
 
 

 

Številka: 900-1/2015 

Datum: 25.09.2015 

 
Z A P I S N I K  

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

v četrtek, 24.09.2015. 
 

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, Miroslav Breznik, Roman Črnčec, Jožefa Kurnik, Barbara Lorber, Gregor Nudl in 
Dušan Ribič (v nadaljevanju: člani sveta). 
 
Opravičeno odsotna člana Občinskega sveta: Tanja Škrlec in Milan Zorec 
 
Občinska uprava: Franc Bele, Simona Črnčec, Samo Kristl, Jasna Senekovič.   
 
Nadzorni odbor: Hermina Križovnik 
 
Gostje: Maksimiljan Železnik, direktor Evropskega pravnega centra, Olga Mravlje, 
predstavnica Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, Nataša Sovič, 
predstavnica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Beno Matjašič, pomočnik 
komandirja Policijske postaje Lenart in Stanislav Senekovič, ravnatelj JVIZ in VVZ OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol.  
 
Zainteresirane javnosti ni bilo. 
 
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.  
 
Župan Peter Škrlec je predlagal dnevni red 8. redne seje kot je bil posredovan z vabilom, z 
zamenjavo 8. in 9. točke predlaganega dnevnega reda, in sicer:  



1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje  
3. Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 

odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – prva obravnava 
4. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 

ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – prva obravnava 
5. Seznanitev z izvajanjem imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na 

vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda d.d. – povzetek za Občino Sv. 
Jurij v Slov. goricah 

6. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v prvem polletju 
leta 2015 

7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
8. Polletna realizacija proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2015 
9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015 
10. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  
11. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – k.o. Malna in Sr. 

Gasteraj  
12. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2015/16 in določitvi 

povečanega normativa v vsakem oddelku vrtca 
13. Pregled pobud in vprašanj v letih 2014 in 2015 
14. 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 8. redni seji, dne 
24.09.2015, 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. 48 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 2. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 7. 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 8. redni seji, dne 24.09.2015, sprejel 
zapisnik 7. redne seje, kot je bil zapisan. 
 



Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 49 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 3.  
ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH – PRVA OBRAVNAVA 
 
Maksimiljan Železnik je predstavil besedilo Odloka o načinu opravljanja obveznih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
Razprava: Alojz Andrejč, Miroslav Breznik, Dušan Ribič in Roman Črnčec. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 62. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 149. člen Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-
51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15), 
3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 3. člen Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, 
št. 29/2011-UPB8, 21/2013), 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij 
v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 33/07), Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 
37/2015), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), 16. člena Statuta Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik), je občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na svoji 8. redni seji dne, 24.09.2015 sprejel Odlok o načinu opravljanja obveznih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
v prvi obravnavi. 
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 50 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 



AD 4.  
ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH OPRAVLJANJA OBVEZNIH LOKALNIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V 
OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH – PRVA OBRAVNAVA 
 
Maksimiljan Železnik je predstavil besedilo Odloka o predmetu in pogojih opravljanja 
obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah. 
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah/ZGJS/ (Uradni list 
RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 13. člena 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 33/07), 9. člena Odloka o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi  odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (___________) 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 8. redni seji dne, 24.09.2015 sprejel Odlok o predmetu 
in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi obravnavi.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 51 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 5.  
SEZNANITEV Z IZVAJANJEM IMISIJSKEGA MONITORINGA TAL, 
POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU 
ČRPALIŠČ MARIBORSKEGA VODOVODA D.D. – POVZETEK ZA OBČINO SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
Olga Mravlje iz Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave in Nataša Sovič, 
predstavnica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano sta predstavili zaključke v 
zvezi z izvajanjem imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na 
vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda d.d. 
 
Razprava: Barbara Lorber.  
 
 
 
 
 
 



AD6. 
PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH V PRVEM POLLETJU LETA 2015 
 
Beno Matjašič je predstavil polletno varnostno situacijo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah.  
 
