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                                                                                                              Jurovski Dol, 01.04.2009 
                                                                                                              Zadeva: 007-2/2009 
 
 
Na podlagi 18. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in 5. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07 in 33/07), 
sklicujem 
 
 

18. redno sejo  

Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki bo v sredo, 08.04.2009 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 Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

3. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

4. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2008 

5. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev    

6. Sklep o potrditvi DIIP-a št. 1/2009  

6a. Odlok o o ugotovitvi javnega interesa za javno zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih 

      pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega 

      omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Sveta Trojica v Slov. goricah (kot 

      nosilka in prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž    

            v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas 
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7. Sklep o soglasju, da se prične s postopkom prodaje občinskega nepremičnega premoženja 

– stavbe starega vrtca 

8. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

9. Sklep o potrditvi Programa prireditev ob 3. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah  

10. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 

11. Seznam predlogov in pobud članov občinskega sveta z realizacijo oz. nerealizacijo 

12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času! 
 
 
 
 
 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                        Peter Škrlec 
                                                                                                            Župan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 
- članom občinskega sveta, 

- Janez Muršec, policist PP Lenart, 

- članom nadzornega odbora,  

- predstavniki medijev.  
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                                                               2. 
 
 

 
POTRDITEV ZAPISNIKA 

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 občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, na svoji ___. redni seji, dne 
________, sprejel zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, 
kot je bil zapisan.  



 5 

                                  
                                                                                                              Jurovski Dol, 13.03.2009  
                                                                                                              Zadeva: 007-2/2009 
 

Z A P I S N I K  
 

17. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
ki je bila v četrtek,  12. marca 2009 ob 17. uri, 

v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah 
 
Prisotni: 
 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Ludvik Dajčman, Alojz Andrejč, Dejan Simonič, Roman 
Črnčec, Branko Črnčec, Gregor Nudl, Marija Šauperl in Drago Korošec. 
 
OSTALI PRISOTNI: Hermina Križovnik, Milan Zorec. 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Samo Kristl, Franc Bele in Jasna Senekovič. 
 
PREDSTAVNIKI MEDIJEV: Danica Zemljič-Radio Slovenske gorice 
 
Župan pozdravi članico in člane občinskega sveta, predstavnico medijev in člana nadzornega 
odbora ter zaposlene v občinski upravi. 
 
K točki 1 
Ugotavlja, da je od osmih članov občinskega sveta, prisotnih vseh osem, kar pomeni, da je 
občinski svet sklepčen.  
Predlaga naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
3. Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 
5. Sklep o sprejetju Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2009 na območju Občine Sv. Jurij 

v Slov. goricah 
6. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja 

stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav 
izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča 

7. Sklep o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
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Sklep št. 167 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007, 33/2007), je bil sprejet 
dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  

 
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 
 
K točki 2 
Sklep št. 168 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007), je Občinski svet, na svoji 17. redni seji, dne 12.03.2009, sprejel zapisnik 16. 
redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.  
 
Prisotnih  8 članov (za 8) 
 
 
K točki 3 
Župan v uvodu k tretji točki dnevnega reda »Letnemu poročilu Nadzornega odbora Sv. Jurij v 
Slov. goricah za leto 2008« pove, da je nadzorni odbor v letu 2008 opravil 11 nadzorov na 9. 
rednih sejah. Besedo je predal predsednici nadzornega odbora, ki je podala izčrpno poročilo o 
vseh opravljenih nadzorih, predlogih in mnenjih nadzornega odbora. 
 
 
K točki 4: 
Sklep št. 169 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/2007) in 57. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št 94/2007-UPB-2, 94/2008, 76/2008, 100/2008) ter 98. 
člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 
14/2007 – ZSPDPO, 109/2008) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 17. 
redni seji, dne 12.03.2009 sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, kot je bil predlagan. 
 
Prisotnih  8 članov (za 6, 2 ne glasujeta) 
                                  
K točki 5: 
Sklep št. 170 
Na podlagi 7. in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) je 
Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 17. redni seji, dne 12.03.2009, sprejel 
Sklep o sprejetju Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2009, kot je bil predložen. 
 
Prisotnih: 8 članov (za 6, 2 ne glasujeta) 
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K točki 6 
Sklep št. 171 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/2007, 33/2007), 122. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) in 5. člena Odloka o plačilu 
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine 
Lenart (Uradni list RS, št. 3/97) je občinski svet na svoji 17. redni seji, dne 12.03.2009 sprejel 
Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega 
zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja 
kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča v letu 2009, kot je bil predložen. 
 
Prisotnih: 8 članov (za 8) 
 
 
K točki 7 
Sklep št. 172 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in Odloka o 
proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009 (MUV, št. 31/08 in 1/09), je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 17. redni seji, dne 12.03.2009, sprejel Sklep o 
sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi obravnavi in 
odločil, da se o njem še razpravlja na pristojnem odboru.  
 
