
                                                                                        
                                                                                                           Jurovski Dol, 10.10.2008  
                                                                                                           Zadeva: 007-3/2008 
 

Z A P I S N I K  
 

14. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

ki je bila v četrtek,  09. oktobra 2008, 

v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

 

Prisotni: 

 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Branko Črnčec, Ludvik Dajčman, Roman Črnčec, Dejan 
Simonič, Drago Korošec, Marija Šauperl in Gregor Nudl.  
 
Svojo odsotnost je opravičil Alojz Andrejč. 
 
OSTALI PRISOTNI: Irena Kocbek, računovodkinja JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa, 
Hermina Križovnik, predsednica nadzornega odbora. 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Samo Kristl in Jasna Senekovič. 
 
ZAINTERESIRANA JAVNOST: Rudi Lorber 
 
Župan prične sejo s pozdravom vseh prisotnih; članice in članov občinskega sveta, 
predsednice nadzornega odbora, predstavnice osnovne šole, občinske uprave in zainteresirane 
javnosti.  
 
K točki 1 

Sklep št.  140 
Župan ugotavlja sklepčnost občinskega sveta, saj je na seji prisotnih sedem od osmih članov. 
V zvezi s predlaganim dnevnim redom, ki je bil zapisan v gradivu predlaga, da se peta in šesta 
točka dnevnega reda zamenjata, torej, da se Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za 
vrtec za šolsko leto 2008/09 in določitvi povečanega normativa za vsak oddelek, obravnava 
pred Sklepom o določitvi cen programa vrtca v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.   
 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007, 33/2007), je bil 
sprejet dnevni red 14. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, s 
predlagano spremembo, in sicer: 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje 
3. Potrditev zapisnika 6. dopisne seje 
4. Odlok o plakatiranju v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 



5. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2008/2009 in 
določitvi povečanega normativa za vsak oddelek 

6. Sklep o določitvi cen za programa vrtca v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
7. Pravilnik o finančnih nagradah dijakom in študentom v  Občini Sv. Jurij v Slov. 

goricah 
8. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov v letih 2008-2011 na proračunski 

postavki Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – I. faza 
9. 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 

10. Odlok o občinskih cestah v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
11. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
12. Razprava o novem namenu zgradbe starega vrtca 
13. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
Prisotnih 7 članov (za 7) 

 
 

K točki 2 

Sklep št. 141 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007), je Občinski svet, na svoji 14. redni seji, dne 09.10.2008, sprejel zapisnik 
13. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.  
 
Prisotnih  7 članov (za 7) 

 

 

K točki 3: 

Sklep št. 142 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007), je Občinski svet, na svoji 14. redni seji, dne 09.10.2008, sprejel zapisnik 6. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.  
 

Prisotnih  7 članov (za 7) 
 

 

K točki 4: 

Sklep št. 143 
Na podlagi 5. točke 1. odstavka 149. člena  Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/2006- 
UPB1, 70/2008) 6. točke 17. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 3/2007-UPB4, 17/08) in 
16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007), je Občinski 
svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 14. seji, dne 09.10.2008 sprejel Odlok o 
plakatiranju v občini Sv. Jurij v Slov. goricah kot je predlagan v prvi obravnavi.  
 
Marija Šauperl občinsko upravo opozori na predlagan 1. odst. 3. čl. Pravilnika, kateri se ji zdi, 
neskladen z ustavo. Prav tako bi bilo dobro definirat plakate po velikosti, npr. jambo plakati.  
 

Prisotnih  7 članov (za 7) 
 

 



K točki 5: 

Sklep št. 144 
Na podlagi 17. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008), 40. čl. Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega  in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole 
Jožeta Hudalesa (MUV, št. 27/2007) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 1/2007 in 33/2007), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 14. redni seji, dne 
09.10.2008, sprejel Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 
2008/2009 in določitvi povečanega normativa v vsakem oddelku, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih  7 članov (za 5) 
 
 
K točki 6: 

Sklep št. 145 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list št. 100/2005 – UPB-2 in 25/2008),  
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list št. 97/2003 in 120/2005) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah  (MUV št. 1/2007, 33/2007), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
svoji 14. redni seji, dne 09.10.2008, sprejel Sklep o določitvi cen programa vrtca v Občini Sv. 
Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 
Gregor Nudl predlaga, da se v šoli pozanimajo, ali je mogoče ustanoviti kakšen rezervni 
sklad, v katerega bi se redno plačevala določena sredstva, ki bi bila podlaga za zmanjševanje 
višine ekonomske cene vrtca takrat, ko so zaposlene starejše vzgojiteljice v primerjavi z  
začetnicami, saj predstavljajo stroški dela največji delež ekonomske cene vrtca.  
 

 

K točki 7 

Sklep št. 146 
Na podlagi 140. čl. Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06), 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2) in 16. čl. 
Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007), je Občinski svet na 14. 
redni seji, dne 09.10.2008, sprejel Pravilnik o finančnih nagradah dijakom in študentom 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je predlagan.  
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 

 

K točki 8 

Sklep št. 147 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 33/2007), je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 14. redni seji, dne 09.10.2008, sprejel Sklep 
o spremembi Načrta razvojnih programov – Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno 
vodo – 1. faza, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 

 



K točki 9 

Sklep št. 148 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 33/2007) in 72. 
čl. Poslovnika občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/2007, 33/2007), Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, na 14. redni seji, dne 09.10.2008, ni sprejel Predloga A, 
Pravilnika 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.  
 

