev telovadnice/fitnesa na prostem. Sprejet 
sklep o potrditvi pripravljenega dokumenta identifikacije investicijskega projekta je obvezna 
priloga k prijavi na javni poziv, zato predlagamo občinskemu svetu, da ga sprejme.  
 
Rok za prijavo na javni poziv je 28.02.2017.  
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je priloga temu gradivu. 
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 – Odl. US, 
120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 62/10 - popr., 20/11 - Odl. US, 
57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13, 19/15) 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 ___. redni seji, dne _________, sprejel Sklep o podelitvi statusa 
grajenega javnega dobra, kot je bil predlagan.  
 
 

 
SKLEP 

O PODELITVI STATUSA 
GRAJENEGA  

JAVNEGA DOBRA 
LOKALNEGA POMENA 

 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič, univ. dipl. prav. 
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 - Odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 62/10 - popr., 20/11 - Odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 
110/13, 19/15) 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 ___. redni seji, dne 
_________, sprejel 
 
 

SKLEP 
o podelitvi statusa grajenega javnega dobra 

 
 

1. člen 
Spodaj navedenim nepremičninam: 

Parcelna št. Katastrska občina ID 
82/4 528 – Malna 5828752 
77/4 528 – Malna 1614472 
77/6 528 – Malna 2016366 
77/7 528 – Malna 338001 
72/4 528 – Malna 2016367 
75/4 528 – Malna 6392768 
75/5 528 – Malna 6392769 
*22/5 528 – Malna 2016368 
83/3 528 – Malna 2689666 
128/8 528 – Malna 6442539 
660/9 528 – Malna 6392747 
212/8 530 - Partinje 4865882 
210/4 530 - Partinje 456089 
220/3 530 - Partinje 4571419 
228/4 530 - Partinje 2971847 
230/2 530 - Partinje 1460702 
63/9 527 – Zg. Gasteraj 6442667 
65/7 527 – Zg. Gasteraj 6442648 
65/4 527 – Zg. Gasteraj 6442647 

 
se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 

2. člen 
 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Sv. Jurij v Slov. goricah po uradni dolžnosti 
izda ugotovitveno odločbo o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za 
nepremičnine iz prvega člena tega sklepa. Po pravnomočnosti odločbe le-to pošlje 
zemljiškoknjižnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o 
grajenem javnem dobru lokalnega pomena. 
 
 
 
 



3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
Številka: 478-20/2015 
Datum: 23.02.2017   
 
                                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                            Peter Škrlec 
                                                                                                                 Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Obrazložitev: 

Grajeno javno dobro so zemljišča, namenjena splošni uporabi, kot jo določa predpis (zakon ali 
odlok) in je njihova raba pod enakimi pogoji namenjena vsem. Med grajeno javno dobro 
lokalnega pomena v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGD-1 (2.2 točka prvega 
odstavka 2. člena) spada omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna 
površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji 
namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega 
pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska 
površina in podobno.  
 
Zakon o javnih cestah v 2. členu določa, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega 
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih 
pravic, vendar pa je mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, 
električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav 
javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.  Na prometnih 
površinah zunaj vozišča javne ceste in na površinah na njej, ki so določene za opravljanje 
dejavnosti namenjenih upravičencem v prometu, je mogoče za opravljanje takih dejavnosti 
potrebno pridobiti posebno pravico uporabe. 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je pridobila zemljišča v k.o. Malna, Zg. Gasteraj in Partinje za 
potrebe cest, in sicer dve kategorizirani občinski cesti:  

- JP 703 – 331 – Malna – Črnčec in  
- JP 703 342 – Zg. Partinje – Leš ter 

trenutno še nekategorizirano cesto, ki vodi do gospodinjstev na naslovu Zg. Gasteraj 4a in Zg. 
Gasteraj 48.  
 
Na podlagi 21. člena ZGO-1 pridobi objekt status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda 
občinska uprava.  
 
Po pridobljenem statusu grajenega javnega dobra mora njegov lastnik objekt vzdrževati v 
stanju, ki omogoča splošno rabo v skladu z njegovim namenom. Na objektu ni mogoče pridobiti 
lastninske ali kakršne druge stvarne pravice s priposestvovanjem, prav tako pa ne more biti 
predmet izvršbe. 
 
Občinska uprava bo po sprejemu tega sklepa izdala odločbo po uradni dolžnosti ter po 
pravnomočnosti odločbe posredovala zemljiškoknjižni predlog za vpis zaznambe grajenega 
javnega dobra za navedena zemljišča. 
 
