
 
 

 

Številka: 900-1/2014- 

Datum: 17.04.2014 

 

 
Z A P I S N I K  

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

v četrtek, 17.04.2014. 
 

Seja je potekala v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. 

 

 
Sejo je vodil župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec.  
 

Na seji so bili navzoči člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: Alojz 
Andrejč, Branko Črnčec, Roman Črnčec, Drago Korošec, Franc Lešnik, Gregor Nudl, Marija 
Šauperl in Janez Verbošt (v nadaljevanju: člani sveta). 
 
Opravičeno odsotni: Milan Bauman 
 
Občinska uprava: Franc Bele, Simona Črnčec, Samo Kristl, Jasna Senekovič.   
 
Ostali prisotni: Mitja Zadravec, pomočnik komandirja Policijske postaje Lenart, Franc Knaus, 
predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o.  
 
Seja se je pričela ob 17. uri. 
 
 
 
AD 1. 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
Župan Peter Škrlec je ugotovil sklepčnost Občinskega sveta, saj je bilo prisotnih sedem od 
devetih članov občinskega sveta. Svojo odsotnost je opravičil član Občinskega sveta, Milan 
Bauman, Marija Šauperl je sporočila, da bo na sejo prišla z manjšo zamudo.  
 
Župan Peter Škrlec je predlagal dnevni red 23. redne seje kot je bil posredovan z vabilom, in 
sicer:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 22. redne seje  
3. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 

 



4. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen obvezne občinske gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah 

5. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
6. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov  
7. Sklep o določitvi točke za odmero NUSZ za leto 2014 
8. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
9. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« 
10. Sklep o spremembi strokovnih podlag za naselje Jurovski Dol  
11. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 
12. 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 23. redni seji, dne 
17.04.2014 sprejel dnevni red kot je bil predlagan. 
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 199 
Sklep je bil sprejet. 
 
Na seji se je pridružila članica občinskega sveta, Marija Šauperl.  
 
 
 
AD 2. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH  
 
Razprave ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 23. redni seji, dne 17.04.2014, sprejel 
zapisnik 22. redne seje, kot je bil zapisan. 
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 200 
Sklep je bil sprejet. 
 



AD 3.  
PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA 
LETO 2013 
 
Pomočnik komandira Policijske postaje Lenart, Mitja Zadravec, je predstavil varnostno 
situacijo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2013. 
 
Razprava: Roman Črnčec, Branko Črnčec.  
 
Ker predstavnika podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., Franca Knausa še ni bilo na seji, so 
se člani Občinskega sveta soglasno strinjali, da se obravnavajo točke dnevnega reda naprej, do 
prihoda g. Knausa.  
 
 
 
AD 4.  
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Roman Črnčec je predlagal ureditev ceste pri Šalamunu, Belni in Krajncu in predlagal izkop 
obcestnega jarka do ravnine. Povedal je, da sta za toliko vode na cesti kriva bližnja studenca.  
 
Župan Peter Škrlec je odgovoril, da bo potrebno narediti dobro odvodnjavanje na tej cesti, ki je 
bila v načrtu ureditve že v lanskem letu.  
 
Roman Črnčec je predlagal, da se ogleda še cesta od lovskega doma proti Gasteraju.  
 
Marija Šauperl je vprašala, koliko otrok iz občine obiskuje vrtce izven občine. Dodala je, da so 
razprave zmeraj večje, govori se o velikih številkah.  
 
Župan Peter Škrlec je odgovoril, da kar nekaj otrok obiskuje vrtec zunaj občine, s starši teh 
otrok je bilo opravljenih veliko razgovorov, prav tako se je apeliralo na ravnatelja, da opravi 
dodatne razgovore. Župan Peter Škrlec je predstavil seznam otrok s stalnim prebivališčem v 
občini, ki obiskujejo vrtec zunaj občine. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je vsekakor 
pripravljena na odprtje 4 oddelka vrtca, v kolikor bi bil dovolj velik vpis. Če je v oddelek 
vpisanih zgolj sedem otrok, pa se zastavlja vprašanje ali je smotrno odpreti nov oddelek vrtca, 
ki ne pokriva nastalih stroškov. Večina stroškov bi tako krila občina. Župan je dodal, da pri 
oblikovanju oddelkov predstavljajo težavo otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo 
Zavoda za šolstvo odobreno dodatno strokovno pomoč in štejejo za dva otroka v oddelku.  
 
Gregor Nudl je vprašal, kakšen je finančni učinek za občino, če otroci obiskujejo vrtec zunaj 
občine? Najvišji strošek ekonomske cene vrtca predstavljajo delavke, cena pa je v našem vrtcu 
med najvišjimi v primerjavi z vrtci v neposredni bližini.  
 
Peter Škrlec je povedal, da otroci, ki obiskujejo naš vrtec, nato obiskujejo tudi osnovno šolo, 
sicer gredo drugam, kar pa ni želja občine.  
 
