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                                                                                                            Jurovski Dol, 18. 09. 2013 
                                                                                                            Zadeva: 900-1/2013- 
 
 
Na podlagi 22. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 16/10), sklicujem 
 

18. redno sejo 

Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki bo v četrtek, 26. 09. 2013 ob 17. uri 

v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B. 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje  
3. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava 
4. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij 
v Slov. goricah – druga obravnava 
5. Polletna varnostna situacija na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
6. Končno poročilo o reviziji poslovanja JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol za 
leti 2011 in 2012 
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
8. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 
9. Sklep o poimenovanju avle v kulturnem domu po Frediju Neuvirtu 
10. Sklep o potrditvi predlagane zaprte Liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije 
11. Seznam pobud in vprašanj članov občinskega sveta iz leta 2012 in 2013 
12. Razno 
 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času! 
 
 
                                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                           Peter Škrlec 
                                                                                                                Župan 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 

- članom občinskega sveta, 
- članom nadzornega odbora, 
- Evropski pravni center, Milan Železnik,  
- Policijska postaja Lenart, komandir Jožef Kerneža,  
- Policijska postaja Lenart, policist Boštjan Kaloh, 
- JM Ribič d.o.o., Marija Ribič, 
- Stanislav Senekovič, ravnatelj JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa, 
- predstavnikom medijev. 
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                     2.               
 
 

 
ZAPISNIK 17. REDNE 

SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne __________ sprejel zapisnik 17. redne seje, 
kot je bil zapisan.  
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Številka: 900-1/2013 
Datum: 05.07.2013 
 

Z A P I S N I K  
 

17. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila 
v četrtek, 04.07.2013. 

 
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, Milan Bauman, Branko Črnčec, Roman Črnčec, Drago Korošec, Franc 
Lešnik, Gregor Nudl, Marija Šauperl in Janez Verbošt (v nadaljevanju: člani sveta). 
 
Navzoči gostje: predstavnik Evropskega pravnega centra, Milan Železnik, ravnatelj 
JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Stanislav Senekovič. 
 
Občinska uprava: Franc Bele, Samo Kristl, Jasna Senekovič.   
 
Seja se je pričela ob 17. uri. 
 
 
AD 1. 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
 
Župan Peter Škrlec je ugotovil sklepčnost Občinskega sveta, saj je bilo prisotnih sedem od 
devetih članov občinskega sveta. Povedal je, da bosta člana Občinskega sveta, Branko Črnčec 
in Janez Verbošt, sejo nekoliko zamudila.  
 
Župan Peter Škrlec je predlagal dnevni red 17. redne seje, kot je bil posredovan z vabilom  
 
Predlagan dnevni red:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje; 
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje;  
4. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje; 
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5. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih 
prometnih površin v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – hitri postopek; 

6. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja 
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – hitri 
postopek; 

7. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – prva 
obravnava; 

8. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. 
Jurij v Slov. goricah – prva obravnava; 

9. Sklep o oblikovanju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice;  
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 
11. Sklep o sprejemu Letnega poročila Mariborskega vodovoda d.d. za leto 2012; 
12. Letni program razvoja podeželja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013; 
13. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2013/14 in določitvi 

povečanega normativa v vsakem oddelku; 
14. Razno. 
 
Razprave ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 33. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 17. redni seji, dne 
04.07.2013 sprejel dnevni red kot je bil posredovan z vabilom. 
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 142 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 
AD 2. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH  
 
Razprava: Gregor Nudl 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 17. redni seji, dne 04.07.2013 sprejel zapisnik 16. redne seje, s 
predlaganim popravkom številke sklepa.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
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Sklep št. 143 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 3. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 3. DOPISNE SEJE 
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 17. redni seji, dne 04.07.2013, sprejel zapisnik 3. dopisne seje, 
kot je bil zapisan.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 144 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 4. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 4. DOPISNE SEJE 
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 17. redni seji, dne 04.07.2013, sprejel zapisnik 4. dopisne seje, 
kot je bil zapisan.  
 
Navzočnost je priglasilo 7 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 145 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 5.  
ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH 
JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH – HITRI POSTOPEK 
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Predlog odloka je predstavil Milan Železnik. 
 
Na sejo sta se pridružila člana Občinskega sveta Branko Črnčec in Janez Verbošt. 
 
Razprava: Roman Črnčec, Milan Bauman, Marija Šauperl in Drago Korošec.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/2010 
in 48/2012), drugega odstavka 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 
16. člena Statuta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 
16/2010) ter v skladu z določili Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, 62/1998, 109/2010-ZCes-1) je Občinski svet 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji 17. seji, dne 04.07.2013, sprejel Odlok o 
načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah po hitrem postopku, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 146 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 6. ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA 
OPRAVLJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN 
DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH – 
HITRI POSTOPEK 
 
Predlog odloka je predstavil Milan Železnik. 
 
Razprava: Roman Črnčec, Milan Bauman, Marija Šauperl in Drago Korošec.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/2010) je občinski svet 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji 17. seji, dne 04.07.2013, sprejel Odlok o 
predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih 
javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah po hitrem 
postopku, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
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Sklep št. 147 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 7.  
ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V 
OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH – PRVA OBRAVNAVA 
 
Predlog odloka je predstavil Milan Železnik. 
 
Razprava: Roman Črnčec, Milan Bauman in Drago Korošec.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 
57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 
49/2006-ZMetD, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 
57/2012), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in 21/2013), 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 
88/2011 in 8/2012) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski 
uradni vestnik št. 16/2010) je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji 
17. seji, dne 04.07.2013, sprejel Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah v prvi obravnavi, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
En član sveta NI GLASOVAL. 
 

Sklep št. 148 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 8. 
ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA 
OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN 
ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH – PRVA OBRAVNAVA 
 
Predlog odloka je predstavil Milan Železnik. 
 
Razprava: Roman Črnčec, Milan Bauman in Drago Korošec.  
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi določila 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
332/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 36. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 16/2010) je občinski svet 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji 17. redni seji dne 04.07.2013 sprejel Odlok o 
predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah, v prvi obravnavi, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
En član sveta NI GLASOVAL. 
 

Sklep št. 149 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 9. 
SKLEP O OBLIKOVANJU OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PARTNERSTVA 
SLOVENSKE GORICE 
 
Zaradi opravičene odsotnosti direktorice Razvojne agencije Slovenske gorice, d. o. o., so člani 
Občinskega sveta pred začetkom seje prejeli dopis z dodatno obrazložitvijo predlaganega 
sklepa.  
 
Predlog sklepa je obrazložil župan Peter Škrlec.  
 
Razprava: Marija Šauperl.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 
(Uradni list RS, št. 20/2011 in 57/2012) in 3. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih 
agencijah (Uradni list RS, št. 3/2013) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
svoji 17. redni seji, dne 04.07.2013, sprejel Sklep o oblikovanju Območnega razvojnega 
partnerstva Slovenske gorice, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 150 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Alojz Andrejč je župana in člane Občinskega sveta seznanil, da je Odbor za komunalno in 
gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varovanje okolja pregledal lokalne ceste in 
javne poti po območju občine. Nekatere opažene zadeve so že urejene, večje sanacije pa bodo 
odvisne od razpoložljivih proračunskih sredstev.  
 
Peter Škrlec je povedal, da je plaz pri Štanerju začasno saniran, potrebno bo počakati, kaj bo 
prineslo vreme. Pri dokončni sanaciji bodo težave z ureditvijo odvajanja, saj lastnik 
sosednjega zemljišča ne dovoli speljati vode v dolino.  
 
Alojz Andrejč je opozoril, da pri vseh gospodinjstvih še zmeraj ni urejenega odvoza 
odpadkov. Prav tako je povedal, da je bil po mnenju odbora organiziran odvoz kosovnih 
odpadkov v letošnjem letu prezgodaj in predlagal, da se kosovni odpadki odvažajo okrog 
velike noči ali malo pred Jurjevim. 
 
Peter Škrlec je povedal, da se lahko za odvoz kosovnih odpadkov dogovorimo s podjetjem 
Saubermacher Slovenija, d.o.o.; natančen datum lahko določi tudi Občinski svet. 
Gospodinjstva, ki še nimajo zabojnikov, so bila prečesana v lanskem letu, od teh so nekateri 
zabojnike sprejeli, drugim odvaža drug izvajalec (na meji z Občino Pesnica). Vsi občani oz. 
gospodinjstva, ki nočejo zabojnikov, pa so predana Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu 
Maribor.  
 
Marija Šauperl je na ugotovitev odbora o rešitvah za izboljšanje Plateisovine povedala, da so 
rešitve pripravljene, projekt je arhitekturno izrisan, le finančnih sredstev ni. Težavo 
predstavlja solastništvo. V bližnji in daljni okolici sicer takšne vsebine uspevajo, morali bi 
najti skupne vsebine, ki bi se lahko udejanjale (gostilna, poročna dvorana …).  
 
Peter Škrlec je menil, da zgradbe, takšne kot so, nekoliko kazijo ugled centra Jurovskega 
Dola. Potreben bi bil pogovor z obema solastnikoma, kaj storiti.  
 
Marija Šauperl je dodala, da vsak, ki pride od drugod, ugotovi, da je območje Plateisovine lep 
prostor za simpatično jedro. Morali bi strniti vrste in predlagati dobro vsebino, potem bi se 
tudi lastnik strinjal.  
 
Milan Bauman je opozoril na živalske iztrebke po centru Jurovskega Dola.  
 
Peter Škrlec je povedal, da se bo pregledala zakonodaja na tem področju. 
 
Roman Črnčec in Marija Šauperl sta predlagala, da se opravi pregled pobud in vprašanj.  
 
Drago Korošec je pohvalil sanacijo plazu, ki je nastal pri Štanerju in menil, da je preteklo 
predolgo časa od nastanka plazu in sanacije. 
 
Samo Kristl je povedal, da so se v vmesnem času iskale ustrezne rešitve, saj bi prvotna 
ponudba za sanacijo preveč bremenila proračunska sredstva.  
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Gregor Nudl je vprašal, ali je cena za odvoz plastike in papirja za fizične osebe in podjetnike 
urejena različno. Kje je osnova, da morajo podjetniki plačati posebej še za plastiko, kovino, 
steklo in papir?  
 
Peter Škrlec je povedal, da se bo pozanimal pri izvajalcu odvoza smeti.  
 
Po dveh urah neprekinjenega dela, je župan Peter Škrlec, v soglasju s člani Občinskega sveta, 
odredil 5 minutni odmor.    
 
 
 
AD 11. 
SKLEP O SPREJEMU LETNEGA POROČILA MARIBORSKEGA VODOVODA 
D.D. ZA LETO 2012 
 
Župan, Peter Škrlec, je podal povzetek podatkov iz Letnega poročila Mariborskega vodovoda, 
d. d. za leto 2012, ki so se nanašali na območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 26. člena ZGJS (Ur. l. RS št. 32/1993) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah, na 17.  redni seji, 
dne 04.07.2013, sprejel Sklep o potrditvi Poročila Mariborskega vodovoda, javnega podjetja, 
d. d. o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v letu 2012.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 151 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 12. 
LETNI PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH ZA LETO 2013 
 
Franc Bele je obrazložil Letni program razvoja podeželja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za 
leto 2013. 
 
Razprava: Milan Bauman. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 01/2007) 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 17. redni seji, dne 04.07.2013, sprejel Letni program razvoja podeželja Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
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Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 152 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 13. 
SKLEP O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZA VRTEC ZA 
ŠOLSKO LETO 2013/14 IN DOLOČITVI POVEČANEGA NORMATIVA V VSAKEM 
ODDELKU 
 
Župan Peter Škrlec je podal kratko obrazložitev predlaganega sklepa in besedo predal 
ravnatelju Stanislavu Senekoviču, ki je dodatno obrazložil obravnavano tematiko. 
 