Glede na zgoraj navedeno, se Občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep kot predlagan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEZNAM POBUD  

IN VPRAŠANJ 
ČLANOV OBČINSKEGA 

SVETA 
(v letih 2015 in 2016) 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
Gradivo pripravil: Občinska uprava 
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POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA,  
PODANIH NA REDNIH SEJAH V LETU 2015 IN 2016 

 
Zap. št. Seja občinskega 

sveta in datum 
seje 

Član 
občinskega 

sveta 

Pobuda Realizacija oz. nerealizacija 

1. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Alojz Andrejč Opozorilo na plaz na Malni Sanacija plazu je v načrtu, smo v fazi zbiranja ponudb 
za izvedbo raziskave tal in izdelavo projektne 
dokumentacije. Vključenih je več sanacij plazov, ki so 
sproženi po območju občine. 

2. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Miroslav 
Breznik 

Predlog, da se prehod za pešce v 
naselju Jurovski Dol ustrezno označi s 
prometno signalizacijo, za večjo 
varnost. 

Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo in podjetjem 
Lineal d.o.o., ki pripravlja projekt, občina ureja 
predmetno zadevo. O podrobnostih bodo člani sveta 
seznanjeni ustno na sami seji.  

3. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Miroslav 
Breznik 

Predlog, da se uredi prehod za pešce 
med državno in lokalno cesto, ki vodi 
proti Partinju in postavi znak za 
naselje Jurovski Dol pri novem 
pokopališču. 

Ureditev prehoda za pešce se bo izvedla v sklopu 
projekta »Ureditev prometne varnosti v centru 
Jurovskega Dola«.  

4. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Miroslav 
Breznik 

Predlog za ureditev širše bankine  ali 
širši pločnik v naselju Malna do 
avtobusnega postajališča Amerika. 

Potreben dogovor z lastniki zemljišč ob cesti in 
kasnejša ureditev, skupaj z Direkcijo RS za 
infrastrukturo, saj gre za državno cesto.  



5. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Miroslav 
Breznik 

Opozorilo, na nezadovoljstvo 
stanovalcev spodnje ulice v naselju 
Jurovski Dol zaradi poznega pluženja 
snega. Kljub pritožbam na občini se 
stanje ne izboljša. 

Izvaja ga Vladimir Satler, ki najprej pluži ceste v 
Gasteraju in je bilo o nezadovoljstvu občanov 
obveščen. 

6. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Miroslav 
Breznik 

Predlog da se cesta v t.i. Sončni 
soseski asfaltira. 

Strmi se k temu, da se najprej zgradi še nekaj hiš, da 
se kasneje ne uničuje narejena cesta ob morebitnih 
novih gradnjah. 

7. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Miroslav 
Breznik 

Odprava pomanjkljivosti v kulturnem 
domu, ki so navedene v zapisniku o 
ogledu dejanskega stanja.  

V mesecu maju bo sklican pregled objekta z 
izvajalcem in nadzorom pred iztekom garancijskega 
roka.  

      8. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Miroslav 
Breznik 

Predviden termin martinovanja. Martinovanje je bilo načrtovano in se je izvedlo v 
nedeljo, 15.11.2015. 

9. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Dušan Ribič Pobuda da bi občina sofinancirala šolo 
v naravi za osnovnošolce, ki 
obiskujejo 5. razred, in sicer bi občina 
pokrila stroške prevoza 18 otrok. 

S strani šole ni bilo podane nobene vloge ali prošnje 
za sofinanciranje. Od leta 2016 je sofinanciranje šole 
v naravi vključeno v pogodbo o zagotavljanju 
sredstev, ki jo občina po sprejemu proračuna za tekoče 
leto sklene OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.  

10. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Roman Črnčec Pobuda, da se v križišču v Sp. 
Gasteraju postavijo usmerjevalne 
table (Zg. Velka, Sveta Ana idr.) 

Postavitev usmerjevalnih tabel se bo izvedlo v sklopu 
izdelane celostne strategije postavitve usmerjevalnih 
tabel.  

11. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Gregor Nudl Opozorilo o plazu v Zg. Partinju pri 
Dajčmanu, na meji s Sp. Partinjem.  

Plaz je bil saniran, s strani lastnika sosednjega 
zemljišča pa je bilo urejeno tudi odvodnjavanje. Tudi 
omenjen plaz je med plazovi, ki so vključeni v 
izdelavo analize tal in projektne dokumentacije.  

12. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Gregor Nudl Predlog, da se plačilni nalogi za 
plačilo najemnin za grobove v bodoče 
glasijo na ime in ne na grobno mesto, 
da bi tako lahko oseba, ki ima več 
grobov plačala zgolj eno položnico. 

Ker občina v letošnjem letu prehaja na novo 
programsko opremo za pokopališče, se bomo s 
ponudnikom dogovorili za izdajo položnic na ime. 
Dosedanji program tega ni omogočal.  



13. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Gregor Nudl Ponovno prosi za pisen odgovor glede 
realizacije nakupa zvonov na mrliški 
veži. 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v letu 2014 kupila 
zvon za mrliško vežo v višini 2.610,80 EUR. 
Mehanski pogon se je zavezala plačati Župnija Sv. 
Jurij v Slov. goricah v višini 3.161,02 EUR. Župnija 
je v nadaljevanju z zbranimi sredstvi plačala znesek v 
višini 2.623,00 EUR, občina je pokrila razliko v višini 
538,02 EUR.  
 

14. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Gregor Nudl Vprašal je zakaj nimamo 
vzpostavljenega cenika za 
telovadnico? Glede na dejstvo, da je 
občina lastnik telovadnice, bi lahko po 
vzoru občin Benedikt in Sveta Ana 
sprejeli pravilnik, objavili javni razpis 
in tako imeli natančno določeno 
uporabo telovadnice.  

Telovadnica se prednostno uporablja za izvajanje 
osnovnošolskega splošnega izobraževanja in je 
predana v upravljanje osnovni šoli. Cenik in dejansko 
uporabo telovadnice tako določa šola kot upravitelj 
stavbe.  
 

15. 8. redna seja, 
24.09.2015 

Gregor Nudl Podal je pobudo, da bi se v proračunu 
za leto 2016 planirala sredstva za 
izvedbo javnega poziva, na podlagi 
katerega bi zbirali idejne zasnove za 
projekte v našem kraju (npr. obnova 
Plateisovine idr.), ki bi lahko bili 
izpeljani v naslednji finančni 
perspektivi.  
 

Občina bo naročila idejni projekt za zemljišča, ki so v 
njeni lasti (npr. večstanovanjska stavba), kar se tiče 
nepremičnin v zasebni lasti pa se občinski svet lahko 
odloči za sprejetje akta, na podlagi katerega bi občina 
sofinancirala npr. prenovo fasad ali streh stavb. V 
skladu z Zakonom o graditvi objektov pa lahko občina 
za izvedbo vzdrževalnih del na objektih sprejeme 
odlok, v katerem določi območja oziroma objekte, na 
katerih je treba izvesti vzdrževalna dela, katera 
vzdrževalna dela je treba izvesti oziroma merila za 
njihovo določitev ter predvidi oceno njihovih 
stroškov.  
 
 



16. 9. redna seja, 
19.11.2015 

Miroslav 
Breznik 

Na kak način se zbirajo javni delavci, 
ki delajo v režijskem obratu.  

Občina prijavi dva programa javnega dela, Zavod RS 
za zaposlovanje pa nato občini napotuje delavce glede 
na raven izobrazbe, ki jo občina prijavi. Iz evidence 
brezposelnih oseb se napotujejo osebe, ki so 
dolgotrajno brezposelne. Prednost pri izbiri seveda 
dajemo občanom, a včasih Zavod RS za zaposlovanje 
ne razpolaga s primernimi kandidati z območja naše 
občine, zato so kandidati napoteni tudi od drugod.  
 

17. 9. redna seja, 
19.11.2015 

Miroslav 
Breznik 

Kje natančno poteka meja z Občino 
Šentilj. 

Meja z občino Šentilj za Rotarjevo hišo oz. za 
speljanim klancem. 

18. 9. redna seja, 
19.11.2015 

Alojz Andrejč Opozarja na vedno slabše stanje ceste 
od Repeja do Lorbeka. Predlaga da se 
uredi tudi cesta ''Malniški klanec'', da 
bi bila ta normalno vozna. 

Cesta se in se bo v nadaljevanju sanirala v okviru 
rednega vzdrževanja, Malnški klanec je bil v letu 2016 
urejen.  

19. 9. redna seja, 
19.11.2015 

Alojz Andrejč Predlog za ureditev ceste do parcel za 
individualno stanovanjsko gradnjo. 

V izvedbi.  

20. 9. redna seja, 
19.11.2015 

Alojz Andrejč Predlog za ureditev ceste za 
konjenike, kajti uničujejo bankine. 

V letu 2014 je bil podan poziv konjenikom, da 
predlagajo varianto jahalne poti po naši občini, na 
podlagi katere bomo pričeli postopek ureditve jahalnih 
poti.  
 

21 9. redna seja, 
19.11.2015 

Dušan Ribič Predlog, da se odstrani gradbena tabla 
za dvojčke v Sončni soseski. 

Odstranjeno.  

22. 9. redna seja, 
19.11.2015 

Dušan Ribič Predlagal da se v telovadnici 
namestijo zaščitne pene na zidove.  

Načrtovana je bila ureditev zaščitnih pen na stene, ki 
bi bile zvočno izolativne, vendar je bilo po zbiranju 
ponudb ugotovljeno, da je takšna ureditev predraga, 
zato se k izvedbi ni pristopilo. 