Prisotnih: 8 članov (za 8) 
 
 
K točki 8 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
Alojza Andrejč zanima, kako je s sanacijo plazov v občini. Župan odgovarja, da je na območju 
občine, po hitrem taljenju snega v mesecu februarju, nastalo precej plazov, kateri so bili 
prijavljeni na Ministrstvo za obrambo, nekatere si je ogledala tudi geologinja. Doda še, da je 
ministrica za obrambo na postavljeno poslansko vprašanje odgovorila, da država ne bo 
financirala sanacije nastalih plazov. Alojz Andrejč doda, da ga zanima predvsem cesta na Malni, 
ki jo je plaz močno poškodoval, saj se je sprožil tik ob cesti, precej globoko. Župan odgovarja, da 
se bo pridobilo strokovnjaka, ki bo ocenil škodo in predlagal ustrezno rešitev za sanacijo, ki bo 
opravljena predvidoma do konca leta 2009.  
 
Alojz Andrejč še poda pobudo, da se uredi pešpot v Jurovskem Dolu, od Baumana do cerkve. 
Župan odgovarja, da smo že prejeli enako pobudo od enega izmed občanov in da se bo pot v 
doglednem času uredila, in sicer po pridobitvi soglasij lastnikov sosednjih zemljišč. Samo Kristl 
doda, da se pot lahko uredi, saj gre verjetno za vrisano javno pot, kar bo še preveril.  
 
Roman Črnčec županu predlaga, da se poveže skupaj s sosednjimi župani, lahko tudi širše, ne 
samo z župani občin Upravne enote Lenart, ampak tudi z drugimi (občina Šentilj, občina 
Pesnica,…), da bi tako s skupnimi močmi tukajšnje lokalne skupnosti ustvarile pritisk na državo 
oz. pristojno ministrstvo, v zvezi z nastalimi plazovi, saj se vsakodnevno opaža, da nastajajo novi 
plazovi, ki predstavljajo grožnjo prebivalcem. Meni, da občina in občani sami niso zmožni 
odprave takšnih posledic.  
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Roman Črnčec še opozori na slabo ravnanje z delovnimi materiali podjetja Telekom (v Gasteraju 
pri Šalamunu in proti Perkovim) in predlaga, da se pristojne opozori, da se zadeve 
pospravijo.Prav tako so ureditve potrebni obcestni jarki in udarne luknje (pri Šalamunu se bo 
asfalt dokončno uničil, če se cesta ne bo uredila). 
 
Marija Šauperl vpraša kaj je s tehtnico pri zadrugi in kje bo druga? 
Župan odgovarja, da je bila tehtnica last Kmetijske zadruge Lenart in da jo je le-ta odstranila, 
sedaj je tehtnica že postavljena v zbirnem centru v Žerjavcih.  
 
Drago Korošec opozori na udarne jame, ki se nahajajo na cestah po Partinju in na Vardi in so 
potrebne sanacije. Prav tako predlaga, da se sestavi seznam pobud, ki so jih podali člani 
občinskega sveta na sejah in poda obrazložitev katere so uresničene in katere ne. 
 
Branka Črnčeca zanima, kdo je bil zadolžen za pluženje snega pri Oprešniku v Gasteraju, saj se 
mu cesta ob sneženju ni plužila. Samo Krilstl odgovarja, da Kerec. Branko Črnčec še doda, da so 
bile v letošnji zimski sezoni ceste zelo ozko splužene in da se marsikje dva avtomobila nista 
mogla srečati. 
 
Prav tako predlaga ureditev ceste s kanali pri Alojzu Črnčecu in Dušanu Farazinu. 
 
Dejan Simonič poudari, da je potrebno ob pomladanskem čiščenju cest, počistiti tudi mulde, ki so 
zaradi pluženja polne gramoza. Zanima ga ali lahko občina sprejme kakšen odlok, s katerim bi se 
dalo  urediti sam center Jurovskega Dola in ureditev razpadajočih zgradb. Župan odgovarja, da 
gre za zasebno lastnino v katero občina ne more posegat. 
 
Dejan Simonič še vse seznani, da bo 28.03.2009 potekala čistilna akcija, ki jo pripravlja Lovska 
družina Sv. Jurij in predlaga, da se vse organizira kot lansko leto (akcije po naseljih, letaki…). 
 
Branko Črnčec opozori na cesto v Sp. Gasteraju (Belna - Žnofl), ki je potrebna gramoziranja.  
 
Ludvik Dajčman prav tako opozori na cesto pri Majceniču in Krajncu, ki je komaj prevozna in 
predlaga njeno ureditev. Župan odgovarja, da bodo skušali urediti cesto skupaj z občino Lenart, 
saj gre za mejno cesto. 
 
Župan se vsem zahvali za prisotnost in sodelovanje.  
 
Seja je bila zaključena ob 18.50uri. 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                         
                                                                                                      Peter Škrlec 
                                                                                                           Župan 
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                                                                     3. 
 
