
                                                                                        
 
                                                                                                           Jurovski Dol, 30.05.2008  
                                                                                                           Zadeva: 007-3/2008 
 

 

 

Z A P I S N I K  

 

12. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

ki je bila v četrtek,  29. maja 2008, 

v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah 
 

 

 

Prisotni: 

 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alojz Andrejč, Branko Črnčec, Gregor Nudl, Dejan 
Simonič, Marija Šauperl, Roman Črnčec in Drago Korošec.  
 
OSTALI PRISOTNI: Hermina Križovnik, predsednica nadzornega odbora, Janja Viher, 
direktorica RASG d.o.o., Janko Muršec, policist Policijske postaje Lenart in ravnatelj JVIZ IN 
VVZ Osnovne šole Jožeta Hudalesa, Stanislav Senekovič. 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Samo Kristl, Franc Bele in Jasna Senekovič. 
 
ZAINTERESIRANA JAVNOST: Milan Zorec in Janko Krajnc. 
 
 
Župan pozdravi vse prisotne in ugotavlja sklepčnost občinskega sveta, saj je prisotnih sedem 
od skupaj osmih članov občinskega sveta. Nato predlaga dnevni red z manjšo spremembo, in 
sicer dodatkom nove točke: Informacija o sofinanciranju zobozdravstvene in urgentne službe 
v letu 2008, katere gradivo so člani občinskega sveta dobili pred začetkom seje in v zvezi z 
obrazložitvijo katere se bo občinskemu svetu na seji pridružil direktor Zdravstvenega doma 
Lenart Jožef Kramberger. Tako se spremenjen dnevni red daje župan v potrditev članom 
občinskega sveta. 
 
K točki 1 

Sklep št.  121 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007, 33/2007) je bil 
sprejet z eno točko dopolnjen dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah in sicer: 
 
 
 



 
DNEVNI RED:    

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje 
3. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje 
4. Sklep o pristopu občine Sv. Jurij v Slov. goricah k Lokalni akcijski skupini LAS Ovtar 

Slovenskih goric in sprejemu informacije o pripravljeni Lokalni razvojni strategiji 
5. Pregled varnostne situacije na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
6. Odlok o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah – prva obravnava 

7. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec v občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
8. Sklep o sprejemu Letnega programa razvoja podeželja 
9. Pravilnik o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 

samozaposlovanja v občini Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava 
10. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter 
povračilih stroškov občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

11. Sklep o potrditvi posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem 
12. Posamezni program prodaje rednih delnic v družbi JKP Nigrad d.d. Maribor 
13. Sklep o soglasju k ceni efektivne ure za uporabnika socialno varstvene storitve 

»pomoč družini na domu« 
14. Informacija sofinanciranju urgentne službe v letu 2008 in sofinanciranju 

zobozdravstvene službe v letu 2008 
15. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
Prisotnih 7 članov (za 7) 

 
 

 

K točki 2 

Sklep št. 122 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007) je Občinski svet, na svoji 12. redni seji, dne 29.05.2008, sprejel zapisnik 11. 
redne seje Občinskega sveta občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih  7 članov (za 7) 

 

 

 

K točki 3: 

Sklep št. 123 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007) je Občinski svet, na svoji 12. redni seji, dne 29.05.2008, sprejel zapisnik 4. 
dopisne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan. 
 
Prisotnih  7 članov (za 5) 

 

 

 



K točki 4: 
Janja Viher, direktorica Razvojne agencija Slovenske gorice predstavi Lokalno razvojno 
strategijo, ki temelji na programu Leader, ki je namenjen razvoju podeželja. Lokalna razvojna 
strategija je sestavljena iz šestih programov, na podlagi katerih se nato izbirajo konkretni 
projekti in predstavlja strateški dokument, zato je v vseh občinah potreben njegov sprejem. 
 

 

Sklep št. 124 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2) in 16. čl. 
Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
12. redni seji, dne 29.05.2008 sprejel Sklep o pristopu občine Sv. Jurij v Slov. goricah k 
Lokalni akcijski skupini LAS Ovtar Slov. goric in sprejemu informacije o pripravljeni Lokalni 
razvojni strategiji kot je bil predlagan. 
 
Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 

 

 

K točki 5: 
Janko Muršec, policist Policijske postaje Lenart na kratko obrazloži varnostno situacijo na 
območju Policijske postaje Lenart in na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
 
 
K točki 6: 

Sklep št. 125 
Na podlagi 3. in 7. čl. Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 in 30/98), 
149. čl. Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 3/07 in 17/08), 3. in 6. čl. Odloka o 
gospodarskih javnih službah v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 33/07) ter 16. čl. 
Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07), je Občinski svet občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na 12. redni seji, dne 29.05.2008, sprejel Odlok o načinu opravljanja 
obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah v prvi obravnavi. 
 
