
                                                                                      
                                                                                                           Jurovski Dol, 18.07.2008  
                                                                                                           Zadeva: 007-3/2008 
 

Z A P I S N I K  
 

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

ki je bila v četrtek,  17. julija 2008, 

v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

 

Prisotni: 

 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alojz Andrejč, Branko Črnčec, Gregor Nudl, Ludvik 
Dajčman, Marija Šauperl, Roman Črnčec in Drago Korošec.  
 
Svojo odsotnost je opravičil Dejan Simonič. 
 
OSTALI PRISOTNI: Hermina Križovnik, predsednica nadzornega odbora, Franc Knavs, 
predstavnik Saubermacher Slovenija. 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Samo Kristl, Franc Bele in Jasna Senekovič. 
 
 
Župan pozdravi vse prisotne in ugotavlja sklepčnost občinskega sveta, saj je prisotnih sedem 
od skupaj osmih članov občinskega sveta.  
 
K točki 1 

Sklep št.  134 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007, 33/2007) je bil 
sprejet dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, in sicer: 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje 
3. 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 – druga obravnava 

4. Polletno poročilo o realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 
5. Rebalans proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 
6. Sklep o višini enkratne finančne pomoči za namen samozaposlitve v Občine Sv. Jurij 

v Slov. goricah 
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
Prisotnih 7 članov (za 7) 

 
 



K točki 2 

Sklep št. 135 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007) je Občinski svet, na svoji 13. redni seji, dne 17.07.2008, sprejel zapisnik 12. 
redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.  
 
Prisotnih  7 članov (za 7) 

 

 

K točki 3: 

Sklep št. 136 
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. 39/06), 3. in 17. čl. Zakona o prekrških (Ur. l. 
RS, št. 3/07, 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, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 13. redni seji, dne 
17.07.2008, 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, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih  7 članov (za 7) 
 

 

K točki 4: 
Kratko obrazložitev polletne realizacije proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah podata 
župan Peter Škrlec in računovodkinja Simona Črnčec.  
 

 

K točki 5: 

Sklep št. 137 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08), 40. čl. 
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-
ZJZP, 14/08-ZSPDPO) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 
33/07), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 13. redni seji, dne 17.07.2008 
sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 z 
Novelacijo Investicijskega programa za izgradnjo prizidka k osnovni šoli, kot je bil predlagan. 
 
Prisotnih  7 članov (za 5) 
 
 
K točki 6: 

Sklep št. 138 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) in 10. čl. 
Pravilnika o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 13/08), je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 13. redni seji, dne 17.07.2008, sprejel Sklep o višini 
enkratne finančne pomoči za namen samozaposlitve v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je 
bil predlagan. 
 
Prisotnih: 7 članov (za 7) 



K točki 7 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Marija Šauperl opozori, da je varnostna situacija na gradbišču pri osnovni šoli zelo slaba 
(izvajalce je pustil odprt jašek), kar pa je nedopustno, glede na to, da se v neposredni bližini 
nahaja stanovanjski blok. Po tistem pločniku hodijo ljudje, otroci hodijo na igrišče, zato je 
potrebno zagotavljat vso potrebno varnost.  
 
Drago Korošec v zvezi z nedavnim neurjem vpraša, kje se lahko prijavi škoda, kako deluje 
komisija za popis škode in ga zanima, zakaj je bil odziv intervencijske službe tako pozen. 
Župan odgovarja, da si je sam, skupaj s Samom Kristlom ogledal nastalo škodo, da so se s 
cestišča odstranila drevesa (na enem mestu), za kar so poskrbeli gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Sv. Jurij. Ugotovilo se je, da večje škode na objektih in gospodarskih 
poslopjih ni bilo, več je škode na kmetijskih pridelkih na določenih območjih občine, 
predvsem tistih, ki mejijo na Občino Lenart. Sicer je škodo na kmetijskih pridelkih že ocenila 
regijska komisija, sedaj se zbirajo zgolj telefonske številke oškodovancev, ki se jih bo 
obvestilo, da prijavijo škodo, potem ko občinska uprava sprejme sklep Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, da se bo škoda prijavljala na kmetijskih površinah. Občina 
pa se je prav tako že lotila sanacije občinskih cest. 
 
Roman Črnčec doda, da intervencije na klicno številko 112 ni bilo, saj imajo nekateri 
prostovoljni gasilci odzivnike in pohvali celotno Gasilsko zvezo Lenart, ki je v dnevih po 
neurju pomagala vsem tistim, ki jim je neurje uničilo strehe in ostalo infrastrukturo, predvsem 
na območju Občine Lenart.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                    
                                                                                                      Peter Škrlec 
                                                                                                           Župan 
 