Razprava: Miroslav Breznik, Barbara Lorber, Roman Črnčec.  
 
 
 
AD7. 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Alojz Andrejč je opozoril na udarni jami pri Vidmajerju na Malni in na ravnini pri Baumanu.  
Opozoril je, da plaz na Malni, za katerega je že bila dana pobuda za sanacijo, ne miruje.  
 
Miroslav Breznik je pohvalil ureditev prehoda za pešce pri novem naselju v Jurovskem Dolu in 
predlagal, da se prehod ustrezno označi s prometno signalizacijo v skladu s projektno 
dokumentacijo. Predlagal je, da se na novo vzpostavi prometna ureditev v centru Jurovskega 
Dola, in sicer tako, da se zgradijo pločniki in prehodi za pešce, postavi prometna signalizacija 
in oprema, da se bo tako zagotovila večja varnost udeležencev v cestnem prometu, posebej 
otrok. Vprašal je, kako daleč so izpeljane aktivnosti v tem projektu? Predlagal je, da se uredi 
prehod za pešce med državno in lokalno cesto, ki vodi proti Partinju in postavi znak za naselje 
Jurovski Dol pri novem pokopališču. Predlagal je, da se uredi širša bankina ali celo pločnik v 
naselju Malna od avtobusnega postajališča Amerika, ob stanovanjski hiši Jančar, do križišča z 
lokalno cesto, ki vodi v naselje Malna. V nadaljevanju je opozoril, da so stanovalci spodnje 
ulice v naselju Jurovski Dol nezadovoljni s pluženjem snega, ki se izvaja izredno pozno, včasih 
okrog pol dneva ali celo kasneje. Kljub pritožbam na občini, se stanje ne izboljša. Vprašal je, 
kako bo pluženje urejeno letos in predlagal, da se cesta pluži s plugom, ki ima nameščene drsne 
sani? Predlagal je, da se v doglednem času cesta tudi asfaltira. Vprašal je še, kdaj se bodo pričele 
odpravljati napake na kulturnem domu, ki so navedene v zapisniku o ogledu dejanskega stanja. 
Dodal je, da je bila sanacija odra neuspešna, saj je grbina ostala. Miroslav Breznik je ob koncu 
prosil za informacijo, kdaj se letos načrtuje Martinovanje? 
 
Peter Škrlec je povedal, da prehod pri novem naselju še ni dokončan, nameščena še bo ograja 
in postavljeni bodo prometni znaki. Kar se tiče prometne ureditve v centru Jurovskega Dola, so 
bili pred kratkim na ogledu predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo, ki pripravljajo 
spremembo projektne naloge. V fazi dogovarjanj s predstavniki na Direkciji RS za 
infrastrukturo smo tudi glede prehoda za pešce na cesti, ki vodi proti Partinju. Kar se tiče 
ureditve pločnikov na Malni (Ameriki), bo najverjetneje potreben dogovor z lastniki zemljišč 
ob cesti in kasnejša ureditev. Glede pluženja v spodnji ulici novega naselja, je župan Peter 
Škrlec povedal, da ga izvaja Vladimir Satler, ki pluži najprej ceste v Gasteraju.  
 
Samo Kristl je dodal, da bo v nadaljevanju kot prioritetna določena cesta v Jurovskem Dolu.  
 
Kar se tiče asfaltiranja zadevne ceste je župan Peter Škrlec dejal, da so v ulici zgrajene samo še 
tri hiše, vsekakor bi želeli, da je pred asfaltiranjem zgrajenih še nekaj več stanovanjskih stavb, 
da se kasneje nova cesta ne bi uničevala.  



Samo Kristl je dodal, da se asfaltirane ceste preventivno posipajo s soljo, pluženje pa se izvaja 
šele, ko zapade 15cm snega, zaradi česar so potem stanovalci v spodnji ulici na slabšem. 
 