Prisotnih: 7 članov (proti 7) 

 

 

Sklep št. 149 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 33/2007) in 72. 
čl. Poslovnika občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/2007, 33/2007), je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, na 14. redni seji, dne 09.10.2008, sprejel Predlog B, 
Pravilnika 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 10 

Sklep št. 150 
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in 
45/08) in 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 01/07 in 33/07), je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 14. redni seji dne 09.10.2008, sprejel Odlok 
o občinskih cestah v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, v prvi obravnavi. 
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 

 

K točki 11 

Sklep št. 151 
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah - UPB1 (Uradni list RS; št. 
33/06, 45/08) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 1/2007 
in 33/2007), je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na 14. redni seji, dne 
09.10.2008, sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, v 
prvi obravnavi. 
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 



K točki 12 
Župan v uvodu k točki pove, da je zgradba, v kateri se je odvijala vzgojno varstvena vzgoja, 
sedaj ostaja prazna, zato bi želel, da tudi člani občinskega sveta pripomorejo k odločitvi oz. 
določitvi namena uporabe te zgradbe. Doda še, da je na občino že prispel predlog Društva 
kmečkih gospodinj, ki ga je podala Bogomira Rotman in se predloži vsem članom občinskega 
sveta.  
Članice društva predlagajo, da bi se prostor uporabil za ponudbo na tradicionalen način 
pridelane in pripravljene hrane, ki bi povečala turistično ponudbo kraja in pospešila razvoj 
turizma v občini.  
 
Drago Korošec predlaga, da se stavba uporabi za namen učnega centra, v katerega bi se 
vključilo večje število ljudi, tudi v regijskem obsegu. Župan dodaja, da je želja občine 
predvsem pridobiti investitorja, ki bi zgradbo vzdrževal, da ne bi slednje ostalo občini.  
 
Roman Črnčec predlaga, da se zgradba uredi v dislocirano enoto Zavoda Hrastovec. Marija 
Šauperl predlog podpre in meni, da se Zavod Hrastovec dobro vklaplja v okolje ter vpraša, ali 
je objekt varovan v okviru kulturne dediščine. Župan odgovarja, da ne. Samo Kristl predlaga, 
da rušitev hiše ne bi bila primerna rešitev. Marija Šauperl dodaja, da gre v tem primeru za 
stanovanjsko področje, zato se naj zgradba uredi za socialno-stanovanjski namen. Ludvik 
Dajčman pripomni, da bi bilo dobro imeti v kraju dom za ostarele, v kolikor se bi našel 
primeren investitor..   
 
Člani občinskega sveta podajo mnenje oz. usmeritev županu, da se stara zgradba vrtca uporabi 
za namen doma ostarelih ali dislocirano enoto Zavoda Hrastovec.  
 

 

K točki 13 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Marija Šauperl pove, da je pred kratkim zasedal Upravni odbor Kulturnega društva Ivan 
Cankar, kjer se je obravnavalo tudi plačilo materialnih stroškov kulturnega doma. Upravni 
odbor kulturnega društva predlaga, da občina z aktom imenuje upravitelja kulturnega doma in 
slednjega posreduje vsem uporabnikom kulturnega doma in prevzame plačilo vseh 
materialnih stroškov. Do ustanovitve nove občine je bil upravitelj Kulturno društvo Ivan 
Cankar, sedaj je lastnik Župnija Sv. Jurij, najemnik je občina, izvajalec kulturnih in drugih 
dejavnosti pa kulturno in druga društva. Župan pove, da je na občino že prišel pisni zahtevek 
v tej zvezi in da bo občina odgovorila naslovniku.  
 
Marija Šauperl opozori na pretekle dogodke na pokopališču in predlaga, da se ob pokopališču 
namestijo kamere. Ludvik Dajčman soglaša, da bi se na pokopališču moral ustvariti red in se 
strinja s predlogom o namestitvi kamer.  
 
Roman Črnčec ponovno opozarja na plaz pri Orniku, ki se še ni uredil, a bi se moral, vsaj pred 
zimo. Župan odgovarja, da se čaka na predračune in da se bo v kratkem sanacija pričela.  
 
Drago Korošec vpraša, kaj je z zazidalnim planom občine. Župan pojasni, da je občinski 
prostorski načrt v fazi izdelave, a je potrebno upoštevati, da je to dolgotrajen postopek. 
Trenutno s podjetjem ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., potekajo redni 
delovni sestanki, v izdelavi je namreč prostorski plan samega centra občine.  
 



Samo Kristl doda, da se prostorski načrt dela v skladu s Zakonom o prostorskem načrtovanju, 
ki je začel veljati v začetku lanskega leta. Za sam center Jurovskega Dola so tako smernice že 
izdelane, počasi se bo začela izdelava smernic oz. prostorskega načrta še za razpršeno gradnjo 
po celotnem območju občine. V zvezi z izdelavo smernic razpršene gradnje je potrebno 
poudariti, da zakon strmi k čim manjši razpršeni gradnji, zato na občini obstaja bojazen, da 
marsikateri pobudi ne bo ugodno rešeno.  
 
Do sedaj je izdelan prostorski načrt na Ministrstvo za okolje in prostor podalo šest občin, ki 
niso uspele priti skozi sito vseh predpisov, ki jih upošteva resorno ministrstvo.   
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                    
                                                                                                      Peter Škrlec 
                                                                                                           Župan 
 
 
 
 
 
 