 
 

 
PREGLED VARNOSTNE  

SITUACIJE V OBČINI 
SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

ZA LETO 2008 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Policijska postaja Lenart 
 
Nosilec gradiva: Janez Muršec 
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                                                               4. 
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO 
O DELU 

MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 
V LETU 2008 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Medobčinski inšpektorat 
 
Nosilec gradiva: mag. Franjo Švajger 
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                                                               5. 
 
 
 

SKLEP O SOGLASJU 
K CENAM SOCIALNO 

VARSTVENIH 
STORITEV 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 

 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 43. čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 31/07-UPB2, 23/07-popr., 41/07-
popr.), 37. čl.  Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. 
RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) in  16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
1/2007, 33/2007) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ____ redni seji, dne 
___________ sprejel Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev »pomoč družini na 
domu« kot je bil predlagan. 
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PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 43. čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 31/07-UPB2, 23/07-popr., 41/07-
popr.), 37. čl.  Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. 
RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) in  16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
1/2007, 33/2007) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ____ redni seji, dne 
___________ sprejel 
 
 

SKLEP 
O SOGLASJU 

K CENAM SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV 
»POMOČ DRUŽINI NA DOMU« 

 
I. 

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve 
»pomoč družini na domu«, v višini 15,09 EUR na efektivno uro, katere predlagatelj je izvajalec 
socialno varstvenih storitev na območju občine, Center za socialno delo Lenart. 
 
 

II. 
Cena storitve »pomoč družini na domu« – za uporabnika znaša 2,10 EUR na efektivno uro.  
 
 

III. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu, uporablja pa se od 01.02.2009. 
 
 
 
Zadeva: 122-6/2009 
Jurovski Dol, 08.04.2009 
 
 
                                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                     Peter Škrlec  
                                                                                                         Župan 
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Obrazložitev: 

 
Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.) v drugem 
odstavku 43. čl. določa, da občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu, ki 
obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih , ko 
socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in jo na območju Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah izvaja Center za socialno delo Lenart.  
 
Na podlagi 37. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. 
l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09, v nadaljevanju Pravilnik) daje soglasje k ceni 
storitve pristojni upravni organ občine, za katero izvajalec izvaja storitev.  
 
Cena socialno varstvenih storitev se v skladu s 1. in 2. odst. 40. čl. Pravilnika usklajujejo po 
elementih, in sicer: 

- stroški dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za določanje plač 
na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost; 

- stroški materiala in storitev, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin. 
 
Center za socialno delo Lenart je tako uskladil cene glede na rasti elementov cen socialno 
varstvenih storitev v letu 2008, ki jih je objavil minister za delo, družino in socialne zadeve. Rasti 
posameznih elementov cen socialno varstvenih storitev za obdobje februar 2008 do februar 2009 
znašajo: 

- ras povprečne plače na zaposlenega do 22,5%, 
- rast drugih stroškov dela 6,2%, 
- rast stroškov materiala in storitev 2,1%. 

 
Celotni stroški storitve »pomoč družini na domu« znašajo 15,09 EUR na efektivno uro, od tega 
znaša subvencija iz sredstev proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (53% celotnih stroškov 
storitve) 7,99 EUR, subvencija Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje znaša 5,00 EUR, 
tako, da cena storitve uporabnika znaša 2,10 EUR na efektivno uro, kar je za 26,51 % višja cena 
glede na do sedaj veljavno ceno v višini 1,66 EUR.  
 
Center za socialno delo Lenart pojasnjuje stroške neposredne socialne oskrbe uporabnikov s 
stroški treh neposrednih socialnih oskrbovalk storitve »pomoč družini na domu«, ki znašajo 
4.446,09 EUR na mesec. Predlog cen je bil pripravljen na dejanskih izhodiščih stroškov treh 
delavk, ki opravljajo neposredno oskrbo v Občini Lenart, Sv. Trojica v Slov. goricah in Sv. Jurij 
v Slov. goricah, v skladu s podpisano pogodbo. Glede na leto 2008 se je cena storitve povečala 
za 13,8 %. 
 
Razlog povečanja cene je prehod v nov plačni sistem javnih uslužbencev, ki je bil izveden z 
izplačilom plače za avgust 2008 in s poračunom od 01.05.2008 v skladu z Zakonom o sistemu 
plač v javnem sektorju. Z aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije so na novo določena delovna mesta in plačni razredi plačne skupine F. Tako so 
se s prevedbo plač delavcem bistveno povečale osnovne plače. 
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Po priloženih prilogah Centra za socialno delo, je predlog storitve pomoči družini na domu – 
vodenje za leto 2009 v višini 185,11 EUR mesečno, kar pomeni, da se je cena zvišala za 20,08 
EUR na mesec, saj je lansko leto znašala 165,03 EUR mesečno. Storitev vodenja pomoči na 
domu financira občina v deležu 100%. 
 