Razprave ni bilo.  
 
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, 
40/12-ZUJF in 57/2012-ZPCP-2D), 17. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF), 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, 92/12), 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 17. redni seji, dne 04.07.2013, sprejel 
Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2013/14 in določitvi 
povečanega normativa v vsakem oddelku, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 153 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 14.  
RAZNO 
Ravnatelj Stanislav Senekovič je člane občinskega sveta seznanil s finančnimi težavami oz. 
problemom nelikvidnosti vrtca, in sicer zaradi izgube vrtca, v višini 6.300,00 EUR v letu 
2011. Dodal je, da npr. v Občini Sveta Ana in Benedikt to rešujejo z nakazilom izgube, v 
našem primeru pa se to, kljub prošnjam vrtca, ne zgodi. V kolikor bi občina pokrila izgubo, bi 
za prejeta sredstva vrtec kupil preprogo oz. zeleno travo na terasi, s preostalimi sredstvi bi si 
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zagotovil likvidnost. Prav tako je predlagal, da se v jeseni doseže sporazum, da bi se druga 
vožnja otrok domov opravila samo z enim avtobusom.  
 
Peter Škrlec je povedal, da bo, kar se tiče izgube vrtca, več govora na naslednji seji 
Občinskega sveta, na kateri bo predstavljeno revizijsko poročilo nad poslovanjem šole in 
vrtca za leti 2011 in 2012. Kar se tiče šolskih prevozov pa že potekajo pogovori z izvajalcem.  
 
Peter Škrlec je članom občinskega sveta prebral vlogo Lovske družine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, s katero prosijo za sofinanciranje nakupa novih oken in vrat na lovskem domu. 
 
Roman Črnčec je menil, da bi morali proračunska sredstva planirati že v lanskem letu, ko se 
je sprejemal proračun za letošnje leto.  
 
Marija Šauperl je povedala, da so člani družine pripravljeni pomagati vsem društvom, sploh 
sedaj, ko je v izgradnji kulturni dom.  
 
Člani občinskega sveta so soglasni, da se Lovski družini Sv. Jurij za sofinanciranje nakupa 
oken in vrat v lovskem domu nameni znesek v višini 500,00 EUR proračunskih sredstev ali se 
na podlagi vloge proračunska sredstva zagotovijo v proračunu za leto 2014. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 
 
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Višji svet. za spl. in prav. zadeve  
 
 
                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                          Peter Škrlec 
                                                                                                              Župan 
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                    3. 
 

 
ODLOK  

O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE 
IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V 

OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH – 
druga obravnava 

 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave in Evropski pravni center 
 
Nosilec gradiva: Milan Železnik, Franc Bele, Samo Kristl   
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 
57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 
49/2006-ZMetD, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 
57/2012), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in 21/2013), 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 
88/2011 in 8/2012) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski 
uradni vestnik št. 16/2010) je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji 
… seji dne ... sprejel Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
v drugi obravnavi, kot je bil predlagan.  
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DRUGA OBRAVNAVA:  
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 
57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 
49/2006-ZMetD, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 
57/2012), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in 21/2013), 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 
88/2011 in 8/2012) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski 
uradni vestnik št. 16/2010) je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na ... 
svoji seji dne ... sprejel 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V 
OBČINI SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 

 
1 Splošne določbe 

1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na območju 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: občina). 
 
(2) S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega: 

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe po vrstah in številu 
izvajalcev, 

2. vrsto in obseg storitev in naloge javne službe ter njihovo prostorska razporeditev, 
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,  
4. pravice in obveznosti uporabnikov,  
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,  
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina 

občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa, 
7. nadzor nad izvajanjem javne službe, 
8. kazenske določbe. 

 
 
 

2. člen 
(javna služba) 

(1) Javna služba obsega naslednje naloge: 
• odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo; 
• prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih 
čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE1, in malih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, na območju 
poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se lahko odvaja komunalna 
odpadna voda iz nestanovanjskih stavb; 

                                                 
1 PE (populacijski ekvivalent) je enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja emisijo 

snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 
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• čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na 
komunalni ali skupni čistilni napravi; 

• zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne 
čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne 
kanalizacije, na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se 
lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb; 

• odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z 
javnih površin in streh. 

 
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske vode s površin, ki niso 
javne, se ne šteje za javno službo, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo 
in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. 
 
(3) Za javno službo se šteje tudi odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja 
v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100m2 in ki pripadajo stavbi, 
iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh. 
 

3. člen 
(uporabniki) 

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega 
objetka in upravljavci javnih površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe. 
 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru solastništva stavbe, dela stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta obveznosti uporavnika javne službe lahko izvaja eden od lastnikov, če je 
med njimi o tem dosežen pisni dogovor. 
 
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstanovanjskih stavbah brez upravnika 
obveznosti uporabnika javne službe lahko izvaja eden od lastnikov stavbe, če je med njimi o 
tem dosežen pisni dogovor. 
 
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstanovanjskih stavbah z upravnikom obveznosti 
uporabnika javne službe izvaja upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med 
lastniki stavbe v skladu s predpisom, ki ureja stanovanja. 
 

4. člen 
(izrazi) 

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu s področja 
varstva okolja in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.  
 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej 
urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.  
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2 Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe 
 

6. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 

(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba. 
 
(2) Koncesijo podeljuje občina. 
 

3 Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev 
 

7. člen 
(zagotavljanje javne službe) 

Občina zagotavlja javno službo na območju celotne občine na podlagi tega odlok v skladu z 
uredbo, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 
 

8. člen 
(obvezne storitve na območju poselitve ali njegovem delu, ki je opremljen z javno 

kanalizacijo) 
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območju ali njegovem 
delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati: 

• odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje 
javne kanalizacije, in 

• odvajanje in čiščenje odpadne padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin 
odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije. 

 
(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe upravljati: 

• male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo zagotavlja občina,  
• nepretočne greznice, ki jih zagotavlja občina in upravlja izvajalec javne službe. 
 

(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in čiščenje: 
• padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne 

površine in 
• industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. 
 

(4) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti 
javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z 
lastnikom infrastrukture. 
 
(5) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne vode, ki se odvaja v javno 
kanalizacijo, mora izvajalec javne službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive 
vplive na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino. 

 
9. člen 

(obvezne storitve na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo) 
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območju poselitve, ki ni 
opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb 
izven teh območij zagotavljati: 

• prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri 
uporabniku javne službe in njeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi; 
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• prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo 50 PE, in 
malih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne 
kanalizacije, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih 
stavb. Izvajalec javne službe zagotoviti prevzem blata pri uporabniku javne službe v 
skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj 
enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi; 

• prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja za male 
komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki 
urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav 
in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, in 

• prve meritve in obratovalni monitoring za male čistilne naprave z zmogljivostjo enako 
ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se lahko odvaja 
komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, v skladu s predpisi, ki urejajo 
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve 
meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda. 

 
(2) V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je, v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano 
skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest 
mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev 
javne službe zagotavlja samo storitve iz tretje alineje prejšnjega odstavka. 
 
(3) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo v primeru, če lastnik nepretočne 
greznice ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu 
javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena 
predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki 
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. 
 
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za stavbe izven območij poselitve, ki so 
priključene na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, uporabljajo določbe iz prejšnjega 
člena. 
 

10. člen 
(čiščenje odpadne vode in obdelava blata) 

(1) Za komunalno, industrijsko ali padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno 
kanalizacijo, in komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic mora izvajalec javne službe 
zagotoviti ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi, skupni čistilni napravi ali čistilni 
napravi za padavinsko odpadno vodo. 
 
(2) Za neobdelano blato iz malih komunalnih čistilnih naprav in komunalnih ali skupnih 
čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata mora izvajalec javne službe zagotoviti 
ustrezno obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo 
blata. 
 
(3) Obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki se nanašajo na komunalno 
odpadno vodo in blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode, ter na padavinsko 
odpadno vodo s streh in javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo, izvajalec javne 
službe izvaja v okviru obveznih storitev iz 8. in 9. člena tega odloka. 
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11. člen 
(načrt gospodarjenja z blatom) 

(1) Če je izvajalec javne službe upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, mora kot 
povzročitelj odpadkov izdelati načrt gospodarjenja z blatom v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki. V načrt gospodarjenja z blatom mora izvajalec javne službe vključiti tudi 
ravnanje z neobdelanim blatom, ki ga prevzema v skladu z drugim odstavkom prejšnjega 
člena. 
 
(2) Načrt gospodarjenja z blatom iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu z 
operativnim programom, ki ureja ravnanje z blatom iz komunalnih ali skupnih čistilnih 
naprav.  
 
 

12. člen 
(program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode) 

(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode, ki ga pripravi izvajalec javne službe v skladu z določili uredbe, ki 
ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, za obdobje štirih 
koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev najkasneje do 31. oktobra v koledarskem letu 
pred začetkom njegove veljavnosti. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba 
izvajalca javne službe. 
 
(2) V primeru sprememb v času veljavnosti programa iz prejšnjega odstavka tega člena 
izvajalec javne službe program spremeni in ga pošlje občini v potrditev. Po potrditvi občine 
program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.  
 
(3) Občina program potrdi, če je skladen z določili tega odloka. 
 
(4) Program iz prvega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe objaviti na svetovnem 
spletu ter uporabnikom javne službe omogočiti vpogled tudi v tiskani izvod na sedežu 
izvajalca javne službe. 
 

4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe 
 

4.1 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb 
 

13. člen 
(opremljenost z javno kanalizacijo) 

Območje poselitve mora biti zaradi izvajanja javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z 
zagotovljenim čiščenjem odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, ali s predpisom, ki ureja emisijo 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. 
 

14. člen 
(odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb) 

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na območju iz prejšnjega člena, ki je 
opremljeno z javno kanalizacijo, se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.  
 
(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki 
nastaja v stavbi izven območja iz prejšnjega člena, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je 
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letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine 
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 
PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, pa je 
mogoče brez naprav za prečrpavanje.  
 
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na območjih iz prejšnjega člena komunalna 
odpadna voda izjemoma odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE, ki jo zagotavlja občina, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne 
odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za 
priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, 
odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko 
omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje, malo čistilno napravo 
pa upravlja izvajalec javne službe.  
 
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na območjih iz prejšnjega člena komunalna 
odpadna voda izjemoma odvaja v nepretočno greznico, ki jo zagotavlja občina in upravlja 
izvajalec javne službe, če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in če je letna obremenitev zaradi 
nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je 
treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 
0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v 
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje.  
 
(5) Na območjih, ki niso območja iz prejšnjega člena, morajo lastniki stavb zagotoviti 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, njen upravljavec pa mora zagotoviti 
prevzem blata z uporabo storitev javne službe.  
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko, če je skupna obremenitev zaradi odvajanja 
odpadne vode iz stavb manjša od 50 PE, komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi ali 
stavbah, izjemoma zbira v nepretočni greznici, če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in če je letna 
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine 
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje 
javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki 
nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez 
naprav za prečrpavanje, njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem celotne količine 
komunalne odpadne vode z uporabo storitev javne službe.  
(7) Na območjih, ki niso območja iz prejšnjega člena, se lahko komunalna odpadna voda iz 
nestanovanjskih stavb odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali 
večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov 
nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, njen upravljavec pa 
mora zagotavljati prevzem blata z uporabo storitev javne službe. 
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4.2 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območjih poselitve, ki je 
opremljeno z javno kanalizacijo 

 
4.2.1 Priključitev na javno kanalizacijo 

 
15. člen 

(priključitev na javno kanalizacijo) 
(1) Priključitev na javno kanalizacijo mora biti omogočena za vsako stavbo, v kateri nastaja 
komunalna odpadna voda, na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo. 
 