23. 9. redna seja, 
19.11.2015 

Dušan Ribič Predlog da se namenijo proračunska 
sredstva tudi za Športno društvo Sv. 
Jurij v Slov. goricah, saj se ob 50-
letnici delovanja načrtuje večja 
investicija. 

V proračunu za leto 2017 je proračunska postavka 
401721 – Obnova glavnega nogometnega igrišča – 
Športni park Jurovski Dol, v višini 40.000,00 EUR.  

24. 9. redna seja, 
19.11.2015 

Roman Črnčec Predlaga ureditev ceste pri Klobaseju 
v Sp. Gasteraju. 

Plaz je vključen v sanacijo plazov, za katere se bo 
izvedla raziskava tal in izdelala projektna 
dokumentacija.  

25. 9. redna seja, 
19.11.2015 

Gregor Nudl Pobuda, da se po opravljeni sanaciji 
vodovodne cevi pri gasilskem domu 
odstrani in pospravi odpad, ki je ostal.  

Odstranjeno.  

26. 9. redna seja, 
19.11.2015 

Gregor Nudl Povedal je, da skoraj ne mine seja, da 
člani občinskega sveta ne bi podajali 
pobud za ureditev bankin, zato je 
predlagal, da se razpiše diplomska 
naloga, ki bi za temo imela takšno 
področje in bi na ta način prejeli 
rešitev, kako urediti bankine, ki bi 
vzdržale dlje časa (npr. vgrajevanje 
mreže z gumo).  

Občina ima od leta 2014 sklenjeno koncesijsko 
pogodbo za izvajanje obvezne lokalne gospodarske 
javne službe rednega letnega vzdrževanja občinskih 
javnih cest in drugih prometnih površin.  

27. 9. redna seja, 
19.11.2015 

Gregor Nudl Predlog, da se uredi baza plačnikov 
takse za onesnaževanje voda, saj je 
PGD Sv. Jurij v Slov. goricah prejelo 
položnico za dva priključka, čeprav 
ima podpisano pogodbo za en 
priključek. 
 

Urejeno.  

28. 10. redna seja, 
17.12.2015 

Milan Zorec Kdaj se načrtuje sanacija plazu pri 
Valnerju? 

Načrtuje se izvedba sanacije v letu 2017, plaz je v 
seznamu za izvedbo raziskavo tal in izdelavo 
projektne dokumentacije.  



29. 10. redna seja, 
17.12.2015 

Miroslav 
Breznik 

Ali je že znano, če bo občina 
prejemnica cepiča Stare trte in kje se 
namerava posaditi.  

Cepič je občina prejela v letu 2016 in je bil posajen v 
okviru praznovanja 10. občinskega praznika Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah med Slomškovim in 
kulturnim domom.  

30. 10. redna seja, 
17.12.2015 

Tanja Škrlec Opozori na moteno delovanje 
razsvetljave v Zg. Partinju. 

Urejeno.  

31. 10. redna seja, 
17.12.2015 

Gregor Nudl Predlog da se da društvu Ivana 
Cankarja 600,00€ proračunskih 
sredstev. Predlaga enakopravno 
obravnavo obletnic – 100,00 EUR na 
10 let delovanja. 

Realizirano v višini 600,00 EUR.  

32. 10. redna seja, 
17.12.2015 

Gregor Nudl Obnova mostu čez potok pri 
Zaletingerju in obenem opozori na 
preozko nasutje gramoza. 

Projekt je zaključen, obnova mostu ni bila izvedena.  

33. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Alojz Andrejč Predlaga ureditev gozda ob športnem 
igrišču pri osnovni šoli v park, v 
smislu, da bi se drevesa očistila, 
postavile bi se klopi, listje bi se 
pograbilo. 

Nekaj del je bilo realiziranih v sklopu izvedbe projekta 
Ureditev športnega igrišča pri šoli. Določena dela se 
bodo izvedla na spomlad.  

34. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Alojz Andrejč Predlog o ureditvi ceste v dolu 
vključno z klancem na Malno. 

Urejeno.  

35. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Barbara Lorber Opozarja na slabe razmere občanke v 
Sp. Gasteraju. 

Občina je občanki uredila vodovod, ponovno je bila 
priključna na elektriko. Nad občanko bdi Center za 
socialno delo Lenart, ki je poskrbel, da oseba prejema 
socialne transfere, do katerih je upravičena.  

36. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Tanja Škrlec Opozarja na slabo cesto pri Gorjupu v 
Zg. Partinju. 

Sanacija je stekla v sklopu rednega vzdrževanja 
občinskih cest. 

37. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Jožica Kurnik Predlaga da se postavi ogledalo na 
Vardi. 

Realizirano.  



38. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Gregor Nudl Opozori na posedo na cesti pri 
Dajčmanu v Partinju in predlagal, da 
se očisti jarek pri Lešniku prav tako v 
Partinju. 

Plaz je bil saniran, s strani lastnika sosednjega 
zemljišča pa je bilo urejeno tudi odvodnjavanje. Tudi 
omenjen plaz je med plazovi, ki so vključeni v 
izdelavo analize tal in projektne dokumentacije.  

39. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Gregor Nudl Opozarja na suha drevesa pri Milanu 
Holerju, ki so nagnjena na cesto in za 
katera obstaja verjetnost loma. 

Obvestilo na Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Maribor, ki je predlagal obvestitev Zavoda za gozdove 
RS.  

40. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Gregor Nudl Vprašal je, kdaj se načrtuje sanacija 
državne ceste pri Ribiču. 

Projektna dokumentacija za sanacijo plazu je v 
izdelavi in bi naj bila končana do konca februarja. O 
podrobnejših podatkih bodo člani sveta seznanjeni 
ustno na sami seji.  

41. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Dušan Ribič Vprašal je, kdaj se načrtuje sprejetje 
pravilnika o reklamah na postajališčih  

Priloga 1: Dopis Direkcije RS za infrastrukturo, št. 
37167-2170/2016/2, z dne 22.09.2016 na podano 
vlogo o postavitvi reklam na avtobusnih postajališčih 
ob državni cesti.  

42. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Dušan Ribič Predlog za postavitev ogledala na 
»Dugem«, na vrhu, kjer se zavije proti 
Toplaku in Potočniku.  
 

V preučevanju.  

43. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Miroslav 
Breznik 

Potekanje priprav na ureditev ceste 
skozi naselje Jurovski Dol. Predlaga 
postavitev kažipotnih tabel. 

Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo in podjetjem 
Lineal d.o.o., ki pripravlja projekt, občina ureja 
predmetno zadevo. O podrobnostih bodo člani sveta 
seznanjeni ustno na sami seji. 

44. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Miroslav 
Breznik 

Opozorilo na poškodovano cestišče 
pri novem pokopališču. 

Urejeno v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest 
med letom. 

45. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Miroslav 
Breznik 

Predlog, da se dokončno uredi del 
pločnika pri Roškariču in izvedba 
povezave v spodnjem delu naselja.  

V izvajanju.  



46. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Miroslav 
Breznik 

Pobuda, da se v dvorani kulturnega 
doma nabavi širše platno, sedanje pa se 
namesti v avli.  

Po informativnem zbiranju ponudb in strokovnem 
svetovanju smo prišli do zaključka, da je potrebno 
zraven velikega platna, obvezno nabaviti tudi 
močnejši projektor, kar skupaj znese minimalno 
2.500,00 EUR.  

47. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Miroslav 
Breznik 

Vprašal je, kdaj bodo odstranjene 
telefonske in električne žice v centru 
Jurovskega Dola. Ker so vodi že 
urejeni po tleh, žice več ne služijo 
svojemu namenu.  

V izvajanju.  

48. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Roman Črnčec  Predlog postavitve ogledala v Sp. 
Gasteraju in opozoril na na propust na 
cesti pri Brezniku. 

Postavitev ogledala se zdi nesmiselna, v kolikor se bo 
gradilo krožišče, zato se s postavitvijo še čaka.  

49. 11. redna seja, 
24.03.2016 

Roman Črnčec Poda pobudo o sprejetju odloka, ki 
določa obveznost lastnikov psov, 
predvsem pa nalaga dolžnost 
pobiranja pasjih iztrebkov. 

Občina je v okviru obveščanja občanov o čistilni akciji 
dodala še zapis glede obveznosti lastnikov psov.  

50. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Alojz Andrejč Predlaga zaščito žic od 
transformatorja – visoka napetost, saj 
je v letošnjem letu že poginila 
štorklja. 

Elektro Maribor d.d. bo izvedel zamenjavo električnih 
žic z zemeljskimi kabli. 

51. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Alojz Andrejč Pobuda, da se v okviru Jurjevih 
dnevov organizira salamijada. 

Salamijada se lahko organizira v okviru Jurjevih 
dnevov v kolikor bo to prevzelo določeno društvo ali 
posameznik.  

52. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Alojz Andrejč Vprašal je, kdaj se načrtuje asfaltirati 
cesto do Ornik Anice. 

Asfaltiranje se lahko izvede v okviru sofinanciranja 
nekategoriziranih občinskih cest.  

53. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Alojz Andrejč Predlog da se prepleskajo stebri za 
razsvetljavo. Prav tako da se uredijo 
klopi in studenec. 

Stebri so popleskani, studenec bo prepleskan s strani 
režijskega obrata na spomlad.  



54. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Alojz Andrejč Predlog o zamenjavi starega vrtca z 
nepremičninami v lasti Stanislava 
Frasa. 

Občina in Stanislav Fras sta v fazi sklenitve menjalne 
pogodbe. 

55. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Roman Črnčec Kaj se načrtuje s pridobljeno 
nepremičnino. 

Načrtuje se izgradnja večstanovanjskega objekta. 
 

56. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Gregor Nudl Predlaga izgradnjo večstanovanjskega 
objekta na pridobljeni lokaciji. 

57. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Roman Črnčec Predlog, da se uredi pločnik od Krivca 
do Rokavca v Sp. Gasteraju in uredi 
skupna čistilna naprava. 
 

Cesta je obnovljena, glede na širino ceste in obstoječe 
objekte ob cesti izgradnja pločnikov ni bila izvedljiva.  
Skupna čistilna naprava se na predlaganem območju 
ne more graditi, v poštev pridejo individualne čistilne 
naprave, ki so sofinancirane s strani občine.  

58. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Barbara Lorber Kdaj se bo izvajalca izgradnja ceste 
proti Weingerlu? 

V letošnje letu se načrtuje izvedba s t.i. surface 
dressingom.  

59. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Tanja Škrlec Kdaj se bo delala optika v Partinju. V izvajanju.   

60. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Gregor Nudl Pobuda, da se uredi namenski plato za 
razne prireditve, saj športno igrišče 
zaradi izvedenega projekta več ni 
primerno. 

Primeren prostor za izvedbo platoja, ki je v občinski 
lasti je zemljišče parc. št.  9/7, k.o. Jurovski Dol, kjer 
je trenutno postavljena deponija. Dolgoročno se lahko 
uredi primernejša podlaga, vendar potem ko bo na 
sosednjem zemljišču že izvedena gradnja.  
 

61. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Dušan Ribič Opozori na  bankine na Malni in Zg. 
Gasteraju – proti Rotarju ki so v 
izredno slabem stanju. 

Delno izvedeno, celovita ureditev bo izvedena letos s 
t.i. surface dressingom. 

62. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Dušan Ribič Kako je z investicijskimi deli v 
telovadnici – renoviranje garderob, 
vode in tušev. Predlog, da se uredi 
toplotna črpalka. 

Izvedena investicija v višini 1.500,00€ za nakup 
bojlerjev. V prihodnje bo potrebno planirati celostno 
ogrevanje šole, ne samo telovadnice.  



63. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Miroslav 
Breznik 

Predlog, da se pesek iz atletske steze 
pri igrišču ob osnovni šoli navozi na 
pot proti čebelnjaku, kjer je bila 
podlaga že urejena. 

Pot proti čebelnjaku je urejena.  

64. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Miroslav 
Breznik 

Opozori na težavo v kulturnem domu 
in ga zanima ali je izvajalec obveščen 
o padcu zavese na oder po šolski 
prireditvi. 

Izveden bo pregled pred potekom garancijskega roka, 
namestitev zaveze je bila ustrezno popravljena.   

65. 12. redna seja, 
02.06.2016 

Miroslav 
Breznik 

Predlog, da se izdela strategija razvoja 
turizma v občini.  

Izdelava strategije se bo v prihodnosti vnesla v 
proračun, sicer skušamo z manjšimi projekti 
vzpodbujati turistični razvoj kraja (dogodki v 
decembru, poddomena turizem, v načrtu je izdelava 
manjše publikacije, Roškarjeva trta idr.). 

66. 13. redna seja, 
08.09.2016 

Miroslav 
Breznik 

Predlog, da se na parkirišču med šolo 
in večstanovanjskim objektom, uvede 
območje kratkoročnega parkiranja, za 
potrebe staršev, ki pripeljejo otroke v 
šolo in sistem krožne vožnje in 
ureditev dodatnih parkirišč ob gozdu. 

Postavljena je tabla, zaposleni parkirajo na drugih 
parkirnih mestih, tako da je staršem omogočeno 
parkiranje. 

67. 13. redna seja, 
08.09.2016 

Dušan Ribič Opozori na slabo stanje bankin od 
Fišerja proti Lešu in od kapele pri 
Jarcu proti Živku ter predlagal nasutje 
plazu pri Štanerju.  

Urejeno. Bankine se bodo vzdrževale tudi letos v 
okviru rednega vzdrževanja občinskih cest.  

68 13. redna seja, 
08.09.2016 

Dušan Ribič Predlog za postavitev ogledala v 
križišču na »Dugo«, zaradi 
nepreglednosti. 

Postavljeno.  

69. 13. redna seja, 
08.09.2016 

Miroslav 
Breznik 

Pohvali izvedeno obcestno košnjo in 
doda, da je košnja spomladi mogoče 
izvedena prepozno. 