Predlagane spremembe: 
Alojz Andrejč predlaga, da naj se v odlok doda nov člen ali nov odstavek katerega člena, ki 
bo opredeljeval obligatornost sprejema zabojnika za vsako gospodinjstvo. 
Drago Korošec predlaga, da naj se poskuša izpogajati, da bi se kak odstotek od prevoza 
plastike, kovin in stekla dalo pridobiti nazaj na občino. 
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 
 
 
K točki 7: 
Ravnatelj Stanislav Senekovič poda kratko obrazložitev pravilnika, ki ga je pred kratkim 
sprejel Svet šole. Poudari, da je Svet šole spremenil in dopolnil 10. čl. pravilnika, ki se sedaj 
pravilno glasi: 
 



 
10. člen 

Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev: 
 
Osnovni kriteriji: 

1. Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami    30 točk 
2. Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci, za katere starši  

predložijo mnenja Centra za socialno delo o ogroženosti 
zaradi socialnega položaja družine                                                     30 točk 

Dodatni kriteriji: 
3. Prednost pri sprejemu ima otrok, katerega oba starša st zaposlena 

in otroci zaposlene samohranilke/samohranilca                                 20 točk 
4. Otroci, ki imajo stalno prebivališče v občine Sv. Jurij v Slov.           20 točk 

goricah  
 

 

Sklep št. 126 
Na podlagi 1. odst. 48. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 
RS, št. 16/07), 20. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), 16. čl. Statuta 
občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) ter na predlog Sveta šole Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol, je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 12. redni seji, dne 
29.05.2008, sprejel Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec v občini Sv. Jurij v Slov. goricah, s 
predlagano spremembo v 10. čl. pravilnika. 
 
 
Prisotnih  7 članov (za 7) 

 

 

 

K točki 8: 

Sklep št. 127 
Na podlagi 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in 15. čl. 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v občini Sv. Jurij v 
Slov. goricah, je Občinski svet na svoji 12. redni seji, dne 29.05.2008, sprejel Letni program 
razvoja podeželja v občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan. 
 

Prisotnih  7  članov (za 7) 

 

 

 

K točki 9 

Sklep št. 128 
Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 7.,  
16. ter 78. člena Statuta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) 
je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 12. redni seji, dne 29.05.2008, sprejel 
Pravilnik o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
samozaposlovanja v občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih  7 članov (za 7) 

 



K točki 10 

Sklep št. 129  
Na podlagi 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in 72. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07) je Občinski 
svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 12. redni seji, dne 29.05.2008, sprejel Pravilnik 
o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah, kot je bil predlagan. 
 
Prisotnih  7 članov (za 7) 

 

 

 

K točki 11 

Sklep št. 130 
Na podlagi 22. čl. Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 
14/07), 18. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 
94/07) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) je Občinski 
svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 12. redni seji, dne 29.05.2008, sprejel Sklep o 
potrditvi posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem, kot je bil predlagan. 
 
Prisotnih  7 članov (za 7) 

 

 

 

K točki 12 

Sklep št. 131 
Na podlagi 19. čl. Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem 
države in občin (Ur. l. RS, št. 123/03, 140/06, 95/07) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 12. 
redni seji, dne 29.05.2008, sprejel Posamezni program prodaje rednih delnic v družbi JKP 
Nigrad d.d. Maribor, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih  7 članov (za 7) 

 

 

K točki 13 

Sklep št. 132 
Na podlagi 37. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
(Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
1/07 in 33/07), je Občinski svet na svoji 12. redni seji, dne 29.05.2008, sprejel Sklep o 
soglasju k ceni efektivne ure uporabnika socialno varstvene storitve »pomoč družini na 
domu«, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih  7 članov (za 7)  

 

 

K točki 14 
Direktor Zdravstvenega doma Lenart Jožef Kramberger je predstavil problematiko, ki pesti 
Zdravstveni dom Lenart. 



 
Sklep št. 133 
Na podlagi 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) je 
Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 12. redni seji, dne 29.05.2008, sprejel Sklep 
o sofinanciranju zobozdravstvene službe v letu 2008 in Sklep o sofinanciranju urgentne 
službe v letu 2008, kot sta bila predlagana.  
 

Prisotnih  7 članov (za 7)  

 

 

 

K točki 14 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
Roman Črnčec predlaga, da se kupijo dodatni sedeži, naj bodo to stoli ali klopi, za mrliško 
vežico. Gregor Nudl pove, da so predračuni že zbrani, žal še ni prišlo do naročila. Kupili se 
bodo leseni zložljivi stoli. 
 
Alojza Andrejča zanima, kdaj se bodo kosili obcestni jarki, saj visoka trava dela cesto zelo 
nepregledno. Samo Kristl odgovarja, da se bo košnja začela v naslednjih dneh. 
 
Branko Črnčec vpraša, kdo skrbi za urejenost in red mrliške vežice. Samo Kristl odgovarja, da 
za pogrebne storitve skrbi podjetje Jančič, z opremo, ki je v mrliški vežici pa upravlja občina.  
 
Marijo Šauperl skrbijo parkirna mesta pred blokom v Jurovskem Dolu 7, saj stanovalci 
parkirajo na sosednje zemljišče. Župan občine predlaga, da naj še počakajo slabe tri mesece, 
ko se bo gradnja šole zaključila, takrat se bodo stara parkirna mesta sprostila. Na teh parkirnih 
prostorih je sedaj gradbišče. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                    
                                                                                                      Peter Škrlec 
                                                                                                           Župan 
 
 