Predlog cene storitve »pomoč družini na domu« - neposredna socialna oskrba uporabnikov za 
leto 2009 znaša 496,14 EUR mesečno, v lanskem letu je ta cena znašala 395,81 EUR in se je torej 
podražila za 100,33 EUR mesečno. Cena je izračunana na podlagi dejanskih stroškov treh 
oskrbovalk, ki delujejo na območju občin Lenart, Sv. Trojica v Slov. goricah in Sv. Jurij v Slov. 
goricah in je izračuna glede na delež prebivalcev.  
 
Center za socialno delo Lenart pojasnjuje, da se je cena občine povečala predvsem zaradi nižjega 
subvencioniranja s strani Zavoda RS za zaposlovanje na podlagi pogodbe o sofinanciranju 
zaposlitve pri izvajanju pomoči družini na domu od 01.07.2008 do 30.06.2009. 
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                                                               6. 
 
 

SKLEP 
O POTRDITVI DIIP-a 

št. 1/2009 
 
 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Zavod Riso Ptuj 
 
Nosilec gradiva: Simona P. Blagovič 

 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne _________ sprejel Sklep o 
potrditvi DIIP-a št. 01/2009, kot je predlagan. 
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PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne _________ sprejel 
 
 

 
S K L E P  

O  P O T R D I T V I  
D I I P - a  š t .  1 / 2 0 0 9  

 
 
 

I. 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah sprejema predlog Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) št. 01/09 za projekt Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v 
lokalnih skupnostih – projekt javno zasebnega partnerstva v predloženi obliki, ki ga je izdelal 
Riso Zavod, Ptuj.  
 
 
 
Jurovski Dol, 08.04.2009 
Zadeva: 380-1/2009 
 
 
 
 
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                     Peter Škrlec  
                                                                                                         Župan 
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Obrazložitev: 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Izgradnja odprtega 
širokopasovnega omrežja v lokalnih skupnostih je pripravil Riso Zavod iz Ptuja. Za potrebno 
vsebino je bila upoštevana Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006). Sprejetje predlaganega sklepa je pogoj za 
prijavo na Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 
Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvojna infrastruktura, Prednostna usmeritev: 2.2. 
Informacijska družba.  
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta zaradi obsežnosti ni posredovan skupaj z 
gradivom, vpogled vanj je mogoč na spletni strani občine: www.obcinajurij.si, pod Aktualno: 18. 
redna seja občinskega sveta. 
 
Do sedaj je občina podpisala pogodbo z izdelovalcem investicijske dokumentacije, podpisano je 
bilo pismo o nameri vseh devetih občin, na dnevnem redu 18. redne seje je Odlok o ugotovitvi 
javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta 
gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 
na območju Občin Sveta Trojica v Slov. goricah (kot nosilka in prijaviteljica), Benedikt, 
Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah 
in Trnovska vas (v nadaljevanju: soinvestitorke), prav tako je pripravljena konzorcijska pogodba 
udeleženih občin. Za vse nadaljnje aktivnosti pa bo skrbela nosilna občina, to je Občina Sv. 
Trojica v Slov. goricah. 
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                                                               6a. 
 

O D L O K 
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo 

ter določitev 
osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in 

vzdrževanja 
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij na območju 
Občin Sveta Trojica v Slov. goricah (kot nosilka in 

prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta 
Ana, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah 

in Trnovska vas (v nadaljevanju: soinvestitorke) 

 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS. št. 127/06) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij  
v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) na svoji ____. redni  seji dne, __________, sprejel Odlok 
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev 
izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij na območju Občin Sveta Trojica v Slov. goricah (kot nosilka in 
prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slov. goricah, 
Sveti Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: soinvestitorke), kot je bil predlagan.
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PREDLOG ODLOKA PO HITREM POSTOPKU: 
Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS. št. 127/06) so: 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na podlagi 16. člena Statuta Občine 
Sveta Trojica v Slov. goricah (Medobčinski Uradni vestnik – MUV, št. 02/2007, 29/2007) na 
svoji 22. redni  seji dne, 02. 04. 2009, 
  
Občinski svet Občine Benedikt na podlagi 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 
98/2006) na svoji 20. redni  seji dne, 08. 04. 2009;  
 
Občinski svet Občine Cerkvenjak na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkvenjak 
(Medobčinski Uradni vestnik – MUV, št. 16/07)  na svoji 14. redni  seji dne, 8. 4. 2009; 
 
Občinski svet Občine Juršinci na podlagi 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik 
občine Juršinci, št. 7/2007) na svoji ____ redni  seji dne, ______;  
 
Občinski svet Občine Lenart na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski Uradni 
vestnik - MUV, št. 5/2007) na svoji 19. redni  seji dne, 2. 4. 2009; 
 
Občinski svet Občine Sveta Ana na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 13/99, 25/01) na svoji ____ redni  seji dne, ____________; 
 
Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na podlagi 16. člena Statuta Občine 
Sveti Andraž v Slov. goricah (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 29/07)  na svoji 19. redni  seji 
dne, 26. 03.2009 ; 
 
Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah  na podlagi ____. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik - MUV, 1/2007, 33/2007)  na svoji ____ 
redni  seji dne, ____________   in  
 
