
                                    
                                                                                                              Jurovski Dol, 30.10.2009  
                                                                                                              Zadeva: 007-2/2009 
 

Z A P I S N I K  
 

21. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki je bila v četrtek, 29.10.2009 ob 17. uri, 

v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

 

Prisotni: 

 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Gregor Nudl, Alojz Andrejč, Roman Črnčec, Branko 
Črnčec, Marija Šauperl, Ludvik Dajčman, Drago Korošec 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Dejan Simonič 
 
OSTALI PRISOTNI: Hermina Križovnik (Nadzorni odbor) 
 
OBČINSKA UPRAVA: Franc Bele, Simona Črnčec, Samo Kristl in Jasna Senekovič 
 
 
Župan Peter Škrlec pozdravi člane občinskega sveta, predsednico nadzornega odbora, 
zaposlene v Občinski upravi, opraviči člana občinskega sveta Dejana Simoniča in Draga 
Korošca, kateri bo imel manjšo zamudo in ugotavlja sklepčnost občinskega sveta. 
 
Župan nato predlaga umik 7. točke dnevnega reda, to je Sklepa o potrditvi Posamičnega 
programa stvarnega premoženja in predlaga, da se dnevni red razširi z dvema novima 
točkama, in sicer:  
1. Sprememba Letnega programa razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
2. Sprejem Letnega programa nakupa in prodaje občinskega premoženja in Sklepa o soglasju 
k prodaji poslovnega deleža Veterinarske bolnice in lekarniške postaje Lenart d.o.o. 
 
Sklep št. 202 
Na podlagi 33. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/07 in 33/07) je Občinski svet na svoji 21. redni seji, dne 29.10.2009, sprejel Sklep o umiku 
7. točke predlaganega dnevnega reda, in sicer Sklepa o potrditvi posamičnega programa 
ravnanja s stvarnim premoženjem.  
 

Prisotnih 6 članov (za 6) 

 

 

Sklep št. 203 
Na podlagi 33. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/07 in 33/07) je Občinski svet na svoji 21. redni seji, dne 29.10.2009, sprejel Sklep o 
razširitvi predlaganega dnevnega reda z dvema dodatnima točkama. 



 

Prisotnih 6 članov (za 6) 

 

 

K točki 1 

 
Župan predlaga sledeči dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
3. Sklep o potrditvi predloga sistemizacije za vrtec za šolsko leto 2009/2010 in določitev 
povečanega normativa v vsakem oddelku 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za 
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart – prva obravnava 
5. Sklep o določitvi cene za grobna mesta 
6. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami 
7. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart – prva obravnava 
8. Seznanitev članov občinskega sveta s Poročilom o delu Zdravstvenega doma Lenart  
9. Sprememba Letnega programa razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
10. Sprejem letnega programa nakupa in prodaje občinskega premoženja in Sklep o 
soglasju k prodaji poslovnega deleža Veterinarske bolnice in lekarniške postaje Lenart 
d.o.o. 
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 

Sklep št. 204 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007, 33/2007), je Občinski 
svet  Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 21. redni seji, dne 29.10.2009 soglasno sprejel 
dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil 
predlagan na seji.  

 
Prisotnih 6 članov (za 6) 
 
 
K točki 2 

Sklep št. 205 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007), je Občinski svet, na svoji 21. redni seji, dne 29.10.2009, sprejel zapisnik 
20. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.  
 

Prisotnih  6 članov (za 6) 
 
 
Na seji se pridruži član občinskega sveta Drago Korošec.  
 
 
K točki 3 

Sklep št. 206 
Na podlagi 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009), Pravilnika o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05, 
76/08), 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 21. redni seji, dne 29.10.2009 sprejel Sklep o  soglasju k sistemizacij delovnih mest za 
vrtec za šolsko leto 2009/2010 in določitvi povečanega normativa v vsakem oddelku, kot je 
bil predlagan.  
 

Prisotnih 7 članov (za 7) 

 

 

K točki 4: 

Sklep št. 207 
Na podlagi 85. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007), je Občinski svet, na svoji 21. redni seji, dne 29.10.2009, sprejel sklep, da 
bo predlagan Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plačilu sorazmernega dela 
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart, sprejel 
po skrajšanem postopku. 
 
Prisotnih 7 članov (za 7) 

 

 

Sklep št. 208 
Na podlagi 16. in 111. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 21. redni seji, dne 29.10.2009, sprejel Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in 
opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart, kot je bil predlagan.  

 

Prisotnih 7 članov (za 7) 

 

 

K točki 5: 

Sklep št. 209 
Na podlagi 7. čl. Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in 
pokopališkem redu v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 33/07) 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 svoji 21. redni seji, dne 29.10.2009 sprejel Sklep o višini cene za pokritje 
stroškov za ureditev grobnega prostora, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 

 

K točki 6 

Sklep št. 210 
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št 16/2007 – UPB 5 s spremembami), 56. člena Zakona o osnovni šoli 
(Uradni list RS, št. 81/2006 – UPB 3, 102/2007) in 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 
21. redni seji, dne 29.10.2009, sprejel Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrokom s 
posebnimi potrebami, kot je bil predlagan. 
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

K točki 7 

Sklep št. 211 
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00),  prvega odstavka 5. člena 
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB) 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 21. redni seji, dne 

29.10.2009, sprejel Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom 

Lenart, v prvi obravnavi.  

 
Prisotnih: 7 članov (za 7) 
 
 
K točki 8 
Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je člane občinskega sveta seznanil s Poročilom o delu 
Zdravstvenega doma Lenart, ki ga je pripravil direktor Zdravstvenega doma Lenart, Jožef 
Kramberger dr. med., spec. spl. med. 
 