(2) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporabnika o pogojih odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo. 
 
 

16. člen 
(kanalizacijski priključek) 

(1) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na 
sekundarno kanalizacijsko omrežje preko revizijskega jaška do vključno zadnjega revizijskega 
jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Izvedba hišnega priključka na javno 
kanalizacijsko omrežje brez revizijskega jaška ni dovoljena. 
 
(2) Kanalizacijski priključek ni objekt javne kanalizacije in pripada stavbi ali gradbenemu 
inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda.  
 
(3) Stroški izgradnje in vzdrževanja kanalizacijskega priključka bremenijo uporabnika javne 
službe.  
 
(4) Izgradnjo kanalizacijskega priključka lahko uporabnik javne službe naroči pri izvajalcu 
javne službe, ki mu za izgradnjo lahko zaračuna dejanske stroške v skladu z veljavnim 
cenikom izvajalca javne službe. O izgradnji kanalizacijskega priključka skleneta uporabnik in 
izvajalec javne službe posebno pogodbo. 
 
(5) Uporabnik lahko zgradi kanalizacijski priključek po predhodnem soglasju izvajalca javne 
službe v lastni režiji. 
 
(6) Če uporabnik ne poveri gradnje kanalizacijskega priključka izvajalcu javne službe, mora 
njegovo gradnjo nadzorovati pooblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. Stroške nadzora 
zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega cenika izvajalca javne 
službe.  
 
(7) Uporabnik je dolžan zgraditi kanalizacijski priključek v skladu z načrtom za izvedbo 
hišnega priključka. Načrt lahko izdela vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega 
projektanta po zakonu o graditvi objektov. K načrtu hišnega priključka poda soglasje izvajalec 
javne službe. 
 
(8) Izvajalec javne službe izda na podlagi prijave uporabnika, po končani montaži in 
preizkusu vodotesnosti, uporabniku potrdilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z 
načrtom za izvedbo hišnega priključka v roku 30 dni po (izvedenem kvalitetnem pregledu 
hišnega priključka.   
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(9) Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena z odločbo, 
če kanalizacijski priključek ni zgrajen v skladu z načrtom za izvedbo hišnega priključka in 
naloži uporabniku odpravo pomanjkljivosti.  
 

17. člen 
(prijava gradnje kanalizacijskega priključka) 

(1) Uporabnik mora najmanj 30 dni pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka 
prijaviti izvajalcu javne službe začetek gradnje kanalizacijskega priključka ter si na podlagi 
pisne vloge pridobiti soglasje izvajalca javne službe k načrtu za izvedbo hišnega priključka. 
(2) K pisni vlogi iz prvega odstavka tega člena mora uporabnik priložiti: 

1. pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo, 
ali dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967, 

2. potrjen izris iz katasterskega načrta za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo, 
3. načrt za izvedbo hišnega priključka grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in 

tlorisna velikost objekta (situacija) ter predvideni priključki na javno infrastrukturo, 
4. dokazilo o ustanovljeni služnosti na zemljiščih, preko katerih naj bi potekal 

kanalizacijski priključek, v primeru, če investitor poveri gradnjo priključka na 
kanalizacijo izvajalcu javne službe.  

 
18. člen 

(priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo) 
(1) Neposredno priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo 
izvede na stroške uporabnika izvajalec javne službe, na podlagi izdanega potrdila iz osmega 
odstavka 16. člena tega odloka.  
 
(2) Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni dovoljena, če: 

• je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih 
vod, 

• odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehansko in biološko očistiti, oziroma 
so te odpadne vode po kvaliteti v nasprotju z veljavnimi predpisi, 

• izvajalec javne službe ni izdal potrdila iz osmega odstavka 16. člena tega odloka. 
 

(3) Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma pred povečanjem obstoječe 
priključne moči mora bodoči uporabnik plačati pristojbino v skladu s cenikom storitev. O 
plačilu pristojbine skleneta bodoči uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo.  
 

4.2.2 Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije 
 

19. člen 
(odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije) 

(1) Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacijo je dovoljen na predlog 
lastnika objekta v primeru rušenja priključnega objekta.  
 
(2) Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške lastnika objekta tako, da se zamaši na 
mestu priključitve na javno kanalizacijo.  
 
(3) Vlogo za odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora podati lastnik 
objekta, ki objekt ruši v pisni obliki, najkasneje 30 dni pred predvidenim odklopom 
priključka. K vlogi mora  priložiti ustrezno gradbeno dovoljenje.  
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(4) Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek z javne kanalizacije, če uporabnik 
ne spoštuje določil republiških predpisov, tega odloka in na podlagi odločbe pristojnega 
inšpektorja. Pred odklopom kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora dati 
izvajalec javne službe uporabniku primeren rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne sme biti 
krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni.  
 

4.3 Prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč 
 

20. člen 
(prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč) 

(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih 
stranišč. 
 
(2) Stroške prevzema in obdelave gošč zaračuna izvajalec javne službe lastniku premičnega 
suhega stranišča oz. uporabniku, ki preda goščo v obdelavo na podlagi cenika izvajalca javne 
službe.  
 
4.4 Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode v naselju ali delu 

naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo 
 

21. člen 
(praznenje nepretočnih greznic) 

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redno praznenje nepretočnih greznic v naselju ali 
delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in prevzem, čiščenje ter obdelavo 
komunalne odpadne vode in neobdelanega blata pri upravljavcu komunalne ali skupne čistilne 
naprave. 
 
(2) Izvajalec javne službe zaračuna uporabniku stroške praznenja nepretočnih greznic in 
prevzema, čiščenja ter obdelave komunalne odpadne vode in neobdelanega blata pri 
upravljavcu komunalne ali skupne čistilne naprave iz prvega tega člena, na podlagi cenika 
izvajalca javne službe.  
 
 

22. člen 
(prevzem blata iz obstoječih greznic) 

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic. 
 
(2) Prevzem blata iz obstoječih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti enkrat na tri 
leta. 
 
(3) Stroške prevzema blata iz obstoječih greznic zaračuna izvajalec javne službe uporabniku 
na podlagi cenika izvajalca javne službe. 
 
(4) Določila tega člena se ne uporabljajo za obstoječe greznice, iz katerih se blato uporablja v 
skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.  
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4.5 Prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
 

23. člen 
( prekinitev odvajanja komunalne  odpadne vode) 

(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez odjave in brez odgovornosti za 
morebitno škodo, ki nastane ob tem, prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne 
vode v javno kanalizacijo s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda, če: 

• z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod, 
• stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov, 
• odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in varno obratovanje javne 

kanalizacije,  
• kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne 

zakonodaje, 
• če niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo določeni s tem odlokom, 
• če uporabnik ne izpolnjuje pogojev določenih s tem odlokom, 
• če uporabnik ne poravna računov za izvajanje storitev javne službe tudi po prejemu 

opomina, vendar s tem ne sme biti prizadet drug uporabnik, 
• če uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega priključka zaradi rušenja objekta. 

 
(2) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
iz prvega odstavka tega člena prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na 
podlagi koncesije. 
 
(3) Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena se 
prekine za določen čas do odprave vzroka za prekinitev.  
 
(4) Stroške prekinitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode in stroške ponovne 
priključitve na javno kanalizacijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka 
prekinitve mora pred ponovno priključitvijo na javno kanalizacijo poravnati uporabnik. 
Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške za škodo na objektih in napravah javne 
kanalizacije, če je nastala škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega ravnanja. 
 
(5) Stroški prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in stroški ponovne 
priključitve na javno kanalizacijo se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. 
Stroške za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi izvajalec javne službe. 
 

24. člen 
(začasna prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode) 

(1) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne 
vode zaradi izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, za 
čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah javne kanalizacije.  
 
(2) O prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prejšnjega odstavka tega 
člena mora izvajalec javne službe uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in 
na drug krajevno običajen način vsaj 8 dni pred prekinitvijo in zagotoviti druge ukrepe za 
odvajabnje vode v tem obdobju. 
 
(3) V primeru nepredvidljivih prekinitev, ki trajajo do ene ure obveščanje iz prejšnjega 
odstavka tega člena ni obvezno. 
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25. člen 
(prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v primeru višje sile) 

(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave, vdori in izlitja škodljivih snovi v javno 
kanalizacijo, onesnaženja vodnih virov in podobno ima izvajalec javne službe pravico brez 
povračila škode prekiniti odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.  
 
(2) Izvajalec javne službe mora v primerih iz prejšnjega odstavka postopati skladno s 
sprejetimi načrti za take primere.  
 
(3) Izvajalec javne službe mora o prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode iz prvega odstavka tega člena, uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in 
na drug krajevno običajen način. 

 
4.6 Evidence 

26. člen 
(evidence) 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje 
izvajanja javne službe. 
 

4.7 Obveščanje uporabnikov javne službe 
 

27. člen 
(obveščanje uporabnikov javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno 
kanalizacijo, pisno obveščati: 

• na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti komunalna in padavinska 
odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in 

• o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo. 
 

(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljavci 
nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav, ki niso objekti javne kanalizacije, v 
katere se odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, pisno obveščati: 

• na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali obdeluje komunalno odpadno 
vodo in blato, 

• o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri 
uporabnikih storitev,  

• o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelave 
ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 
PE, in  

• o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male 
komunalne čistilne naprave, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se odvaja 
komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb.  

 
(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in drugega odstavka tega člena izvesti 
najpozneje v treh mesecih po sprejemu programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev iz prvega odstavka tega člena. 
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(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe iz drugega odstavka tega člena in 
občino obvestiti o datumu dejanskega opravljanja obveznih storitev javne službe najmanj 15 
dni pred predvideno izvedbo storitve. 
 
(5) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko zahtevajo spremembo datuma 
opravljanja obveznih storitev javne službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo 
storitve. V tem primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v 30 dneh po poslani 
zahtevi. 
 

5 Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe ter prepovedi 
 

28. člen 
(pravice uporabnikov storitev javne službe) 

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev 
izvajalca javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.  
 

29. člen 
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe) 

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti: 
• zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, skladno s tehnično dokumentacijo in 

izdanim soglasjem izvajalca javne službe, 
• omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode 

v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa, 
• redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, priključek, interne 
čistilne naprave in voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave, 

• redno kontrolirati sestavo odpadne vode in rezultate na zahtevo posredovati izvajalcu 
javne službe, 

• pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji, 
• obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah pogojev za priključitev, 
• redno plačevati odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na 

podlagi izdanih računov, 
• odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij, določenih s predpisi,  
• dolžnost prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete 

odpadne vode takoj, ko ugotovijo spremembo, 
• dolžnost spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode, 
• uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, morajo 

najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh spremembah, predložiti izvajalcu javne službe 
analizo odpadne vode, izdelavno v skladu s predpisi, 

• če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo izvajalca pismeno 
obvestiti o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih 
tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja, 

• pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva stavbe in 
spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode in obračun stroškov, 

• dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe dostop do obračunskega vodomera 
oziroma do merilnega mesta, 

• dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega 
priključka in interne kanalizacije ali ugotavljanja količin in lastnosti odpadne vode, 
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• upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.  
 

(2) Uporabniki ne smejo prekiniti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode drugemu 
uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.  
 

30. člen 
(prepovedi) 

(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti komunalno odpadno vodo, ki bi 
lahko: 

• povzročila požar ali nevarnost eksplozije, 
• povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožale 

zdravje ljudi, 
• povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje sistema zaradi odlaganja 

usedlin in lepljivih snovi, 
• stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na 

delovanje javne kanalizacije, 
• povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini, 
• povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature, 
• zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi, 
• povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi, 
• vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je 

nad s predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.  
 