Občinski svet Občine Trnovska vas na podlagi ___ člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni 
vestnik občine Trnovska vas,  št. 5/2007)   na svoji ____ redni  seji dne, ____________    
 
sprejeli naslednji 
 

O D L O K 
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev 
osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja 

odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju 
Občin Sveta Trojica v Slovenskih goricah (kot nosilka in prijaviteljica), Benedikt, 

Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: soinvestitorke)  
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
Ta odlok predstavlja odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno –zasebnega 
partnerstva  in pravno podlago za izvedbo projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja 
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občin Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah in soinvestitork na podlagi ene izmed oblik javno - zasebnega 
partnerstva določenih z Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu ZJZP (v nadaljevanju: projekt).  
Odlok določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire 
zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta. 
Javni partnerji, Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, 
Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah  in 
Trnovska vas, določijo javnega partnerja Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v 
nadaljevanju: Javni partner), da vodi postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter 
druge akte v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom ter merila glede izpeljave postopkov na 
podlagi veljavne zakonodaje. 
Odlok je torej skupen akt, s katerim se sprejema odločitev, da se projekt gradnje, upravljanja 
in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij izvede v obliki 
JZP in hkrati akt o javno - zasebnem partnerstvu. 
Zasebni partner je pravna ali fizična oseba izbrana na javnem razpisu v skladu z Zakonom o 
javno-zasebnem partnerstvu (U.L. RS 127/06). 
 
 
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 

2. člen 
(javni interes) 

 
Na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in občin soinvestitork obstaja javni 
interes, da se izvede projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij (v nadaljevanju: projekt) in s tem omogoči uporabo 
širokopasovnih storitev tako fizičnim kot pravnim osebam. 
Zaradi hitrejše realizacije ciljev, opredeljenih z Načrtom razvoja širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v vseh devetih občinah, se projekt izvede v eni zmed oblik JZP. 
 
 

3. člen 
(predmet JZP) 

 
Predmet JZP je izgradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na področju belih lis. V okviru JZP bo 
zasebni partner izdelal projektno dokumentacijo in zgradil, vzdrževal in upravljal z odprtim 
širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih, skladno s 
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projektnimi smernicami javnega partnerja in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v 
postopku izbire zasebnega partnerja. Za realizacijo projekta bo javni partner zagotovil: 
 

- možnost uporabe obstoječe infrastrukture v lasti lokalnih skupnostih 
- soinvestitorju (zasebnemu partnerju) nudil pomoč pri pridobivanju služnosti pri 

vstopu v obstoječo kanalizacijo 
- dajanje svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v 

hrbtenično omrežje 
- pomoč pri izdelavi idejnih zasnov 

 
Zasebni partner bo del omrežja zgradil s sredstvi  državnega proračuna za kohezijsko politiko, 
preostali del omrežja pa z zasebnimi sredstvi. 
Tako zgrajeno omrežje se takoj po izgraditvi prenese v last lokalne skupnosti (del omrežja 
zgrajenega s kohezijskimi sredstvi)  oz. soinvestitorja (del omrežja zgrajenega s sredstvi  
zasebnega partnerja) v razmerju vloženih sredstev.  
 
 
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 

4. člen 
(oblika izvedbe JZP) 

 
Večino poslovnega tveganja za izvajanje JZP prevzame javni partner, zasebni partner 
prevzame del poslovnega tveganja, zato se JZP skladno s 27. čl. ZJZP izvede v obliki javno 
naročniškega razmerja. 
 
Projekt v obliki JZP se izvede na eden od načinov pogodbenega partnerstva in sicer kot (BOT 
model: build-operate-transfer; 80. čl. ZJZP, U.L. 127/06) ter BTO (build-transfer-operate). 
Elementi BOT modela so naslednji: širokopasovno omrežje se zgradi z zasebnimi sredstvi. 
Prvih 20 let (oziroma največ 30 let) po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja je 
lastništvo zasebno, po preteku 20 let (vendar največ 30 let) pa postane lastništvo javno, saj 
zasebni partner prenese lastnino na javnega partnerja, t.j. na Občine Sveta Trojica v Slov. 
goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sv. Andraž v Slov. goricah, Sveti 
Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: javni partner). Koncesijsko razmerje 
JZP se lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja (največ za 10 let), predvsem če je 
to potrebno zaradi dodatnih vlaganj zasebnega partnerja, ki so posledica zahtev javnega 
partnerja ali njegovih ukrepov v javnem interesu. V obdobju, ko je lastnik širokopasovnega 
omrežja zasebni partner, je le-ta tudi upravljavec omrežja. Po tem obdobju lahko javni partner 
podaljša pogodbo za upravljanje in vzdrževanje z zasebnim partnerjem ali pa na razpisu 
izbere novega upravljavca omrežja. 
 