K točki 9 

Sklep št. 212 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ( MUV, št. 01/2007, 33/2007) in 
15. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini 
Sv. Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/2007), je Občinski svet občine Sv. Jurij v 
Slovenskih goricah na 21. redni seji dne 29.10.2009, sprejel Spremenjeni Letni program 
razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 
 
 
K točki 10 

Sklep št. 213 
Na podlagi 16. in 93. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 21. redni seji, dne 29.10.2009, sprejel 
Spremembo Letnega načrta nakupa in prodaje občinskega premoženja za leto 2009, kot je bil 
predlagan.  
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 

 

Sklep št. 214 
Na podlagi 67a. čl. Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
109/08 in 49/09), 56. 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 55/09, Odl. US: U-I-



84/09-11) 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 svoji 21. redni seji, dne 29.10.2009 sprejel 
Sklep o soglasju k prodaji poslovnega deleža Veterinarska bolnica in lekarniška postaja 
Lenart d.o.o., kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih: 7 članov (za 7) 

 

 

 

 

 

 

 

K točki 11 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Alojz Andrejč je vprašal kakšen je v nadaljevanju načrt v zvezi z ureditvijo društvenega 
prostora v kulturnem domu in ali je smiselno pričeti z deli? 
 
Župan Peter Škrlec je odgovoril, da je bila komisija imenovana na sestanku Koordinacijske 
skupine in predlagal, da se komisija sestane ter skuša urediti prostor s čim manjšimi stroški. 
Ob tem je dodal, da poudarja čim manjše stroške zato, ker se namerava občina prijaviti na 
razpis Ministrstva za kulturo za obnovo kulturnih domov, kjer je financerski delež 100%. 
Pogoj je lastništvo kulturnega doma, in sicer mora biti v lasti občine. Trenutno občina še ni 
lastnik kulturnega doma, vendar dogovori z lastnikom, Župnijo Sv. Jurij v Slov. goricah, že 
potekajo. Občina je že prejela cenitveno poročilo, narejena je bila tudi cenitev, ki jo je 
naročila občina, sledijo pogajanja, v primeru uspešnosti pa tudi odkup in prijava na javni 
razpis.  
 
Marija Šauperl je vprašala, kateri javni razpis razpisuje 100% financiranje in predlagala, da se 
poskrbi, da Zavod za varstvo kulturne dediščine kulturni dom pojmuje kot kulturni spomenik.  
 
Alojz Andrejč je glede na predhodni pogovor dodal, da se društvenega prostora čisto poceni 
ne bo dalo urediti, saj je potrebno prepleskanje, ureditev sanitarij in kurjave, gledano vse 
skupaj, to ne bo tako majhen strošek. 
 
Župan je predlagal, da se komisija sestane in naredi finančni načrt. 
 
Roman Črnčec je dodal, da bo stroške materiala pokrila občina, delo pa bodo izvedli člani 
društev, kot je bilo dogovorjeno na sestanku Koordinacijske skupine.  
 
Marija Šauperl je menila, da če se pripravlja odkup in rekonstrukcija kulturnega doma, potem 
je denar za ureditev društvenega prostora, vržen vstran. Obnova društvenega prostora je lahko 
del projekta, kateri naj se dobro pripravi in ima dobro vsebino.  
 
Župan je odgovoril, da ima v mislih 1.500,00 – 2.000,00 EUR stroškov za ureditev 
društvenega prostora. 
 
Alojz Andrejč je menil, da bodo stroški znesli mnogo več.  
 



Samo Kristl je predlagal, da se naredi popis, kaj bi se za ureditev potrebovalo. 
 
Roman Črnčec je vprašal ali je kulturni dom zaščiten ali ne in dodal, da v primeru, če je 
vzpostavljeno spomeniško varstvo, potem je boljše, da se stavbe sploh ne kupi, saj so zidovi 
izredno slabi.  
 
Samo Kristl odgovarja, da je občina prejela smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
katere se bodo dale projektantu, da bo lahko naredil idejno zasnovo.  
 
Romana Črnčeca je zanimalo, kako je s plačilom za ločene odpadke pri Saubermacherju. 
 
Župan je odgovoril, da se bo ponovno pozanimal pri direktorju podjetja. 
 
Roman Črnčec je povedal, da opaža, da se pri Odboru za družbene dejavnosti člani ne 
udeležujejo rednih sej, čeprav so vabila pravočasno posredovana. V bodoče prosi, da člani v 
primeru zadržanosti pokličejo in se določi drugi datum. 
 
Župan je pozval člane občinskega sveta, da v prihodnje imenujejo takšne člane za odbore, ki 
bodo zainteresirani za delo v lokalni skupnosti in se bodo udeleževali sej. 
 
Marija Šauperl je dodala, da je dala veliko sebe za družbene dejavnosti, a tega nihče ne vidi. 
Če se ne prihaja na odbore, je to verjetno odraz tega, da je v vsebini dela nekaj narobe. 
Turistično društvo Dediščina ob obletnici pripravlja program, in sicer od novembra do aprila. 
Ob koncu je poudarila, da kontakti in sodelovanje niso najboljši. 
 
Roman Črnčec je odgovoril, da bi se morali vsi zavedati, da so bili izvoljeni s strani občanov 
in je udeleževanje sej neke vrste dolžnost.    
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                    
                                                                                                        Peter Škrlec 
                                                                                                             Župan 
 
 
 

 

 

 

 

 