(2) Uporabnik ne sme sanitarni priključek izvesti na meteorno javno kanalizacijo ali meteorni 
priključek na sanitarno javno kanalizacijo. 
 
(3) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne kanalizacije škoda zaradi 
nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za 
odpravo škode. 

 
31. člen 

(obveznosti izvajalcev del) 
(1) Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna in druga dela na cestah, ulicah in trgih ter s 
svojimi deli posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in 
objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, si morajo 
predhodno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.  
 
(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti 
kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.  
 
(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro omrežje, toplovod, plinovod, 
telefonsko omrežje itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, 
da ostane kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane. 
 

6 Viri financiranja javne službe in način njenega oblikovanja 
 

32. člen 
(viri financiranja storitev) 

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe: 
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 
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• iz proračuna občine, 
• iz dotacij, donacij in subvencij, 
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.  
 

33. člen 
(viri financiranja infrastrukture) 

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo: 
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 
• iz proračuna občine, 
• iz dotacij, donacij in subvencij, 
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine. 
 

7 Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe 
 

34. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena) 

(1) Javna kanalizacija je javna infrastruktura lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina. 
 
(2) Javna kanalizacija iz prvega odstavka tega člena so infrastrukturni objekti in naprave 
kanalizacije, namenjeni izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode.  
 
(3) Infrastrukturne objekte in naprave kanalizacije iz drugega odstavka tega člena lahko pod 
enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo. 
 
(4) Uporaba infrastrukturnih objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na 
vseh območjih, kjer je vzpostavljen javni kanalizacijski sistem.  
 
(5) Infrastruktura lokalnega pomena iz prvega odstavka tega člena je javno dobro in izven 
pravnega prometa. Na njej ni mogoče dobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih 
stvarnih pravic. 
 

35. člen 
(objekti in naprave v lasti uporabnika) 

(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice, 
male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, in male komunalne čistilne naprave, z 
zmogljivostjo enako in večjo od 50 PE, v katere se odvaja odpadna iz nestanovanjskih stavb, 
niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v 
katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda. 
 
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti 
lastnik stavbe ali inženirskega objekta, ki mu objekti iz prejšnjega odstavka pripadajo, in so v 
njegovi lasti in upravljanju.   

 
8 Cene storitev javne službe 

 
36. člen 

(oblikovanje cen) 
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju 
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
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9 Javna pooblastila izvajalca javne službe 
 

37. člen 
(javna pooblastila) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe izdaja projektne pogoje, soglasja k 
projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in 
urejanje prostora. 
 
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe 
zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. 
 
(3) Občina poveri izvajalcu javne službe vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra 
komunalnih naprav, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti javne službe. Vsa vprašanja, ki 
se nanašajo na vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav se uredijo s 
posebno pogodbo, ki jo skleneta občina in izvajalec javne službe. 
 
(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki z občinskim aktom 
ali s pogodbo z izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja 
občinska uprava. 
 
(5) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki jih občina lahko 
prenese na izvajalca javne službe so: 

• razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe, 
• investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za 

izvajanje dejavnosti javne službe. 
 

10 Nadzor nad izvajanjem javne službe 
 

38. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ.  
 
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja 
druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.  
 
(3) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je 
dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.  
 

11 Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka 
39. člen 

(cenik storitev) 
(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev navedenih v tem odloku in ga predložiti 
v potrditev občinskemu svetu. 
 
(2) Cenik storitev in njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine 
in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.  
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12 Kazenske določbe 
 

40. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo 1200 eurov se kaznujeta za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik 
posameznik, če: 

• se ne priključi na javno kanalizacijo (četrti odstavek 34. člena), 
• uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe (peti 

odstavek 16. člena), 
• pred gradnjo kanalizacijskega priključka ne prijavi gradnje izvajalcu javne službe 

(prvi odstavek 17. člena), 
• priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni dovoljeno (drugi odstavek 18. 
člena), 

• sanitarni priključek izvede na meteorno javno kanalizacijo ali če meteorni priključek 
izvede na javno kanalizacijo (drugi odstavek 30. člena), 

• hišni priključek izvede v naravno okolje ali odpadno vodo izpušča v naravno okolje, 
• ne odklopi priključka v skladu z določili tega odloka (19. člen), 
• prekine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode drugemu uporabniku (drugi 

odstavek 29. člena), 
• v javno kanalizacijo odvaja komunalno odpadno vodo v nasprotju z določili 30. člena 

tega odloka, 
• ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred izvedbo del, s katerimi 

posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in 
objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in 
padavinskih voda (prvi odstavek 31. člena). 

(2) Z globo 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 
(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba. 
 

 
13 Končna določba 

41. člen 
(objava in veljavnost odloka) 

Odlok se objavi v  Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Številka: 354-18/2013  
Datum: 26.09.2013 
 
                                                                                   Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
                                                                                                     Peter Škrlec, župan 
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Obrazložitev: 
 
Izhajajoč iz določila prvega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občina 
zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako 
določeno z zakonom (lokalne javne službe). V skladu z določilom 62. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/ občina predpiše način in pogoje opravljanja javnih služb, če zakon ne 
določa drugače.  
 
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ v drugi točki prvega odstavka 149. člena določa, da je 
obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode. Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ v navedenem členu še določa, 
da občina zagotovi izvajanje navedene javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo 
gospodarske javne službe.  
 
Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki v 3. členu (vrste gospodarskih javnih služb) določa, da so gospodarske 
javne službe republiške in lokalne in so lahko obvezne in izbirne. Obvezna gospodarska javna 
služba se določi z zakonom. 
 
Način opravljanja republiške gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije z 
uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru 
funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Tehnični, oskrbovalni, 
stroškovni, organizacijski in drugi standardi ter normativi za opravljanje gospodarskih javnih 
služb pa se urejajo s predpisi pristojnih ministrov. 
 
 
Vlada RS je na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ v letu 
2011 izdala Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni 
list RS, št. 88/2011 in 8/2012), s katero je določila vrste nalog, ki se izvajajo v okviru 
opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode. Navedena uredba je začela veljati s 1. januarjem 
2012.  
 
Ne glede na način izvajanja (opravljanja) gospodarske javne službe, režim dejavnosti ureja 
država oziroma lokalna skupnost. Glede na navedeno določilo 3. člena Zakon o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/ predvideva izdajo posebnega predpisa (odlok lokalne skupnosti) o 
načinu opravljanja javne službe, s katerim se uredijo pogoji za zagotavljanje in uporabo 
javnih dobrin, viri financiranja in način njihovega oblikovanja (v tem okviru tudi cenovni 
režim), pravice in obveznosti uporabnikov in položaj infrastrukture, namenjene izvajanju 
javne službe. Omenjeno izhaja iz določil 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (način opravljanja), ki določa, da se 's predpisom iz drugega odstavka 3. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (odlokom lokalne skupnosti) za posamezno 
gospodarsko javno službo: 

• organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu 
izvajalcev (v režijskem obratu, gospodarskem javnem zavodu, javnem podjetju, na 
podlagi koncesije ali javnih kapitalskih vložkov), 

• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
• pogoji za opravljanje in uporabo javnih dobrin, 
• pravice in obveznosti uporabnikov, 
• viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja, 
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• vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za opravljanje gospodarske javne službe, 
ki so lastnina republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne lastnine, ki je javno 
dobro in varstvo, ki ga uživa, 

• drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.' 
 
S predpisom (odlokom) lokalne skupnosti se lahko uredijo vprašanja v zvezi z javno službo, 
ki so v javnem interesu, ne glede na to v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. Ta predpis 
naj bi tudi že določal, v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. V predpisu (odloku) lokalne 
skupnosti se torej uredijo vsa vprašanja, ki so zaradi javnega interesa pomembna pri 
gospodarski javni službi - gre torej za javnopravno regulacijo javne službe. 
 
Predlog 
Občinskemu svetu Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah predlagam v sprejem Odlok 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 
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                     4. 
 
 

ODLOK 
O PREDMETU IN POGOJIH ZA 

PODELITEV KONCESIJE ZA 
OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA  
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE 

VODE V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH – druga obravnava 

 
 

 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave in Evropski pravni center 
 
Nosilec gradiva: Milan Železnik, Franc Bele, Samo Kristl   
 

 
 

 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi določila 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
332/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 36. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 16/2010) je občinski svet 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji ... redni seji dne ... sprejel Odlok o predmetu 
in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
kot je bil predlagan v drugi obravnavi.  
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DRUGA OBRAVNAVA: 
Na podlagi določila 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
332/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 36. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 16/2010) je občinski svet 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji ... redni seji dne ... sprejel  
 

ODLOK 
O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE 

LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI SVETI JURIJ V 

SLOVENSKIH GORICAH 
 

1 Splošne določbe 
1. člen 

(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo: 

• predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) v 
Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 

 
 (2) S tem odlokom se določijo: 

• dejavnosti, ki so predmet javne službe,  
• območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 
• pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
• javna pooblastila koncesionarju, 
• splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo 

zagotavljajo, 
• vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
• začetek in čas trajanja koncesije, 
• viri financiranja javne službe, 
• način plačila koncesionarja, 
• nadzor nad izvajanjem javne službe, 
• prenehanje koncesijskega razmerja, 
• organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
• organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in 
• druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe. 

 
 

2 Predmet javne službe 
2. člen 

(storitve, ki so predmet javne službe) 
(1) Javna služba obsega naslednje naloge: 

• odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo; 
• prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih 
čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, na območju 
poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se lahko odvaja komunalna 
odpadna voda iz nestanovanjskih stavb; 
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• čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na 
komunalni ali skupni čistilni napravi; 

• zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne 
čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne 
kanalizacije, na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se 
lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb; 

• odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z 
javnih površin in streh. 

 
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske vode s površin, ki niso 
javne, se ne šteje za javno službo, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo 
in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. 
 
(3) Za javno službo se šteje tudi odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja 
v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100m2 in ki pripadajo stavbi, 
iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh. 
 

3 Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter razmerja do uporabnikov 
 

3. člen 
(območje izvajanja javne službe) 

Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah (v nadaljevanju: občina). 
 
 

4. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega 
objetka in upravljavci javnih površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe. 
 
(2) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev 
izvajalca javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.  
 

4 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 
 

5. člen 
(pogoji) 

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.  
 
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane gospodarske javne službe so: 

• da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe, 
• da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe, 
• da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe, 
• da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana. 
 
 
 

(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti:  
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• program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga pripravi 
v skladu z določili uredbe, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode, z oceno stroškov, 

• program vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja katastra komunalnih naprav, z oceno 
stroškov. 

 
5 Javna pooblastila koncesionarju 

 
6. člen 

(javno pooblastilo) 
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe izdaja projektne pogoje, soglasja k 
projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in 
urejanje prostora. 
 
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe 
zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. 
 
(3) Občina poveri izvajalcu javne službe vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra 
komunalnih naprav, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti javne službe. Vsa vprašanja, ki 
se nanašajo na vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav se uredijo s 
posebno pogodbo, ki jo skleneta občina in izvajalec javne službe. 
 

6 Splošni pogoji za izvajanje javne službe 
 

7. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja ter 
podzakonskimi akti sprejetimi na njegovi podlagi in predpisi občine. 
 

7 Obseg monopola 
 

8. člen 
(obseg monopola) 

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka se podeli 
enemu koncesionarju. 
 
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe. 
 

8 Začetek in čas trajanja koncesije 
 

9. člen 
(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe. 
 