Košnja je v veliki meri odvisna od vsakoletnih 
vremenskih razmer. 



70. 13. redna seja, 
08.09.2016 

Gregor Nudl Kdaj bodo zaključeni robniki okrog 
kandelabrov v Sončni soseski in 
predlagal drugačno postavitev 
robnikov in kandelabrov v novi 
stanovanjski soseski.  

Urejeno.  
 

 13. redna seja, 
08.09.2016 

Gregor Nudl Predlagal naj se prestavi tabla o 
rastlinju pri šoli.  

Zadevna tabla o rastlinju bo prestavljena, in sicer se je 
za prestavitev zadolžil JVIZ in VVZ OŠ Jožeta 
Hudalesa.  

71. 13. redna seja, 
08.09.2016 

Jožica Kurnik Kdaj se nameravajo odmeriti občinske 
ceste. 

Ceste odmerjajo sproti, po urejanjih oz. 
rekonstrukcijah, vendar se je pri tem potrebno, da 
odmere predstavljajo velike stroške, zato se občina za 
odmere ceste, ki so bile izvedene v preteklosti odloča 
posamezno in sproti. 

72. 13. redna seja, 
08.09.2016 

Alojz Andrejč Ali je že določena višina glavarine za 
naslednje leto. 

Povprečnina je bila sprejeta v višini 530,00 EUR, a 
zaradi zvišanja stroškov plač potekajo pogajanja za 
zvišanje glavarine. Trenutni predlog vlade je 533,50 
EUR, s čemer se občine ne strinjamo.  

73. 13. redna seja, 
08.09.2016 

Roman Črnčec  Poda pobudo, da se košnja trave od 
Križana do Lorbka uredi nekako 
drugače, da ne bi zamašila obcestnega 
jarka. 

Predlog bo upoštevani pri naslednji košnji.  

74. 13. redna seja, 
08.09.2016 

Miroslav 
Breznik 

Kdaj bo deloval signal za Mobitel v 
Jurovskem Dolu. 

Signal deluje.  

75. 14. redna seja, 
20.10.2016 

Alojz Andrejč Kako napreduje zadeva zaščite 
električne napeljave v Jurovskem 
Dolu.  

Elektro Maribor d.d. bo izvedel zamenjavo električnih 
žic z zemeljskimi kabli.  

76. 14. redna seja, 
20.10.2016 

Alojz Andrejč Kako kaže s krožiščem v Sp. 
Gasteraju. 

Projekt za krožišče je izdelan, okvirne cene so podane, 
potrebno se je odločiti ali se bo v nadaljevanju 
krožišče gradilo ali ne.  



77. 14. redna seja, 
20.10.2016 

Tanja Škrlec Seznanila z občanko, ki živi v skoraj 
že nevarnih razmerah za življenje in 
vprašala ali se ji lahko uredi domsko 
varstvo. Povedala je tudi, da nima 
kurjave za zimo. 

Občina je občanki uredila vodovod, ponovno je bila 
priključna na elektriko. Nad občanko bdi Center za 
socialno delo Lenart, ki je poskrbel, da oseba prejema 
socialne transfere, do katerih je upravičena. 

78. 14. redna seja, 
20.10.2016 
 

Branko Lorbek Opozori na slabe življenjske razmere 
občana v Zg. Gasteraju.  

Občina je v stalnem sodelovanju s Centrom za 
socialno delo Lenart.  

79. 14. redna seja, 
20.10.2016 

Jožefa Kurnik Podala pobudo za popravilo držala v 
kulturnem domu, in sicer pri 
stopnicah.  

Izvedba predloga v letošnjem letu.  

80. 14. redna seja, 
20.10.2016 
 

Dušan Ribič Kdo je predlagal postavitev table 
omejitev 30 na cesti od Športnega 
parka Jurovski Dol proti Gasteraju.  

Predlog je podal predsednik Odbor za komunalno in 
gospodarsko varovanje okolja in urejanja prostora, 
Alojz Andrejč. 

81. 14. redna seja, 
20.10.2016 
 

Dušan Ribič Predlaga postavitev ogledala pri 
Toplaku na »Dugem«. 

V preučevanju. 

82. 14. redna seja, 
20.10.2016 
 

Dušan Ribič Predlaga, da se brežina pri telovadnici 
pokrije s filcem, opozoril je na pas 
blata ob igrišču ter vprašal ali tam 
trava ni bila posajena.  

Urejeno.   

83. 14. redna seja, 
20.10.2016 
 

Miroslav 
Breznik 

Opozoril je na težave pri obračanju 
avtobusa pri šoli  

Ureditev v okviru projekta »Ureditev prometne 
varnosti v Jurovskem Dolu«. 