Marija Šauperl je menila, da se glede vpisa otrok in čakalnih list v vrtcu povzroča negativno 
vzdušje v občini.  
 
Peter Škrlec je zaključil, da pričakuje, da bo z novim vpisom oblikovan še četrti oddelek vrtca.  



Drago Korošec je vprašal ali je želja, odseliti šolo kam drugam. Dodal je, da se moramo 
zavedati, da so se ljudje borili za šolo, zato bi se morali tudi sami zavzemati, da bi bil vrtec poln 
in da šola ostane. Število otrok v šoli je že tako manjše kot takrat, ko je šolo obiskoval sam.  
 
 
 
AD 5. SKLEP O POTRDITVI ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN OBVEZNE 
OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 
 
Elaborat o oblikovanju cen obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je predstavil Franc Knaus, 
pri čemer je posebej opozoril, da cene pričnejo veljati s 01.05.2014.  
 
Razprava: Drago Korošec, Roman Črnčec.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12) in 16. člena Statuta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah  na 23. seji dne 17.04.2014 sprejel Sklep o potrditvi Elaborata o 
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014, z začetkom veljavnosti s 
01.05.2014.  
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 201 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 6.  
SKLEP O SPREMEMBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 
Simona Črnčec je predstavila spremembo Načrta razvojnih programov, ki je predvidena s 
predlaganim sklepom.  
 
Razprave ni bilo.  
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 202 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 



AD7. 
SKLEP O DOLOČITVI TOČKE ZA ODMERO NUSZ ZA LETO 2014 
 
Samo Kristl je predstavil vse aktivnosti, ki so bile izvedene v času od sprejetja Zakona o davku 
na nepremičnine. Zaradi vseh izvedenih aktivnosti se Občinskemu svetu predlaga, da se sprejme 
enotna vrednost točke za izračun nadomestila za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 19. čl. Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Ur. 
list RS, št. 65/99, 5/04) v zvezi s 124. čl Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 16/10) 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 23. redni seji, dne 
17.04.2014 sprejel Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014, kot je bil predlagan.  
 
Razprava: Drago Korošec, Alojz Andrejč, Roman Črnčec in Marija Šauperl.  
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 6 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
GLASOVALA NISTA 2 člana sveta.  
 

Sklep št. 203 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD8. 
SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE SV. JURIJ V 
SLOV. GORICAH 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, Gregor Nudl je predstavil predlagan sklep.  
 
Razprava: Janez Verbošt.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 35. in 38. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 16/10), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 23. redni seji, dne 
17.04.2014, sprejel Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

 



Sklep št. 204 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD9. 
SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE »POMOČ 
DRUŽINI NA DOMU« 
 
Župan Peter Škrlec je predstavil predlagan sklep.  
 
Razprave ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 2. odst. 43. čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 37. čl.  
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 23. 
redni seji, dne 17.04.2014 sprejel Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev »pomoč 
družini na domu«, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 205 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD10. 
SKLEP O SPREMEMBI STROKOVNIH PODLAG ZA NASELJE JUROVSKI DOL  
 
Samo Kristl je predstavil spremembo strokovnih podlag za del naselja Jurovski Dol.  
 
Razprava: Marija Šauperl, Alojz Andrejč.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 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 23. redni seji, dne 17.04.2014 sprejel 
Sklep o spremembi strokovnih podlag za naselje Jurovski Dol, kot je bil predlagan. 
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 5 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
GLASOVALI NISO 3 člani sveta.  
 



Sklep št. 206 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD11. 
SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA 
LETO 2013 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, Gregor Nudl je predstavil delo komisije v zvezi z izborom prejemnikov priznanj 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013.  
 
Razprava: Janez Verbošt.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) in 18. čl. Odloka o priznanjih Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/11) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na 23. redni seji, dne 17.04.2014, sprejel Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah za leto 2013, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 207 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD12. 
RAZNO 
 
Župan Peter Škrlec je predlagal, da se na seji odloči o podelitvi mnenja v postopku imenovanja 
ravnatelja JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa. Zadeva se še ni mogla vključiti v gradivo za sejo, 
saj je na občino prispela dan pred sejo.  
 
Razprava: Marija Šauperl, Roman Črnčec in Janez Verbošt.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 53a. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list, št. 
16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 46/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF 
in 57/12-ZPCP-2D), 27. čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-
varstvenega zavoda Osnovne šole Jožeta Hudalesa (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/07, 
30/09) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij  v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestni, št. 16/10) 
je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 23. redni seji, dne 17.04.2014 sprejel 



Sklep o mnenju k prijavljenemu kandidatu za delovno mesto ravnatelja JVIZ in VVZ OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol, Stanislavu Senekoviču, kot je bil predlagan.  
 

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

Sklep št. 208 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.  
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Višji svet. za spl. in prav. zadeve  
 
 
                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                          Peter Škrlec 
                                                                                                               Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