10. člen 
(trajanje koncesije) 

Koncesija se podeli za obdobje 15 let. Če koncesionar vlaga sredstva v izgradnjo 
infrastrukture se koncesija lahko podeli za območje 20 let. 
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9 Viri financiranja javne službe in sredstva za razvoj infrastrukture 
 

11. člen 
(viri financiranja javne službe) 

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe: 
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 
• iz proračuna občine, 
• iz dotacij, donacij in subvencij, 
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.  

 
12. člen 

(sredstva za razvoj infrastrukture) 
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo: 

• iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 
• iz proračuna občine, 
• iz dotacij, donacij in subvencij, 
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine. 

 
10 Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe 

 
13. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvajajo pristojne službe občinske uprave občine. 
 
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojna inšpekcijska služba. 
 

11 Prenehanje koncesijskega razmerja 
 

14. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

Koncesijsko razmerje preneha: 
• s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
• z odkupom koncesije, 
• z odvzemom koncesije, 
• s prevzemom javne službe v režijo, 
• v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo. 

 
15. člen 

(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha: 

• po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 
• z odpovedjo, 
• z razdrtjem. 
 

(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in 
obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 
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16. člen 
(odkup koncesije) 

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha 
opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v 
določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za 
namen izvajanja dejavnosti javne službe.  
 
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. 
 

17. člen 
(odvzem koncesije) 

(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe: 
• če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku, 
• če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba 

ali kot koncesionirana gospodarska javna služba, 
• če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da je so 

povzročene motnje v izvajanju dejavnosti, 
• če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta, 
• zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske 

pogodbe, 
• če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati. 
 

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo 
kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena. 
 
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima 
koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih 
javnih služb. 
 

12 Prevzem javne službe v režijo 
 

18. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

(1) Koncedent lahko prevzamejo javno službo v režijo. 
 
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi. 
 

13 Način podelitve koncesije 
 

19. člen 
(javni razpis) 

(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.  
 
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine. 
 

20. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki 
ureja področje gospodarskih javnih služb in zakona, ki ureja področje javno-zasebnega 
partnerstva ter zakona, ki ureja področje javnega naročanja. 
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(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj eden ponudnik, ki izpolnjuje s tem 
koncesijskim aktom določene pogoje. 
 
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.  
 

21. člen 
(vsebina javnega razpisa) 

(1) Vsebino javnega razpisa določa zakon, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva. 
 
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih 
mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 5. členu tega odloka in pogoje določene v 
razpisni dokumentaciji. 
 
(3) Merila za izbor koncesionarja se določijo v razpisni dokumentaciji. 
 

22. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili 
zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo. 
 
(2) ) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, 
ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj 
visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno 
presojo vlog.  
 
 (3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje 
javno-zasebnega partnerstva in zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb. 
 
 

14 Organ, ki opravi izbor koncesionarja 
 

23. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)  

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi poročila strokovne 
komisije iz drugega odstavka 22. člena tega odloka. 
 
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega 
razpisa, položaj stranke.  
 

15 Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe 
 

24. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe) 

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan občine. 
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16 Druge sestavine potrebne za določitev in izvajanje javne službe 
 

25. člen 
(prenos koncesije) 

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem 
koncedenta. 
 
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih 
določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, 
določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.  
 

26. člen 
(dolžnosti in pravica koncesionarja) 

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v 
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.  
 
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta 
zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v 
nepredvidljivih okoliščinah. 
 
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje 
preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem. 
 
 

27. člen 
(odgovornost za škodo) 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z 
izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim 
osebam. 
 

28. člen 
(začasen prevzem) 

V kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne 
zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s 
prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi. 
 

29. člen 
(vrsta odgovornosti) 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči 
koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo 
dogovorjena drugačna odgovornost.  
 

30. člen 
(zavarovanje odgovornosti za škodo) 

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z 
izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam 
in za škodo, jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam. 
 
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo. 
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17 Končna določba 
31. člen 

(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati petnajsti dan po 
objavi. 
 
 
 
Številka: 354-19/2013 
Datum: 26.09.2013 

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
                                                        Peter Škrlec, župan 
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Obrazložitev : 
V skladu z določilom 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, 
št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP) lahko lokalna skupnost (občina) zagotavlja 
gospodarske javne službe z dajanjem koncesij. Kot določa Zakon o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ koncesionirano gospodarsko javno službo opravlja koncesionar v svojem 
imenu n za svoj račun na podlagi pooblastila koncesionarja (29. člen ZGJS). Koncesionar je  
pa lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnkosti, ki je 
predmet koncesionirane dejavnosti (31. člen ZGJS). Koncedent pa je republika ali lokalna 
skupnost (občina), odvisno od vrste gospodarske javne službe (31. člen ZGJS).  
 
V skladu z določilom 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ se s 
koncesijskim aktom določi predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe za 
posamezno koncesijo. Koncesijski akt pa je odlok lokalne skupnosti. Zakon o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/ v navedenem členu še določa, da se s koncesijskim aktom lahko da 
koncesionarju javno pooblastilo, če tako določa zakon. Vsebino koncesijskega akta določa 33. 
člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/. Slednji tako določa, da koncesijski akt 
vsebuje: 

• dejavnost ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe, 
• območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 
• pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
• morebitna javna pooblastila koncesionarju, 
• splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki 

se z njo zagotavljajo, 
• vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
• začetek in čas trajanja koncesije, 
• vire financiranja gospodarske javne službe, 
• način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske 

javne službe oziroma varščine, 
• nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
• prenehanje koncesijskega razmerja, 
• organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
• organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in  
• druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe. 

 
 
 
Predlog 
 
Občinskemu svetu Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah predlagam v sprejem Odlok o 
predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah. 
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                     5. 
 
 
 
 
 

POLLETNA 
VARNOSTNA SITUACIJA 

NA OBMOČJU 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Policijska postaja Lenart 
 
Nosilec gradiva: Jožef Kerneža in Boštjan Kaloh   
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                     6. 
 
 

KONČNO POROČILO 
O REVIZIJI POSLOVANJA 
JVIZ IN VVZ OŠ JOŽETA 

HUDALESA JUROVSKI DOL  
ZA LETI 2011 IN 2012 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: JM Ribič d.o.o. 
 
Nosilec gradiva: Marija Ribič, državna notranja revizorka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V besedilo Končnega poročila o reviziji poslovanja JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol lahko vpogledate vsak delovni dan v poslovnem času Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah.   
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                     7. 
 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
ČLANOV  

OBČINSKEGA SVETA 
 

 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
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                     8. 
 
 

POROČILO 
O POLLETNI REALIZACIJI 

PRORAČUNA 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH ZA  
LETO 2013 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Mojca Guzej 
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                     9. 
 
 

SKLEP  
O POIMENOVANJU 

AVLE V KULTURNEM DOMU 
PO FREDIJU 
NEUVIRTU 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na pobudo KD Ivan Cankar Jurovski Dol 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 svoji __ redni seji, dne ________, sprejel Sklep o 
poimenovanju avle v kulturnem domu Jurovski Dol po Frediju Neuvirtu, kot je bil predlagan.  
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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 svoji __ redni seji, dne ________, sprejel 

 
SKLEP 

o poimenovanju 
avle v kulturnem domu Jurovski Dol 

po Frediju Neuvirtu 
 
 

I. 
Avla v kletnem prostoru kulturnega doma v Jurovskem Dolu se poimenuje v »Avla Fredija 
Neuvirta«. 
 
 

II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu. 
 
 
 
Jurovski Dol, 26.09.2013 
Zadeva: 478-4/2009- 
 
                                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                            Peter Škrlec 
                                                                                                                 Župan 
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Obrazložitev: 

S strani Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol je v mesecu avgustu na občino prispela 
pobuda, da bi se prostor pod odrom v obnovljenem kulturnem domu poimenoval po Alfredu - 
Frediju Neuvirtu. Svojo utemeljitev je podala z obrazložitvijo, ki je priloga te točke.  
 
Menimo, da je predlog Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol utemeljen in se z njim 
strinjamo ter ga podajamo Občinskemu svetu v razpravo in odločitev.  
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                   10. 
 

SKLEP  
O POTRDITVI PREDLAGANE 

ZAPRTE LISTE KANDIDATOV 
ZA ČLANE  

RAZVOJNEGA SVETA REGIJE 
 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Mariborska razvojna agencija 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 2. odst. 11. čl. Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, 
št. 20/11 in 57/12) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne _______ sprejel 
Sklep o potrditvi predlagane Zaprte liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije, kot je 
bil predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 2. odst. 11. čl. Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, 
št. 20/11 in 57/12) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne _______ sprejel  
 
 

Sklep 
o potrditvi predlagane  

Zaprte liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije 
 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je obravnaval in potrdil Zaprto Listo 
kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje, ki je priloga tega sklepa. 
 

2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. 
 
 
 
Jurovski Dol, 26.09.2013 
Številka: 300-1/2013- 
 
                                                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                                     Peter Škrlec 
                                                                                                                          Župan 
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ZAPRTA LISTA KANDIDATOV ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA REGIJE 
 

PREDSTAVNIKI LOKALNIH SKUPNOSTI: 
1. dr. Andrej Fištravec MO Maribor 

2. dr. Štefan Čelan MO Ptuj 
3. Milan Gumzar Občina Benedikt 

4. Mitja Horvat Občina Duplek 
5. Jože Kokot Občina Gorišnica 

6. Joško Manfreda Občina Lovrenc na Pohorju 
7. Leopold Kremžar Občina Miklavž na Dravskem polju 

8. Venčeslav Senekovič Občina Pesnica 
9. Alojz Sok Občina Ormož 

10. dr. Ivan Žagar Občina Slovenska Bistrica 
 

PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA: 
1. mag. Viljem Pozeb DEM d.o.o. 

2. Melita Ferlež HENKEL Slovenija d.o.o. 
3. Vlado Leskovar IMPOL d.d. 
4. Tadej Gosak PALOMA d.d. 

5. Mag. Aleksandra Podgornik ŠGZ 
6. Milan Čuš PERUTNINA PTUJ d.d. 

7. Marko Drobnič TALUM d.d. 
8. Boris Ličen OOZ Maribor 

9. Stanka Devjak OOZ Lenart 
10. Ivan Babič OOZ Ormož 

 
PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ (NVO): 

1. Marjeta Čič Društvo HOPLA 
2. Stanislav Golc Klub Halonga 

3. Bojan Golčar Zavod PIP 
4. Franc Kociper Turistično društvo Štatenberg 

5. Dušanka Lužar Šajt Fundacija PRIZMA 
 

PREDSTAVNIKI OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PARTNERSTVA: 
1. Darinka Fakin ORP Sp. Podravje 

2. Jurij Borko ORP Prlekija 
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Obrazložitev: 
Zaradi uskladitve z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A) 
morajo razvojne regije ustanoviti Razvojni svet regije, ki bo usklajeval in usmerjal pripravo 
regionalnega razvojnega programa (RRP) za novo programsko obdobje 2014-2020 ter 
potrjeval dogovor za razvoj regije, ki nadomešča dosedanji izvedbeni načrt RRP kot podlago 
za črpanje evropskih sredstev.  
 
Svet Podravske regije je na 25. redni seji, z dne 29.10.2012, sprejel sklep o pričetku postopka 
oblikovanja Razvojnega sveta regije in dogovoril število članov.  
 
Mariborska razvojna agencija – RRA je skupaj s partnerji v regiji, v skladu z Zakonom in 
sklepom Sveta podravske regije speljala postopek za izbor kandidatov za člane Razvojnega 
sveta regije.  
 
Svet podravske regije je na 44. dopisni seji z dne 11.09.2013 potrdil predlagano zaprto Listo 
kandidatov za člane Razvojnega sveta regije.  
 