Peter Škrlec je povedal, da bo glede odprave pomanjkljivosti na kulturnem domu podana uradna 
reklamacija. Martinovanje se načrtuje v nedeljo, 15.11.2015, Odbor za družbene dejavnosti se 
bo sestal v naslednjih dneh.  
 
Dušan Ribič je vprašal kako in kdo določa cenik za uporabo telovadnice. Predlagal je, da se 
izvede sestanek glede plačevanja stroškov izvenšolskega koriščenja telovadnice. Podal je 
pobudo, da bi občina sofinancirala šolo v naravi za osnovnošolce, ki obiskujejo 5 razred, in 
sicer bi občina pokrila stroške prevoza 18 otrok. Vprašal je, kolikšna je bila donacija občine 
Športnemu društvu Inter Jakob. 
 
Peter Škrlec je glede sofinanciranja šole v naravi povedal, da le-ta ni obvezna, prav tako s strani 
šole ni prejel še nobene vloge oz. prošnje. Menil je, da občina ne bi pavšalno plačevala, ampak 
bi sofinanciranje šole v naravi omogočila tistim otrokom, katerih starši plačila resnično ne 
zmorejo.  
 
Dušan Ribič je menil, da se starši, ki plačila ne bodo zmogli sami, ne bodo želeli javno 
izpostavljati.  
 
Gregor Nudl je predlagal, da se na prevoznika, ki izvaja šolske prevoze naslovi prošnja za 
sponzoriranje in dodal, da se ne strinja s posamičnim obravnavanjem vlog staršev.  
 
Miroslav Breznik je menil, da bi bilo potrebno sofinancirati šolo v naravi tistim otrokom, 
katerih starši ne zmorejo plačila stroškov.  
 
Alojz Andrejč je menil, da šola določi, kdo je upravičen do sofinanciranja šole v naravi in v 
kakšni višini.  
 
Roman Črnčec se je strinjal s predlogom Alojza Andrejča.  
 
Peter Škrlec je zaključil, da bo po pogovoru z vodstvom šole planiral določena sredstva v 
občinskem proračunu, prav tako pa se bo pogovoril s predstavniki Karitasa, da bi se del denarja, 
zbranega z dobrodelnim koncertom, namenil za šolo v naravi.  
 
Peter Škrlec je povedal, da je bila s Športnim društvom Inter Jakob sklenjena sponzorska 
pogodba v višini 100,00 EUR.  
 
Roman Črnčec je povedal, da bi bile v križišču v Sp. Gasteraju nujne usmerjevalne table za 
smeri Velka, Sveta Ana in Lenart.  
 
Gregor Nudl je opozoril na plaz v Zg. Partinju pri Dajčmanu, na meji s Sp. Partinjem. Predlagal 
je, da se plačilni nalogi za plačilo najemnin za grobove v bodoče glasijo na ime in ne na grobno 
mesto, da bi tako lahko oseba, ki ima več grobov plačala zgolj eno položnico. Povedal je, da še 
zmeraj ni prejel pisnega odgovora glede realizacije nakupa zvonov na mrliški veži. Predlagal 
je, da so v primerih lomov vodovodnih cevi na cestiščih za začasno krpanje uporabi beton 
namesto gramoza, saj slednji obstoji v obliki kot ga nasuješ. Vprašal je zakaj nimamo 
vzpostavljenega cenika za telovadnico? Glede na dejstvo, da je občina lastnik telovadnice, bi 
lahko po vzoru občin Benedikt in Sveta Ana sprejeli pravilnik, objavili javni razpis in tako imeli 



natančno določeno uporabo telovadnice. Podal je pobudo, da bi se v proračunu za leto 2016 
planirala sredstva za izvedbo javnega poziva, na podlagi katerega bi zbirali idejne zasnove za 
projekte v našem kraju (npr. obnova Plateisovine idr.), ki bi lahko bili izpeljani v naslednji 
finančni perspektivi. Na podlagi izdelanih idejnih zasnov bi dobili širši pogled na možne 
projekte in se odločili kateri v naš kraj sploh sodijo. 
 