Elementi BTO modela so naslednji: širokopasovno omrežje se zgradi s kohezijskimi sredstvi. 
Takoj po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja je lastništvo javno, t.j. lastništvo  
Občine Sv. Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti 
Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: javni 
partner).  
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Javni partner omrežje zgrajeno s kohezijskimi sredstvi preda v upravljanje in vzdrževanje 
zasebnemu partnerju za največ 30 let. 
 

5. člen 
(pozitivni učinki izvajanja JZP) 

 
Z izvedbo projekta v obliki JZP se zasledujejo naslednji pozitivni učinki: 

• znižanje proračunskih izdatkov, 
• pridobitev dodatnega kapitala, 
• večja izbira javnih storitev, 
• boljša kakovost storitev ter 
• zagotovitev možnosti uporabe širokopasovnih storitev tako fizičnim kot pravnim 

osebam v krajšem časovnem roku. 
 
 

6. člen 
(prostorska zasnova izvajanja JZP) 

 
Projekt v obliki JZP se izvede na celotnem območju belih lis občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah in občin soinvestitork. 
 
 

7. člen 
(obveznosti zasebnega partnerja) 

 
Zasebni partner mora zagotoviti naslednje: 

- izdelati projekt kot del ponudbene dokumentacije, 
- zgraditi omrežje v skladu s projektom v določenih rokih, 
- zagotoviti dostop do storitev vsem naseljem na območju občine Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah in občinah soinvestitorkah; 
- zagotoviti dostop do omrežja vsem zainteresiranim operaterjem omrežij in 

ponudnikom storitev pod enakimi pogoji; 
- zagotoviti upravljanje in vzdrževanje celotnega omrežja v skladu s prepisanimi 

pogoji, 
- zagotoviti nadgradnjo obstoječega omrežja v skladu s potrebami javnega partnerja 

in v skladu z dolgoročnim razvojem lokalne skupnosti. 
 
 
 
IV. POOOBLASTILO 
 

8. člen 
 
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja in podpis pogodbe o 
javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-
zasebnega partnerstva, se pooblasti župana občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 



 35 

V. STROKOVNA KOMISIJA 
 

9. člen 
 
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa župan izbere poleg notranjih javnih uslužbencev 
zunanje strokovnjake,  za pregled in oceno prispelih prijav (ponudb) ter za pripravo 
strokovnega poročila izbere strokovno komisijo. Strokovna komisija šteje vsaj 3 člane 
(najmanj en predstavnik lokalne skupnosti, strokovnjak za telekomunikacijsko omrežje, 
strokovnjak s področja javnih naročil). Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj 
visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 (dve) leti delovnih izkušenj, da lahko zagotovijo 
strokovno presojo prispelih ponudb. 
 
Vsi člani komisije morajo izpolnjevati  pogoj iz 2. odstavka 52. čl. ZJZP, kar potrdijo s 
podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Člana, ki ne izpolnjuje pogoja se nemudoma izloči iz 
strokovne komisije in se imenuje nadomestni član.  
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku javnega razpisa morajo biti prisotni najmanj 3 člani 
strokovne komisije (npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb 
pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije. 
 
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe razpisa lahko 
strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani 
strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim 
znanjem za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva. 
 
Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda 
župan. Poročilo se posreduje v vednost občinskemu svetu. 
 
 

 

VI.   POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA,  
       POGOJI IN MERILA ZA IZBOR 
 

10. člen 
(postopek izbire zasebnega partnerja in merila za izbor) 

 
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa, v postopku konkurenčnega dialoga.  
Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil (Uradni list RS) in na spletnih straneh občin 
Sveta Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sv. Andraž 
v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas. Rok za predložitev vlog na javni 
razpis mora biti najmanj 45 dni od dneva posredovanja objave v uradni list. 
Pogoji za prijavo in merila za izbiro zasebnega partnerja se določijo in ovrednotijo v razpisni 
dokumentaciji. Merila za izbor morajo biti jasna in transparentna, ki bodo omogočila izbor 
ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Merila morajo biti oblikovana tako, da bodo dodatne 
točke prejeli ponudniki, ki bodo izkazali interes gradnje večjega dela omrežja z zasebnimi 
sredstvi. 
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V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje 
vseh ponudnikov. 
Pri izbiri zasebnega partnerja sodeluje strokovna komisija, ki sodeluje v postopku izbire 
zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne 
pogoje in sestavi poročilo, v katerem razvrsti vloge tako, da je razvidno katera od prejetih 
vlog najbolj ustreza postavljenim merilom. Poročilo posreduje županu. 
 

 
11. člen 

(pogoji za izbiro zasebnega partnerja) 
 
Javni partner mora  v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti ali je zasebni partner 
ekonomsko,  finančno, tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-
zasebnega partnerstva. Ponudniki morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen 
dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva. 
 
 
VII. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBENGA PARTNERSTVA 
 
 

12. člen 
(vzpostavitev) 

 
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva nastanejo s 
trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt o izbiri preneha veljati, če 
izbrani ponudnik – zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 
3 mesecev od njegove pravnomočnosti. 
 
