
 
 

 

Številka: 900-1/2012 

Datum: 22.11.2012 

 
Z A P I S N I K  

 
14. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila 

v četrtek, 21.11.2012. 
 

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 in članica Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: 
Alojz Andrejč, Milan Bauman, Branko Črnčec, Roman Črnčec, Drago Korošec, Franc 
Lešnik, Gregor Nudl, Marija Šauperl in Janez Verbošt (v nadaljevanju: člani sveta) 
 
Opravičeno odstotni: / 
 
Navzoči gostje: Stanislav Senekovič, ravnatelj JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa. 
 
Občinska uprava: Franc Bele, Mojca Guzej, Samo Kristl, Jasna Senekovič.   
 
Zainteresirana javnost: / 
 
Seja se je pričela ob 17. uri. 
 
 
AD 1. 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
 
Župan Peter Škrlec je ugotovil sklepčnost Občinskega sveta, saj je bilo prisotnih osem od 
devetih članov občinskega sveta.  
 
Župan Peter Škrlec je predlagal dnevni red 14. redne seje, kot je bil posredovan z vabilom:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje  
3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
4. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 – prva obravnava 



5. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – 
prva obravnava 

6. Sklep o soglasju k sistemizaciji za vrtec JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa 
7. Razno 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 20. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) in 33. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na svoji 14. redni seji, dne 21.11.2012, 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. 109 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
AD 2. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH  
 
Na seji se je pridružil član občinskega sveta Milan Bauman. 
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 14. redni seji, dne 21.11.2012 sprejel zapisnik 13. redne seje, kot 
je bil zapisan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 110 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 3. 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Gregor Nudl je podal pobudo, da se tudi v primeru požara hleva pri Francu Gajzlerju v Sp. 
Gasteraju s strani občine nakaže finančna pomoč za prenovo hleva in nakup krme, kot je bila 
to praksa pred leti. Predlagal je, da se po Lešnikovem klancu položijo cevi, saj se cestišče ob 



močnejšem deževju že izpodriva. Prav tako je predlagal, da se odmašijo propusti, ki so polni 
odpadlega listja. 
 
Peter Škrlec je povedal, da bo občina priskočila na pomoč tudi družini Gajzler v Sp. 
Gasteraju, kot je to storila v primerih Bauman, Črnčec in Predan. Predlagal je, da se višina 
sredstev določi v primerjavi z že nakazanimi finančnimi pomočmi v takšnih primerih.  
 
Člani občinskega sveta so se s predlaganim strinjali.  
 
Peter Škrlec je še dodal, da se lahko cev položi ob cestišču Lešnikovega klanca, potrebna pa 
bo preučitev ali bo potrebna izvedba še v letošnjem letu ali se bo počakalo do spomladi 
naslednjega leta. Kar se tiče propustov je dodal, da se le-ti že urejajo.  
 
Branko Črnčec je vprašal ali obstaja možnost zalitja asfalta s smolo, in sicer na cesti Žnofl – 
Belna.  
 
Peter Škrlec je povedal, da je cesta še v garancijskem roku, zato bo moral napake odpraviti 
izvajalec.  
 
Roman Črnčec je predlagal, da se pri Šalamunu in Krajncu v Sr. Gasteraju uredi 
odvodnjavanje, saj voda dere po asfaltu in predstavlja veliko nevarnost predvsem pozimi, ko 
slednja zamrzne.  
 
Samo Kristl je povedal, da je ta odsek ceste potreben popolne sanacije, v sklopu katere se bo 
uredilo odvodnjavanje. Načrtuje se, da se bo sanacija izvajala po koncu zime. 
 
Janez Verbošt je vprašal ali je mogoča kategorizacija ceste Lorbek – Breznik, tako da bi se 
dolgoročno gledano lahko planiralo tudi asfaltiranje. 
 
Samo Kristl je povedal, da je cesta že kategorizirana občinska javna pot in da jo je potrebno 
vključiti v Načrt razvojnih programov.  
 
Roman Črnčec je predlagal, da se v Načrt razvojnih programov vključi tudi cesta proti 
Brezniku v Sp. Gasteraju.  
 
 
AD 4. 
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2013 – 
prva obravnava 
 
Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah sta predstavila Peter Škrlec in Mojca 
Guzej.  
Razprava: Branko Črnčec, Roman Črnčec, Gregor Nudl in Alojz Andrejč.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 4. odst. 88. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 14. redni seji, dne 21.11.2012, sprejel Sklep, da se o 
predlogu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 opravi javna razprava.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 



ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 111  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-
uradno prečiščeno besedilo, 110/11-ZDIUI12) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 14. redni seji, 
dne 21.11.2012 sprejel Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 v prvi 
obravnavi.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 112 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 5. ODLOK O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGI NESREČAMI V 
OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
Odlok je predstavila Jasna Senekovič. 
 
Razprave ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 37. čl. Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 97/10), 6. čl. Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), Uredbe o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje im pomoč (Ur. l. RS, št. Ur. l. RS, št. 92/07, 54/09 in 
23/11) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 14. redni seji, dne 21.11.2012 sprejel Odlok o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi obravnavi.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 113 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 



AD 6. 
SKLEP O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI ZA VRTEC JVIZ N VVZ OŠ JOŽETA 
HUDALESA 
 
Sklep je predstavila Jasna Senekovič. 
 
Razprave ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 - popr., 65/09 - popr.), 20/11, 
40/12-ZUJF in 57/2012-ZPCP-2D), 17. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF), Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 
75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10), 40. čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega  in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole Jožeta Hudalesa (MUV, št. 
27/07, 30/09) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 14. redni seji, dne 21.11.2012 sprejel Sklep o soglasju 
k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2012/13 in določitvi povečanega 
normativa v vsakem oddelku, kot je bil predlagan.  

 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 114 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 7.  
RAZNO 
Nihče ni imel predlogov za točko razno.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.  
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič, univ. dipl. prav.  
Višji svet. za spl. in prav. zadeve  
 
 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                          Peter Škrlec 
                                                                                                              Župan 
 
 
 

 



 