Zaprta lista kandidatov za člane Razvojnega sveta regije mora biti, v skladu z 2. odstavkom 8. 
člena ZSRR-2A, obravnavana in potrjena tudi na občinskih oz. mestnih svetih občin Podravja.  
 
Člani Razvojnega svet regije so potrjeni, če je za listo kandidatov glasovala večina občinskih 
svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji.  
 

SESTAVA RAZVOJNEGA SVETA REGIJE 

Razvojni svet regije ima skupno 27 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov 
gospodarstva, 5 predstavnikov nevladnih organizacij ter 2  predstavnika ORP.  
 

NALOGE RAZVOJNEGA SVETA REGIJE 

• vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,  

• na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,  

• sklepa dogovore za razvoj regije,  

• sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,  

• spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije  

• opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom.  
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PODLAGE ZA SESTAVO RAZVOJNEGA SVETA REGIJE  

 
      PREDLOG   

   
Št. 
prebiv.* 

Povprečno 
štev. 
preb./UE 

Povprečno 
št. preb. = 1 
predstavnik ORP 

UE LENART 
Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. 
Trojica, Sv. Jurij 18.570   1   

UE PTUJ 

MOP, Hajdina, Markovci, Gorišnica, 
Dornava, Kidričevo, Destrnik, Trnovska vas, 
Sv. Andraž, Juršinci, Videm, Zavrč, 
Podlehnik, Žetale, Majšperk, Cirkulane 70.058   2 1 

UE MARIBOR 
MOM, Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na 
Dp, Rače-Fram, Starše, del občine Pesnica 144.587   3   

UE ORMOŽ Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž 17.413   1 1 
UE PESNICA Pesnica, Kungota, Šentilj  21.286   1   
UE RUŠE Ruše, Lovrenc, Selnica ob Dravi 15.502   1   
UE SLOV. 
BISTRICA 

Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane, 
Makole 35.604   1   

    323.020 46.146 10   
GOSPODARSTVO       10  
NVO     5  
ORP (2)     2  

SKUPAJ       27  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 97 

NAVEDENE PRAVNE PODLAGE 
 
ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-2) 

11. člen 

(razvojni svet regije) 

(1) Razvojni svet regije (v nadaljnjem besedilu: svet) je organ usklajevanja razvojnih pobud in 
razvojnih interesov v regiji.  

(2) Člani sveta so:  

– predstavniki občin,  

– predstavniki gospodarstva v regiji in  

– predstavniki nevladnih organizacij v regiji.  

Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva. 
Število predstavnikov nevladnih organizacij ne sme biti večje od polovice in ne manjše od 
četrtine števila predstavnikov občin. Število članov sveta in sestavo določi svet regije z 
dvotretjinsko večino vseh članov. Vsakemu območju upravne enote v regiji je treba zagotoviti 
najmanj enega člana sveta. Kandidate za predstavnike občin se predlaga izmed izvoljenih 
občinskih funkcionarjev. Kandidate za predstavnike gospodarstva in nevladnih organizacij 
predlagajo njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih organizacij, ki imajo sedež v 
regiji. Glasuje se za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je potrjena, če je zanjo glasovala 
večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji. 
Mandat sveta je enak programskemu obdobju.«.  

 (3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka imenuje območno razvojno partnerstvo v regiji, 
v kateri je oblikovano, in narodna skupnost v regiji, v kateri živi, po enega dodatnega 
predstavnika v svet.  

 (4) Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov sveta.  

 (5) Člani sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, ki predstavlja in zastopa svet. 

12. člen 

(naloge in delo sveta) 

(1) Svet ima naslednje naloge:  

– vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,  
– na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,  
– sklepa dogovore za razvoj regije,  
– sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,  
– spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in  
– opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom.  

(2) Svet sprejema odločitve na seji z večino glasov navzočih članov. Glasovi predstavnikov 
občin v svetu se štejejo dvojno. Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov 
sveta in večina članov sveta, predstavnikov občin.  

(3 Odločitev sveta o regionalnem razvojnem programu in dogovoru za razvoj regije mora 
naknadno potrditi svet regije, ki ga sestavljajo vsi župani v regiji in predsednik sveta 
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samoupravne narodne skupnosti v regiji, kjer živita italijanska ali madžarska narodna 
skupnost. Delo sveta regije ureja poslovnik, ki ga sprejme svet regije z dvotretjinsko večino. 

(4) Na sejo sveta se vabi predstavnik službe, ki nima pravice glasovanja.  

(5) Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega 
programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji imenuje svet odbore, ki jih sestavljajo 
predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav 
državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj. 
Odbore sveta vodi RRA. 

(6) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela s poslovnikom. S poslovnikom 
se določi tudi način ugotavljanja in preprečevanja nasprotja interesov pri delu in pri odločanju 
sveta. 

 
 
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SPODBUJANJU 
SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA ZSRR-2A 
 

8. člen 

Drugi in tretji odstavek 11. člena se črtata.  

Dosedanji četrti odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:  

»(2) Člani sveta so:  
– predstavniki občin,  
– predstavniki gospodarstva v regiji in  
– predstavniki nevladnih organizacij v regiji.  

 

Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva.  

Število predstavnikov nevladnih organizacij ne sme biti večje od polovice in ne manjše od 
četrtine števila predstavnikov občin. Število članov sveta in sestavo določi svet regije z 
dvotretjinsko večino vseh članov. Vsakemu območju upravne enote v regiji je treba zagotoviti 
najmanj enega člana sveta. Kandidate za predstavnike občin se predlaga izmed izvoljenih 
občinskih funkcionarjev. Kandidate za predstavnike gospodarstva in nevladnih organizacij 
predlagajo njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih organizacij, ki imajo sedež v 
regiji. Glasuje se za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je potrjena, če je zanjo glasovala 
večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji. 
Mandat sveta je enak programskemu obdobju.«.  

Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo tretji do peti odstavek. 
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                   11. 
 
 

SEZNAM  
POBUD IN VPRAŠANJ  

ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
IZ LETA 2012 IN 2013 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič  
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POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
NA REDNIH SEJAH V LETU 2012 IN 2013 

 
 

10. redna 
seja, 
22.03.2012 

Roman 
Črnčec 

Ali je potok v Gasteraju očiščen in saniran 
oz. ali je inšpekcija že posredovala? 

Urejeno. Potoku bo posvečena posebna pozornost ob 
organiziranih čistilnih akcijah. 

10. redna 
seja, 
22.03.2012 

Alojz 
Andrejč 

Ureditev ceste na Malni, sploh obcestnega 
jarka pri Lucu.  

Cesta pri Lucu je prevozna, obcestni jarek ni očiščen, a je še 
vedno pretočen.  

10. redna 
seja, 
22.03.2012 

Alojz 
Andrejč 

Gozdna cesta proti Kranar Romanu ni 
urejena. 
 

 Gre za zasebno gozdno cesto. Občina bo sofinancirala 
material, pogovori z lastnikom s v teku. 

10. redna 
seja, 
22.03.2012 

Alojz 
Andrejč 

Plaz na Malni po treh letih še zmeraj ni 
saniran.  

Plaz je ob cesti in trenutno miruje ter ne ogroža ceste. Glede 
na omejenost proračunskih sredstev v letošnjem letu bo 
potrebno sanacijo tega dela planirati v prihodnosti. V 
letošnjem letu bo potrebno sanirati razpoko, da pozimi ne bo 
prihajalo do dodatnega zamakanja.  

10. redna 
seja, 
22.03.2012 

Janez 
Verbošt 

Kdaj se bo delala cesta pri Ketišu? Cesta pri Ketišu je urejena. 

10. redna 
seja, 
22.03.2012 

Janez 
Verbošt 

Na cesti pri Brezner Goranu je nastala 
luknja. Luknja je nastala tudi v križišču pri 
Pavlasu. 

Sanirano. 
 



 101 

10. redna 
seja, 
22.03.2012 

Janez 
Verbošt 

Asfalt na cesti Senekovič – Babosek je 
mrežen.  

Dolgoročno načrtovanje sanacije ceste, in sicer v sklopu 
sanacije ceste skozi Sp. Gasteraj, torej po izbiri koncesionarja.  

10. redna 
seja, 
22.03.2012 

Drago 
Korošec 

Zavarovanje hidrantov v križišču Partinje – 
Varda. 

Mariborskemu vodovodu JP d.d. je bilo naročeno popravilo 5 
hidrantov, eden izmed teh je tudi v zadevnem križišču.  

10. redna 
seja, 
22.03.2012 

Marija 
Šauperl 

Preveriti možnost prehoda po pločnikih za 
invalide in njihovo označenost. 

Delno urejeno – kjer so na novo speljani pločniki v centru 
Jurovskega Dol (v skladu z izvedenim  projektom Ureditev 
vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol) 

10. redna 
seja, 
22.03.2012 

Marija 
Šauperl 

Ureditev stopnic od centra Jurovskega Dola 
do Športnega parka, ker so težko prehodne 
in različno dimenzionirane. Tudi klančina 
je neprimerno zgrajena.  

Stopnice so bile projektno načrtovane in nimajo enotne širine. 
Mogoča bi bila razširitev nekaterih stopnic, težje bi se vse 
urejalo na novo. Klančina je urejena glede na nagib območja, 
ograja se je planirala postaviti na zid, ki ga bo potrebno pred 
tem popraviti. Glede na dejstvo, da je projektant izdelal 
projekt v skladu z gradbeno stroko ob upoštevanju varnostnih 
pravil se zaradi gospodarne rabe javnih sredstev zdi 
nesmiselno stopnice urejati na novo. 

10. redna 
seja, 
22.03.2012 

Marija 
Šauperl 

Kako je z oddajnikom za mobilni signal? Je 
res edina rešitev nabava repetitorja?  

Iz dopisa Telekoma Slovenije d.d.: »Najboljša in hkrati 
dokončna rešitev bi bila seveda postavitev nove bazne postaje 
na območju Jurovskega dola, vendar pa obseg sredstev 
predvidenih za izgradnjo novih lokacij tega ne dopušča. Če se 
bodo v prihodnje pokazale možnosti, bomo to z veseljem 
implementirali. Odgovor pošiljam v vednost tudi svojemu 
nadrejenemu, ki je z dolgoletno problematiko pokrivanja na 
vašem območju prav tako dobro seznanjen.« 

10. redna 
seja, 
22.03.2012 

Drago 
Korošec 

Zakaj se še vedno vrstijo pokopi na starem 
pokopališču? 

Na starem pokopališču se pokopavajo samo še zakonci in ob 
izjemnih primerih, ko starejše osebe več nimajo živečih 
sorodnikov. 

11. redna 
seja, 

Alojz 
Andrejč 

Slabo stanje ceste pri Fenedlu na Malni 
(Luc). 

Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje 
okolja in urejanje prostora je opravil ogled cest po občini. 
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12.04.2012 

11. redna 
seja, 
12.04.2012 

Alojz 
Andrejč 

Ponovno opraviti pregled danih pobud in 
vprašanj članov občinskega sveta. 

Izvedeno na 13. redni seji občinskega sveta. 

11. redna 
seja, 
12.04.2012 

Roman 
Črnčec 

Odbor za komunalno in gospodarsko 
infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje 
prostora opravi pred prevzemi določenih 
investicij preglede, da se ne bi pojavljale 
napake in bi kasneje zato prišlo do 
nesoglasij.  

Za preglede investicij so zadolženi nadzorniki, odgovorni 
vodje del, ki svoje delo opravljajo v skladu s pravili stroke. V 
kolikor Odbor meni, da bo pripomogel k boljšemu stanju 
projektov, se lahko sestane in pregleda končane investicije. 

12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Alojz 
Andrejč 

Kdaj bo predstavljen seznam pobud in 
vprašanj iz sej? 