 

13. člen 
(prenehanje) 

 
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti 
obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega 
partnerstva se določijo s pogodbo. 
 
 
VIII. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM 
 

14. člen 
(pravice in obveznosti) 

 
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje 
javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema 
tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje. 
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Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovna tveganja financiranja celotnega projekta 
javno-zasebnega partnerstva, projektiranja, gradnje in iz njega izhajajoče tveganja. 
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme s 
katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa. 
 
 

15. člen 
(ostale določbe) 

 
Javni partner je dolžan seznaniti zasebnega partnerja z razvojnimi projekti na svojih območjih 
(gradnja novih naselij, industrijskih ter poslovnih con ipd.), kjer se lahko pričakujejo potrebe 
po širokopasovnih povezavah v naslednjih petih letih, da zasebni partner te lokacije vključi v 
projekt gradnje. Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi projekta JZP 
na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij zagotavljal dostop do javnih evidenc, s katerimi upravlja. 
 
 
IX.  NAČIN FINANCIRANJA 
 

16. člen 
 
Javni partner bo skladno z določbami tega akta in na podlagi pogodbe o javno-zasebnem 
partnerstvu, sklenjen med javnim in zasebnim partnerjem, za izvedbo projekta (operacije)  in 
v zvezi s tem prevzete in izvedene obveznosti zasebnega partnerja, pomagal pri pridobivanju 
služnosti, pri vstopu v obstoječo kanalizacijo, pri pridobivanju soglasij na privatnih zemljiščih 
ter z dajanjem svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v 
hrbtenično omrežje.  
Stroške, ki nastanejo  pri pridobivanju služnosti in ostali vložki javnega partnerja, ki nastanejo 
pri izvedbi celotne operacije, se upoštevajo kot vložek javnega partnerja. 
Javni partner posreduje napovedi plačil sredstev kohezijske politike na ravni operacije 
(projekta) oz. terminski plan izstavljanja računov oz. zahtevkov skladno s pogodbenimi 
odnosi. 
 
 
X.  NADZOR 
 

17. člen 
(nadzor) 

 
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in konzorcij OŠO. 
Župan je o aktivnostih povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva 
dolžan poročati konzorciju OŠO in občinskemu svetu dvakrat letno. 
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18. člen 
(evalvacija) 

 
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta v okviru katerega 
se preveri ali so doseženi postavljeni cilji in ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti  javnega 
in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. 
 
 

19. člen 
(končna določba) 

 
Odlok se objavi v uradnih glasilih občin, in sicer Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije – MUV,  Občine 
Benedikt v Uradnem listu Republike Slovenije,  Občine Cerkvenjak Medobčinskem 
uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije – MUV, Občine Juršinci v Uradnem vestniku 
občine Juršinci, Občine Lenart v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške 
regije - MUV,  Občine Sveta Ana v Uradnem listu Republike Slovenije, Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah v Uradnem vestniku občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah, Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah  v Medobčinskem uradnem vestniku 
Štajerske in Koroške regije – MUV in Občine Trnovska vas  v Uradnem vestniku občine 
Trnovska vas,  ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin iz 1. člena tega 
odloka, veljati pa prične naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine. 
 
 
Številka:  Občina Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah 
Kraj in datum: Sv. Trojica, Darko FRAS 
 Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 

 

  
Številka:  Občina Benedikt 
Kraj in datum: Benedikt, Milan GUMZAR 
 Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
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Številka:  Občina Cerkvenjak 
Kraj in datum: Cerkvenjak, Jože KRANER 
 Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 

  
Številka:  Občina Juršinci 
Kraj in datum: Juršinci, Alojz KAUČIČ 
 Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 

  
Številka:  Občina Lenart 
Kraj in datum: Lenart, Mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. 

med. 
 Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 
 
 

  
Številka:  Občina Sveta Ana  
Kraj in datum: Sv. Ana, Silvo SLAČEK 
 Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
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Številka:  Občina Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah 

Kraj in datum: Vitomarci, Franc KREPŠA 
 Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 

  
Številka:  Občina Sveti Jurij v Slovenskih 

goricah 
Kraj in datum: Jurovski dol, Peter ŠKRLEC 
 Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 

  
Številka:  Občina Trnovska vas 
Kraj in datum: Trnovska vas, Alojz BENKO 
 Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
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Obrazložitev: 
Občine Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sv. Andraž v Slov. goricah, Sv. 
Jurij v Slov. goricah, Sv. Trojica v Slov. goricah in Trnovska vas imajo skupni javni interes, 
da izvedejo projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij. Za izvedbo projekta je potrebna pravna podlaga, to je predlagani Odlok o 
ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev 
izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij na območju zgoraj naštetih občin.  
 
Odlok se sprejema na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/07, v 
nadaljevanju ZJZP) in določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, 
postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.  
 