Peter Škrlec je povedal, da se bo glede uporabe telovadnice sklical sestanek, kar se tiče izdelave 
idejne zasnove je pobuda dobrodošla, a ne bi rad, da se na podlagi nekih idej že govori o 
zaključkih. O t.i. Plateisovini se govori v javnosti ravno zaradi dejstva, da pride na tem delu 
trškega jedra do določenih premikov.  
 
 
Po dveh urah dela, je župan Peter Škrlec odredil odmor.  
 
 
 
AD8. 
POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
V LETU 2015 
 
Simona Črnčec je članici in člane Občinskega sveta seznanila s polletno realizacijo proračuna 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi polovici leta 2015.  
 
Razprava: Gregor Nudl.  
 
 
 
AD9. 
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA 
LETO 2015 
 
Simona Črnčec je predstavila načrtovane spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani 
proračuna – rebalans. 
 
Razprava: Miroslav Breznik, Dušan Ribič, Gregor Nudl, Alojz Andrejč.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. In 101/13) in 16. 
člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik 16/10) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  na 8. redni seji, dne 24.09.2015 sprejel Odlok o 
rebalansu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan. 
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
 



Sklep št. 52 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD10. 
SKLEP O VZPOSTAVITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
LOKALNEGA POMENA  
 
Peter Škrlec in Jasna Senekovič sta predstavila predlagan sklep.  
 
Razprave bi bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 - Odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 62/10 - popr., 20/11 - Odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 
110/13) 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 8. seji, dne 24.09.2015 sprejel Sklep 
o podelitvi statusa grajenega javnega dobra, kot je bil predlagan. 
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 53 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD11. 
SKLEP O PODELITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA 
POMENA – K.O. MALNA IN SR. GASTERAJ  
 
Peter Škrlec in Jasna Senekovič sta predstavila predlagan sklep.  
 
Razprave bi bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 - Odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 62/10 - popr., 20/11 - Odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 
110/13) 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 8. seji, dne 24.09.2015 , sprejel 
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra, kot je bil predlagan 
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
 



ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 54 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD12. 
SKLEP O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZA VRTEC ZA 
ŠOLSKO LETO 2015/16 IN DOLOČITVI POVEČANEGA NORMATIVA V VSAKEM 
ODDELKU VRTCA 
 
Jasna Senekovič je predstavila predlagani sklep. Ravnatelj Stanislav Senekovič  je sistemizacijo 
delovnih mest dodatno obrazložil.  
 
Razprava: Gregor Nudl. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 - popr., 65/09 - popr.), 20/11, 
40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15), 17. čl. Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO), Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(Uradni list RS, št. 27/14), 40. čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in 
vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šole Jožeta Hudalesa (Medobčinski uradni vestnik, št. 
27/07, 30/09) 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 8. redni seji, dne 24.09.2015 
sprejel Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2015/16 in 
določitvi povečanega normativa v vsakem oddelku vrtca, kot je bil predlagan 
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 55 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD13. 
PREGLED POBUD IN VPRAŠANJ V LETIH 2014 IN 2015 
 
Župan Peter Škrlec je povedal, da je bil opravljen pregled pobudi in vprašanj v letih 2014 in 
2015 ter realizacija oz. nerealizacija le-teh.  
 
Razprava: Alojz Andrejč, Miroslav Breznik, Gregor Nudl.  
 
 



AD14. 
RAZNO 
Župan Peter Škrlec je predstavil ponudbi za izdelavo kronike - zbornika občine. Po mnenju 
članov občinskega sveta, sta bili obe ponudbi previsoki, saj bi bilo potrebno več prostovoljnega 
dela s strani občanov, kar bi moralo izdajo kronike poceniti.  
 
Peter Škrlec je menil, da pride na naslednjo sejo ponudnik, ki je podal ugodnejšo ponudbo, le-
to predstaviti na sejo Občinskega sveta.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.  
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Višji svetovalec  
                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                           Peter Škrlec 
                                                                                                               Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