Izvedeno na 13. redni seji občinskega sveta.  

12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Alojz 
Andrejč 

Kako je z urejanjem ceste pri Brezniku oz. 
Žunkoviču na Malni? 

Zbirajo se ponudbe za izvedbo del, potekajo pogajanja za 
odkup zemljišča in naroča se odmera ceste.  

12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Alojz 
Andrejč 

Kako je s postavitvijo igral na igrišču? Najemodajalca sta v novi najemni pogodbi izrecno zahtevala 
zapis, da ne dovoljujeta posegov na zemljišču, razen ob 
njunem izrecnem soglasju. Občina je solastnikoma ponudila 
možnost odkupa, a se z odkupom ne strinjata. 

12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Alojz 
Andrejč 

Kako je s parkirišči v centru Jurovskega 
Dola? 

Parkirišča ne bi smela predstavljati težav, saj jih je v centru 
Jurovskega Dola veliko. Potekajo dogovori o odkupu zemljišč 
z lastniki pri transformatorju in z Župnijo Sv. Jurij v Slov. 
goricah. 

12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Alojz 
Andrejč 

Kako je s poimenovanjem sprehajalne poti 
od cerkve proti športnemu parku in 
obeležjem Ivana Krambergerja? 

Soglasje sorodnikov je pridobljeno, na Zavod za varstvo 
kulturne dediščine je bila podana vloga za izdajo soglasja. O 
vsebini obeh zadev je odločal Odbor za družbene dejavnosti. 
Marmor Granit Črnčec bo izdelal spominsko ploščo, zapis o 
Ivanu Krambergerju pa bo pripravil njegov brat Ludvik 
Kramberger.   
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12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Alojz 
Andrejč 

Kaj se namerava z nepremičnino starega 
vrtca? 

Bili so objavljeni razpisi, a po nobeni objavi ni bilo odziva 
ponudnikov. Nepremičnina je objavljena na spletni strani: 
www.podravje.eu 

12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Franc 
Lešnik 

Kdaj se bo pričel delat Lešnikov klanec? Investicija je končana. 

12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Roman 
Črnčec 

Kako je s prometnim varstvom v centru 
Jurovskega Dola? 

Skozi center Jurovskega Dola vodi državna cesta. Za poseg v 
cestni svet je potrebno dovoljenje Direkcije za ceste. Za 
zadevo je bila pripravljena projektna naloga za izdelavo 
izvedbenega načrta v naselju Jurovski Dol, ki jo je izdelalo 
podjetje Trasa d.o.o.  

12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Janez 
Verbošt 

Kaj je s preplastitvijo ceste Simonič-Ketiš? Ureditev v skladu s finančnimi zmožnostmi in umestitev v 
Načrt razvojnih programov.    

12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Roman 
Črnčec 

Naj Odbor za komunalno in gospodarsko 
infrastrukturo pripravi predlog oz. vrstni 
red sanacij. 

Odbor je opravil pregled cest s predlogom sanacij.   

12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Drago 
Korošec  

Naj se ekipo za čiščenje muld opozori, da 
se naj ne meče peska oz. materiala na 
obcestna zemljišča.  

Javna delavca sta bila opozorjena.  

12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Drago 
Korošec 

Naj se postavi merilec hitrosti ob razširjeni 
cesti projekta Prometna povezava urbanega 
središča z avtocesto. 

Najprej bo potrebna javna razsvetljava, za katero je bilo izdano 
naročilo.  

12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Marija 
Šauperl 

Zakaj ob vikendih dopoldan v Jurovskem 
Dolu ne teče voda? Ali bo nova cev 
vodovodnega omrežja pripeljana do bloka? 

Urejeno z novim vodovodnim omrežjem.  
Priključek bo speljan do bloka.  

12. redna 
seja, 
12. 7. 2012 

Franc 
Lešnik 

Ali je mogoče dobiti vodovodne ure tudi 
domov? 

Ure se lahko pridobi na podlagi zahtevka, ki se ga posreduje 
na naslov Mariborskega vodovoda d.d. 

12. redna Branko Ali se bo na cesti v Sp. Gasteraju postavil Realizirano.  
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seja, 
12. 7. 2012 

Črnčec prometni znak za osno obremenitev?  
 

13. redna 
seja, 
04. 10. 2012 

Marija 
Šauperl 

Kdaj bo narejena cesta mimo Plateisa? Ureditev ceste je odvisna od prodaje občinskih parcel. V 
osnovi je cesta gramozirana in prevozna do parcel. 

13. redna 
seja, 
04. 10. 2012 

Marija 
Šauperl 

Kakšen je namen zidu ob starem 
pokopališču, kjer je prej stala mrliška veža? 

Nekoliko višja višina zidu navzven predstavlja prejšnjo 
mrliško vežo, ki ni bila obnovljena.  

13. redna 
seja, 
04. 10. 2012 

Marija 
Šauperl 

Za razjasnitev prometnega stanja in 
prometne ureditve centra Jurovskega Dola 
naj se k izdelavi predmetne študije pozove 
absolvente prometne fakultete. 

Projekt spada v pristojnost Direkcije Republike Slovenije za 
ceste.  

13. redna 
seja, 
04. 10. 2012 

Alojz 
Andrejč 

V naselju od Kojca proti centru naj se 
postavijo določene omejitve ali celo radar 
(hitra vožnja). 

Potekajo razgovori o ureditvi prehoda pri uvozu v novo 
naselje. Načrtuje se ureditev do konca leta 2013, ponudbe se 
zbirajo. 

13. redna 
seja, 
04. 10. 2012 

Drago 
Korošec 

Kljub zagotovljeni možnosti odvoza 
odpadkov, jih veliko še zmeraj kuri. 

Občinska uprava bo vse pridobljene prijave sporočala naprej 
Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, ki ukrepa v skladu 
s predpisi.  

13. redna 
seja, 
04. 10. 2012 

Drago 
Korošec 

Luknja pri Štanerju; gramoz na cesti na 
Vardi, pod Vogrinom. 

Delno sanirano.   

13. redna 
seja, 
04. 10. 2012 

Gregor 
Nudl  

Ali lahko društva v letu 2013 pričakujejo 
enako višino sredstev s strani občine? 

Sredstva ostajajo v približno enaki višini, nekoliko so 
zmanjšana zaradi javnofinančne situacije. Sredstva se bodo 
razdeljevala na podlagi zakona in v skladu s sprejetimi 
pravilniki po objavljenih javnih razpisih (kultura, šport, 
turizem, razna društva). 

13. redna 
seja, 
04. 10. 2012 

Gregor 
Nudl 

Bo proračun enoleten ali dvoleten? Enoleten proračun.  

13. redna Alojz Naj se imenuje komisija, ki bo pregledala Komisija je bila imenovana, vendar še z delom ni pričela z 
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seja, 
04. 10. 2012 

Andrejč priključke na čistilno napravo.  ogledi, ki se bodo opravili to jesen.  

13. redna 
seja, 
04. 10. 2012 

Alojz 
Andrejč  

Naj se pred pripravo proračuna za 
oblikovanje proračunskih postavk skliče 
posamezna delovna telesa občinskega 
sveta. 

Sklic seje je naloga predsednika posameznega odbora oz. 
komisije.  

13. redna 
seja, 
04. 10. 2012 

Alojz 
Andrejč  

Predlog nove kategorizacije ceste mimo 
domačije Toplak na Malni. 

Po pogovoru z g. Toplakom ni zainteresiran za kategorizacijo 
ceste, ki bi vodila čez njegovo dvorišče. 

13. redna 
seja, 
04. 10. 2012 

Roman 
Črnčec 

Naj se na novo uredi zid starega 
pokopališča ob cesti. 

Obnova tega dela zidu se načrtuje v letu 2013 in 2014. 

13. redna 
seja, 
04. 10. 2012 

Marija 
Šauperl 

Naj se v prihodnosti projekti, ki kažejo 
videz kraja, predhodno predstavijo 
občinskemu svetu. 

Vsak lahko pride na občino in se s projekti seznani, vsi večji 
projekti so proračunsko načrtovani, zanje se sprejemajo razni 
projekti. Vpogledi v samo dokumentacijo pa je mogoča vsak 
delovnik v poslovnem času na občini.  

14. redna 
seja, 
22. 11. 2012 

Gregor 
Nudl 

Naj se s strani občine nakaže finančna 
pomoč za prenovo hleva in nakup krme 
Francu Gajzlerju v Sp. Gasteraju, zaradi 
požara. 

Občina je na pomoč že priskočila s proračunskimi sredstvi, 
višino je določil občinski svet. 

14. redna 
seja, 
22. 11. 2012 

Gregor 
Nudl  

Naj se po Lešnikovem klancu položijo cevi, 
saj se cestišče ob močnem deževju že 
izpodriva. 

Cev se lahko položi ob cestišču Lešnikovega klanca, ko bo to 
nujno potrebno. 

14. redna 
seja, 
22. 11. 2012 

Gregor 
Nudl 

Naj se odmašijo propusti, ki so polni 
odpadnega listja. 

Urejeno.  

14. redna 
seja, 
22. 11. 2012 

Branko 
Črnčec 

Ali obstaja možnost zalitja asfalta s smolo 
na cesti Žnofl-Belna? 

Sanirano. 

14. redna Roman Pri Šalamunu in Krajncu v Sr. Gasteraju naj Ureditev ceste po izbiri koncesionarja. 
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seja, 
22. 11. 2012 

Črnčec se uredi odvodnjavanje. 

14. redna 
seja, 
22. 11. 2012 

Janez 
Verbošt 

Je mogoče kategorizacija ceste Lorbek-
Breznik, tako da bi se dolgoročno lahko 
planiralo asfaltiranje? 

Cesta je kategorizirana občinska javna pot in jo je potrebno 
vključiti v Načrt razvojnih programov za leta 2014-2017. 

14. redna 
seja, 
22. 11. 2012 

Roman 
Črnčec 

Ureditev ceste prosti Brezniku v Sp. 
Gasteraju. 

Cesta je kategorizirana občinska javna pot in jo je potrebno 
vključiti v Načrt razvojnih programov za leta 2014-2017. 

15. redna 
seja, 
20. 12. 2012 

Marija 
Šauperl 

Ali se bo tabla zveze borcev, ki je bila 
nameščena na kulturni dom, namestila tudi 
na obnovljen kulturni dom? 

Izvajalec jo je skrbno odstranil, morda bo tabla zamenjana z 
novim kamnom. 

15. redna 
seja, 
20. 12. 2012 

Drago 
Korošec 

Pri Babškovem klancu izteka voda, ki bo v 
zimskem času poledenela in povzročala 
nevarnost. 

Zadeva se proučuje. 

15. redna 
seja, 
20. 12. 2012 

Janez 
Verbošt 

Občino Sv. Ana naj se pozove, da zakrpa 
luknje na cestišču proti Pavlasu. 

Obveščeno. 

15. redna 
seja, 
20. 12. 2012 

Janez 
Verbošt 

Občina naj se prične promovirati, saj 
imamo lepo urejen center; potrebno je 
nekaj narediti za dogajanje v občini. 

Občina v okviru občinskega praznika – Jurjevi dnevi, z 
otvoritvami raznih projektov in s sofinanciranjem delujočih 
društev v občini prispeva k promoviranju kraja in občine. 
Turizem kot tak pa je v veliki meri tudi v rokah posameznikov 
– turističnih ponudnikov, ki bi lahko popestrili dogajanje v 
občini. 

15. redna 
seja, 
20. 12. 2012 

Marija 
Šauperl 

Naj se namenijo finančna sredstva za 
ureditev turističnih točk. 

Občina sofinancira turizem v skladu s sprejetim Pravilnikom o 
sofinanciranju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah. 