84. 14. redna seja, 
20.10.2016 
 

Dušan Ribič Opozoril na dolg interval semaforja 
pri sanaciji plazu v Jurovskem Dolu in 
podal predlog, da se skrajša.  

Sanacija je končana.  

85. 14. redna seja, 
20.10.2016 
 

Gregor Nudl Povedal, da so žlebovi na šoli polni 
raznega materiala in predlagal, da se 
očistijo. 

Realizirano. 



86. 14. redna seja, 
20.10.2016 
 

Miroslav 
Breznik  

Predlagal, da se v sklopu sanacije 
ceste izvede še priključek Križana in 
ostalih tamkajšnjih gospodinjstev na 
centralno čistilno napravo.  

Predlog ni izvedljiv zaradi prečkanja potoka.  

87. 14. redna seja, 
20.10.2016 
 

Miroslav 
Breznik 

Dodal je, da bi se v okviru ureditve 
tribune uredilo še strelišče.  

Varianta je v predlogu projektne dokumentacije.  

88. 14. redna seja, 
20.10.2016 
 

Miroslav 
Breznik 

Podal je pobudo, da se zgradi 
dvignjena ploščad med cerkvijo in 
kulturnim domom, kot oder. 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je 
podal nasprotno mnenje, zato načrtujemo nakup 
premičnega odra.  

89. 14. redna seja, 
20.10.2016 
 

Gregor Nudl Poda pobudo, da se z g. Levačičem 
vnaprej dogovori glede izgradnje 
ceste v Sp. Gasteraju. 

Dogovor se bo izvedel pravočasno.  

90. 15. redna seja, 
24.11.2016 

Alojz Andrejč  Opozori na nujnost sanacije plazu na 
Malni  

Sanacija plazu je v načrtu, smo v fazi zbiranja ponudb 
za izvedbo raziskave tal in izdelavo projektne 
dokumentacije. Vključenih je več sanacij plazov, ki so 
sproženi po območju občine. 

91. 15. redna seja, 
24.11.2016 

Alojz Andrejč Predlog, da se prouči ustreznost 
postavitve omejitev 30  

Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je po opravljenem 
ogledu podal mnenje, da je postavite prometnega 
znaka za omejitev smiselna in pravilna.  

92. 15. redna seja, 
24.11.2016 

Dušan Ribič Predlaga, da se na starem pokopališču 
pri kontejnerju za smeti uredi dovoz 
za tovornjak, na sredini pa nekaj 
stopnic. 

Izvedba se načrtuje v letošnjem letu.  

93. 15. redna seja, 
24.11.2016 

Miroslav 
Breznik 

Zakaj prihaja do težav na čistilni 
napravi ob naraščanju vode in v 
kakšni fazi je menjava vrtca.  

Do naraščanja vode je do sedaj prišlo dvakrat, in sicer 
zaradi okvare črpalke. Razni večji odpadni deli so 
prišli preko kanalizacije v črpalko.  
Menjava vrtca je v fazi sklenitve menjalne pogodbe.  



94. 15. redna seja, 
24.11.2016 

Roman Črnčec Kaj bo s krožiščem v Sp. Gasteraju.  Projekt za krožišče je izdelan, okvirne cene so podane, 
potrebno se je odločiti ali se bo v nadaljevanju 
krožišče gradilo ali ne. 

95. 16. redna seja, 
22.12.2016 

Miroslav 
Breznik 

Je povedal, da opaža, da kmetje orjejo 
njive do cest in ne upoštevajo določil 
Zakona o cestah. Prosil je za 
urgiranje, saj se ceste uničujejo.  

O problematiki je bil obveščen inšpektor 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor.   

96. 16. redna seja, 
22.12.2016 

Miroslav 
Breznik 

Predlaga postavitev kažipotnih tabel 
po območju občine 
 

V načrtu pa je urediti celostno strategijo za postavitev 
kažipotnih tabel. 

97. 16. redna seja, 
22.12.2016 

Miroslav 
Breznik 

Opozoril je na nepravilen zapis 
dopolnilne table za parkirišče pri OŠ 
in predlagal, da se postavi pravilen 
prometni znak.  

OŠ je bil poslan dopis, da je potrebno dopolnilno tablo 
postaviti v skladu s pristojnimi predpisi in 
namembnostjo. S strani šole pa smo dobili pojasnilo, 
da je tabla jasna in da ne omejuje nikogar. Parkirišče 
pa je del šolskega prostora s katerim upravlja zavod. 

98. 16. redna seja, 
22.12.2016 

Miroslav 
Breznik 

Dodal je, da je vedno več fekalij, ki 
tečejo po jarkih, kljub čistilni napravi. 

Navezuje se na vprašanje oz. odgovor pod zaporedno 
številko 93. 
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Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                            9. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BELEŽKE: 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


