
 
 

Številka: 900-1/2011 

Datum: 02.09.2011 

 
Z A P I S N I K  

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

v četrtek, 01.09.2011. 
 

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, Branko Črnčec, Drago Korošec, Franc Lešnik, Gregor Nudl, Janez 
Verbošt, Marija Šauperl, Milan Bauman in Roman Črnčec (v nadaljevanju: člani sveta) 
 

Navzoči gostje: Dušan Gerlovič, zastopnik Ustanove dr. Antona Trstenjaka, Jožef 
Kerneža in Boštjan Kaloh, predstavnika Policijske postaje Lenart.  
 
Seja se je pričela ob 17. uri. 
 
 

AD 1. 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

 
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, vrstni red katerega je župan nekoliko spremenil in predlagal 
dodatno točko dnevnega reda ter predlagal naslednji dnevni red:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje  
3. Sklep o pristopu k fundaciji Ustanove dr. Antona Trstenjaka 
4. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v prvem polletju 

leta 2011 
5. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
6. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančni vzpodbudi dijakom in 

študentom 
9. Sklep o potrditvi sistemizacije za vrtec za šolsko leto 2011/12 in določitvi povečanega 

normativa v vsakem oddelku 



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 7. redni seji, dne 01.09.2011, 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. 59 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH  

 
Seji se je pridružil član občinskega sveta Milan Bauman.  
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
O zapisniku 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so razpravljali 
člani sveta: Marija Šauperl. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 7. redni seji, dne 01.09.2011 sprejel zapisnik 6. 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. 60 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

AD 3. 
SKLEP O PRISTOPU K  

FUNDACIJI USTANOVE DR. ANTONA TRSTENJAKA 
 
Predstavitev delovanja Ustanove dr. Antona Trstenjaka je članom občinskega sveta pripravil 
Dušan Gerlovič.  
 
 
 



PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 7. redni seji, dne 01.09.2011, sprejel Sklep o pristopu k 
fundaciji Ustanove dr. Antona Trstenjaka.  
 
Razpravljali so: Marija Šauperl. 
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8  članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 61 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE 

NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH  
V PRVEM POLLETJU LETA 2011 

 
Polletno varnostno situacijo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah sta predstavila 
komandir Policijske postaje Lenart, Jožef Kerneža in policist Boštjan Kaloh.  
 
Seji Občinskega sveta se je pridružil član občinskega sveta Branko Črnčec. 
 
 

AD 5. 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

 
Župan Peter Škrlec je uvodoma povedal, da so se v minulih mesecih opravile številne sanacije 
cest, ki so bile opredeljene v zapisniku Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, 
varovanje okolja in urejanje prostora.  
 
Marija Šauperl je vprašala, kako je s parkirišči v središču Jurovskega Dola in kdaj se bo 
pričela investicija kulturnega doma.  
 
Peter Škrlec je odgovoril, da parkirišča predstavljajo težavo tudi drugod. Občina ima več 
predlogov, a so vsi dolgoročni. Kmalu bo tudi potrebna odločitev ali bo osrednji trg, ki je 
trenutno v izgradnji, v prihodnosti vozen, se bo uporabljal tudi za parkirišča ali ne, mogoče bi 
se lahko uredil enosmerni krožni promet. Kar se tiče dolgoročnih planov, se bodo parkirana 
mesta uredila ob izgradnji večnamenske dvorane. V primeru realizacije projekta ureditve 
kulturnega doma ne bo večjih težav, saj se bo večina aktivnosti izvajala s strani regionalne 
ceste, tako da se trg ne bo uničeval. Peter Škrlec je še dodal, da se je občina za ureditev 
kulturnega doma prijavila na razpis 15.06.2011 in do danes še ni prejela odgovora s strani 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Realizacija projekta se tako letos še ne 
načrtuje, skozi zimo se bo v primeru uspešnosti na javnem razpisu opravil izbor 
najugodnejšega ponudnika.  
 



Marija Šauperl je dodala, da so parkirišča še posebej aktualna, ker je trg v obnovi, 
negodovanje ljudi je kar veliko, tako da je srednje veliko parkirišče nujno. 
Alojz Andrejč je povedal, da bo enosmerni promet težko izpeljati in dodal, da se sam zavzema 
za zaprtje trga za promet.  
 
Marija Šauperl je predlagala, da se glede na spremembe Zakona o društvih pripravi 
izobraževanje, na katerem bi se razložila pravilna uporaba zakona.  
 
Alojz Andrejč je podal pobudo, da se v Športnem parku Jurovski Dol namestijo igrala za 
otroke, za katere je veliko povpraševanje.  
 
Župan Peter Škrlec je povedal, da lastništvo nad zemljiščem še ni urejeno, posledično se ne 
vlaga preveč vanj.  
 
Župan Peter Škrlec je prisotne seznanil z dvema vlogama, ki sta prispeli na občino, in sicer 
Venčeslava Predana, kateremu je požar uničil gospodarsko poslopje in Venčeslava Črnčeca, 
kateremu je požar uničil stanovanjsko stavbo.  

 
Člani občinskega sveta so bili soglasni, da se obema vlogama ugodi.  
 
Janez Verbošt je podal pobudo, da se na pristojne v Občini Sveta Ana poda zahteva za 
ureditev ceste od Pavlasa na Žitencah.  

 
 
 

AD 6.  
POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI  

PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je podala Simona 
Črnčec.  

 
 

AD 7.  
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA  

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2011 
 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008, 76/2008 79/2009 in 51/2010), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/1999, 79/2001, 30/2002, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,109/2008, 
49/2009, 38/2010-ZUKN in 51/2010) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah (MUV 16/2010) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  na 7. redni seji, 
dne 01.09.2011 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 
2011 kot je bil predlagan.  
 
 



Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 62 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 8. 
PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

PRAVILNIKA O FINANČNI VZPODBUDI DIJAKOM IN ŠTUDENTOM 
V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
16/10), je Občinski svet na 7. redni seji, dne 01.09.2011, sprejel Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 63 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 
 

AD 9. 
SKLEP O POTRDITVI SISTEMIZACIJE ZA VRTEC ZA  

ŠOLSKO LETO 2011/12 IN DOLOČITVI  
POVEČANEGA NORMATIVA V VSAKEM ODDELKU 

 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli na sami seji.  
 
Razpravljali so člani sveta: Marija Šauperl. 
 
 
 
 



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), 17. 
čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10, 62/10-
ZUPJS), 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 7. redni seji, dne 01.09.2011, 
sprejel Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2011/2012 in 
določitvi povečanega normativa v vsakem oddelku vrtca, kot je bil predlagan.  
 
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 64 
Sklep je bil sprejet. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.  
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Svet. za spl. in prav. zadeve  
 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                         Peter Škrlec 
                                                                                                              Župan    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