16. redna 
seja, 
21. 03. 2013 

Janez 
Verbošt 

Cesta v Gasteraju od Črnčeca do Šalamuna. Ta odsek je eden najslabših delov cest, zato bo potrebna 
čimprejšnja sanacija. 

16. redna Janez Naj se uredi škarpa med Peserlom in Režijski obrat je škarpo uredil.  
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seja, 
21. 03. 2013 

Verbošt Verboštom, zaradi plazu. 

16. redna 
seja, 
21. 03. 2013 

Janez 
Verbošt 

Potrebno je urediti bankine pri Ketišu in o 
tem obvestiti tudi Občino Sv. Ana (cesta 
prosti Pavlasu in Kolariču). 

Predstavniki Občine Sv. Ana so bili obveščeni. 
Bankine se v sklopu režijskega obrata že urejajo. 

16. redna 
seja, 
21. 03. 2013 

Alojz 
Andrejč 

Bo letos pristojni odbor ponovno opravil 
ogled cest  in kako daleč je priprava 
koncesije za ceste? 

Odbor je ogled opravil.  
Odloka o načinu podelitve koncesije za redno vzdrževanje 
občinskih cest sta bila sprejeta in objavljena.  

16. redna 
seja, 
21. 03. 2013 

Marija 
Šauperl 

Kakšna je garancija pri asfaltiranju cest? Garancija na izvedbo del je 5 let, a je konfiguracija terena na 
območju občine takšna, da se površje premika.  

16. redna 
seja, 
21. 03. 2013 

Marija 
Šauperl 

V projekt, ki ga pripravlja Razvojna 
agencija Slovenske gorice se bodo vključile 
tri poti; sestanejo naj se župani občin, po 
katerih teče Globovnica.   
  

Vsekakor je interes da se povežemo z ostalimi občinami glede 
poti ob Globovnici. 

16. redna 
seja, 
21. 03. 2013 

Marija 
Šauperl 

Ali občina komu od stanovalcev na naslovu 
Jurovski Dol 7 karkoli sofinancira? 

Najemnik občinskega stanovanja se je namestil v 
institucionalno varstvo, stanovanje bo prevzela njegova hči. 
Občina doplačuje za institucionalno varstvo v skladu s 
socialno zakonodajo. 

16. redna 
seja, 
21. 03. 2013 

Marija 
Šauperl 

Zakaj še ni dokončana cesta mimo Belna 
Joškota?  

Ta cesta je uvrščena v Načrt razvojnih programov v letu 2013.  

16. redna 
seja, 
21. 03. 2013 

Drago 
Korošec 

Naj se v prostorski plan vnesejo sončne in 
vetrne elektrarne. 

Navedene elektrarne so že mogoče, a so pri takšnih posegih v 
naravo določene omejitve. Zato so potrebne analize. 

16. redna 
seja, 
21. 03. 2013 

Branko 
Črnčec 

Slabo stanje ceste v Sp. Gasteraju, odsek 
pri Šalamunu oz. Krajncu.  

Po izbiri koncesionarja se bo zadevna cesta uredila.  

16. redna Branko Cesta Šnofl – Belna se plazi. Razpoke, ki so se pojavile so se sanirale. Za posedo na cesti se 
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seja, 
21. 03. 2013 

Črnčec pripravlja ponudba. 

16. redna 
seja, 
21. 03. 2013 

Branko 
Črnčec 

Socialna stiska občana. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah skupaj s strokovnimi službami 
Centra za socialno delo Lenart že rešuje socialno problematiko 
občana (dostava določenih osnovnih življenjskih potrebščin, 
občasni skupni ogledi). 

16. redna 
seja, 
21. 03. 2013 

Branko 
Črnčec  

Kdo je kupil plug, s katerim pluži Branko 
Verbošt? 

Plug je občinski. 

16. redna 
seja, 
21. 03. 2013 

Drago 
Korošec 

Naj se osnovna sredstva občine posebej 
označijo.  

Vsa osnovna sredstva občine so označena z inventarnimi 
številkami. Vozili občine lahko označimo z logotipom občine, 
težje je to izvedljivo na ostalih sredstvih, ki so v lasti občine 
(plugi, kosilnice,…). 

16. redna 
seja, 
21. 03. 2013 

Marija 
Šauperl 

Grdo ravnanje z občanom. Ni naš občan. 

17. redna 
seja, 
04. 07. 2013 

Alojz 
Andrejč 

Lokalne ceste in poti v občini so bile 
pregledane; nekatere zadeve so urejene, 
večje sanacije so odvisne od razpoložljivih 
proračunskih sredstev.  

Plaz pri Štanerju je začasno saniran; večje sanacije so odvisne 
od razpoložljivih proračunskih sredstev.  

17. redna 
seja, 
04. 07. 2013 

Alojz 
Andrejč 

Pri vseh gospodinjstvih ni urejenega 
odvoza odpadkov. 

Gospodinjstva brez zabojnikov so bila prečesana lansko leto; 
nekateri so zabojnike sprejeli, enim odvaža drug izvajalec, 
ostali primeri so predani Medobčinskemu inšpektoratu 
Maribor. Pričakujemo tudi aktivno sodelovanje članov 
občinskega sveta pri sporočanju imen občanov, ki so še vedno 
brez urejenega odvoza odpadkov. 

17. redna 
seja, 
04. 07. 2013 

Alojz 
Andrejč 

Odvoz kosovnih odpadkov naj se 
organizira kasneje. 

Za datum odvoza kosovnih odpadkov se je potrebno 
dogovoriti s podjetjem Saubermacher Slovenija, d. o. o.   

17. redna Marija Za izboljšanje Plataisovine so rešitve Potreben je pogovor s solastnikoma, zgradbe, takšne, kot so, 
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seja, 
04. 07. 2013 

Šauperl  pripravljene, projekt je arhitekturno izrisan, 
le finančnih sredstev ni. Težava je 
solastništvo. 

kazijo ugled centra Jurovskega Dola. 

17. redna 
seja, 
04. 07. 2013 

Milan 
Bauman 

Živalski iztrebki po centru Jurovskega 
Dola. 

Občinski svet lahko sprejme odlok (o javnem redu in miru), ki 
bo urejal in sankcioniral tudi to tematiko. 

17. redna 
seja, 
04. 07. 2013 

Roman 
Črnčec in 
Marija 
Šauperl 

Naj se opravi pregled pobud in vprašanj. Izvedeno na današnji seji.  

17. redna 
seja, 
04. 07. 2013 

Drago 
Korošec 

Od nastanka plazu in sanacije je preteklo 
preveč časa; sanacijo plazu pri Štanerju je 
potrebno pohvaliti. 

V vmesnem času so se iskale ustrezne rešitve; prvotna 
ponudba je bila preobremenjujoča.  

17. redna 
seja, 
04. 07. 2013 

Gregor 
Nudl 

Je cena za odvoz smeti za fizične osebe in 
podjetnike urejena drugače?  

Priložen dopis podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o. 



 110 

 Saubermacher Slovenija d.o.o. 
 Ulica Matije Gubca 2 
 9000 MURSKA SOBOTA 
 Tel. 02/620-23-50 
 Fax. 02/620-23-59 
  
 Štev.: KF/2013 
 Murska Sobota, dne 18.09.2013 
OBČINA SVETI JURIJ  
V SLOVENSKIH GORICAH 
Jurovski dol 70 b 
2223 Jurovski dol 
 
 
Zadeva : Odgovor na svetniško vprašanje 
 
 
Dne 3. 9. 2013, smo z Vaše strani prejeli prošnjo za posredovanje 
odgovora na svetniško vprašanje v zvezi z oblikovanjem cen obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki. V 
zvezi z navedenim vprašanjem, Vam posredujemo naslednje pojasnilo: 
 

» Ravnanje z odpadki urejajo številni republiški predpisi, krovni predpis je 
Zakon o varstvu okolja, osnovni operativni predpis pa Uredba o odpadkih.  
 

V okviru normativnega urejanja ravnanja z odpadki je posebno področje, 
ki se nanaša na ravnanje s komunalnimi odpadki. To so odpadki, ki 
nastajajo v gospodinjstvih in njim podobni odpadki iz trgovine, 
proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti javnega sektorja. 
Poznamo jih kot odpadke s klasifikacijsko številko 15 01 in 20, 
klasifikacijskega seznama odpadkov, ki je priloga Uredbe o odpadkih.  
 

Skladno s to opredelitvijo izhajajo obveznosti posameznih subjektov pri 
ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov. Za ravnanje s komunalnimi 
odpadki je pristojna lokalna skupnost, ki le-to zagotavlja z izvajanjem 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (navedeno v 
149. členu Zakona o varstvu okolja), na način, da v imenu svojih občanov 
sklene pogodbo z izvajalcem navedenih javnih služb, pravne osebe, kot 
povzročitelji pa so dolžne same poskrbeti za svoje odpadke, pri čemer 
imajo naslednje možnosti : 
 

-  da jih oddajo zbiralcu odpadkov, 
-  da jih oddajo obdelovalcu odpadkov ali  
-  pa jih obdelajo same (velja za vse vrste odpadkov, razen za mešane 

komunalne odpadke, ki jih morajo oddati izvajalcu javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov). V primeru, da želijo pravne osebe svoje 
odpadke obdelovati same, morajo biti ustrezno registrirane, prav tako 
pa biti pri Agenciji RS za okolje vpisane v evidenco obdelovalcev 
odpadkov. 
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Cene ravnanja s komunalnimi odpadki se oblikujejo v skladu z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju : Uredba), ki v 22. in 23. členu 
podrobneje določa za katere vrste odpadkov in katere javne službe 
(storitve), se uporabljajo določila navedene uredbe. To so : 
 
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov : 

– ločene frakcije (tudi kosovni in nevarni odpadki), 
– odpadna embalaža, 
– biološko razgradljivi odpadki in 
– mešani komunalni odpadki; 

 
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (mišljeni so mešani 
komunalni  
  odpadki) in 
 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov 
(mišljeni  
  so ostanki predelave mešanih komunalnih odpadkov. 
 
Iz navedenega izhaja obveznost oblikovanja cen v skladu z Uredbo za 
gospodinjstva, za javne službe in vrste odpadkov, kot je navedeno v 
prejšnjem odstavku, za pravne osebe pa samo za ravnanje z mešanimi 
komunalnimi odpadki (zbiranje, obdelava, končno odstranjevanje), vse 
ostale cene pa se oblikujejo prosto. 
 
Uredba v 12. členu določa, da cene posamezne storitve javnih služb med 
uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo biti različne, kadar imajo 
uporabniki v občini istega izvajalca.  To pomeni, da so cene ravnanja z 
mešanimi komunalnimi odpadki enake glede na volumen zabojnika za te 
odpadke in pogostost odvoza teh odpadkov. 
 
Primer oblikovanja cen za volumen zabojnika 120 L, za mešane 
komunalne odpadke:  
 
Cena storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
za gospodinjstva na območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
znaša 8,3992 EUR/mesec (brez DDV) in vključuje stroške za zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov, odpadne embalaže, kosovnih in nevarnih 
odpadkov, cena za pravne osebe pa znaša 6,7972 EUR/mesec in vključuje 
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.  
 
V primeru, da ima pravna oseba dodatno zbiranje ene od vrst odpadne 
embalaže (papir, steklo, plastika in kovine), se le-to dodatno plača in sicer 
glede na volumen zabojnika, za 240 L je 4,5530 EUR/mesec in za volumen 
1100 L 20,4056 EUR/mesec, kar predstavlja pokrivanje stroškov najema 
zabojnika in stroškov zbiranja ter prevoza odpadne embalaže. 
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Lep pozdrav ! 

 
 
 

      Direktor : 
Rudolf Horvat, univ. dipl. prav. 
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                   12. 
 
 

RAZNO 
 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
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