Občine bodo pri izvedbi projekta zagotavljale predvsem: 
- možnost uporabe obstoječe infrastrukture v lasti občine, 
- nudenje pomoči zasebnemu partnerju pri pridobivanju služnosti pri vstopu v obstoječo 

kanalizacijo, 
- dajanje svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično 

omrežje in 
- pomoč pri izdelavi idejnih zasnov.  
 
Javno-zasebno partnerstvo se bo izvedlo na eden od načinov pogodbenega partnerstva, in 
sicer kot BOT model (build-operate-transfer) ter model BTO (build-transfer-operate). Pri 
prvem načinu se širokopasovno omrežje zgradi z zasebnimi sredstvi. Prvih 20 oz. največ 30 
let po izgradnji širokopasovnega omrežja je lastništvo zasebno, po preteku 20 oz. 30 let pa 
postane lastništvo javno, saj zasebni partner prenese lastnino na javnega partnerja. Pri drugem 
načinu javno-zasebnega partnerstva se širokopasovno omrežje zgradi s kohezijskimi sredstvi. 
Takoj po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja je lastništvo javno, torej imajo 
lastništvo občine, ki omrežje zgrajeno s kohezijskimi sredstvi predajo v upravljanje in 
vzdrževanje zasebnemu partnerju za največ 30 let. 
 
Načrtuje se, da bo zasebni partner del omrežja zgradil s sredstvi državnega proračuna za 
kohezijsko politiko, preostali del pa z lastnimi zasebnimi sredstvi. Tako zgrajeno omrežje se 
po izgraditvi prenese v last lokalne skupnosti – gre za del omrežja, ki bo zgrajen s 
kohezijskimi sredstvi oz. v last soinvestitorja – del omrežja zgrajenega s sredstvi zasebnega 
partnerja, in sicer v razmerju vloženih sredstev. 
 
Odlok določa, da se za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja in 
podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in 
izvajanja javno-zasebnega partnerstva, pooblasti župana Sv. Trojice v Slov. goricah, ki v 
zvezi s pripravo in izvedbo javnega razpisa izbere strokovno komisijo v sestavi najmanj treh 
članov (predstavnik lokalne skupnosti, strokovnjak za telekomunikacijsko omrežje in 
strokovnjak s področja javnih naročil). Člani morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in 
najmanj 2 leti delovnih izkušenj. Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in 
podpišejo člani strokovne komisije, slednje se pošlje v vednost občinskemu svetu. 
 
Odlok prav tako določa postopek izbire zasebnega partnerja, ki se bo izbral na podlagi 
javnega razpisa, v postopku konkurenčnega dialoga. Ostali pogoji in merila za izbiro se 
določijo v razpisni dokumentaciji. Izbran bo ekonomsko najugodnejši ponudnik.  
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Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu, s katero bo zasebni partner prevzel poslovna tveganja financiranja celotnega 
projekta, projektiranja, gradnje in iz njega izhajajoče tveganje, javni partner bo moral 
vzpostaviti mehanizme, s katerimi bo zagotovil učinkovito zavarovanje javnega interesa. 
 
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in konzorcij »Odprtega 
širokopasovnega omrežja«, ki ga bodo občine ustanovile s Konzorcijsko pogodbo za 
izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v občinah Sveta Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkvenjak, 
Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sv. Andraž v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah in Trnovska 
vas«. Omenjena pogodba je priloga te točke.  
 
Predlaga se, da se Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter 
določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij sprejme v skladu s 84. čl. Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07, 33/07), po hitrem 
postopku in se torej združita prva in druga obravnava na eni seji, saj je za prijavo na razpis in 
izvedbo projekta potrebna objava odloka že naslednji dan po sprejetju odloka na občinskem 
svetu. 
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Priloga: Konzorcijska pogodba za izvedbo projekta 
 

 
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

Mariborska c. 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah 
tel.: (02) 729 50 20 
faks: (02) 729 50 21 

e-pošta: obcina@sv-trojica.si 
www.sv-trojica.si 

 
 

 
OBČINA BENEDIKT 

Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt 
tel.: 02/ 703 60 80 
faks: 02/ 703 60 81 

e-pošta: obcina@benedikt.si, www.benedikt.si 

 

 
OBČINA CERKVENJAK 

Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak 
tel.: (02) 729 57 00 
faks: (02) 729 57 04 

e- pošta: obcina@cerkvenjak.si, 
www.cerkvenjak.obcina.com  

 
 

 
OBČINA JURŠINCI 

Juršinci 3 B, 2256 Juršinci 
Tel.: (02) 758 21 41 
Faks: (02) 758 24 61 

obcina.jursinci@jursinci.si,  
www.jursinci.si 

 

 

 
OBČINA SVETA ANA 

Sv. Ana v Slov. goricah, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
tel.: (02) 729 58 80 
faks: (02) 729 58 85 

e-pošta: obcina@sv-ana.si, www.sv-ana.si  
 

 

 
OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 

Vitomarci 71, 2255 Vitomarci 
Tel.: (02) 757 95 30 
Faks: (02) 757 95 34 

info@sv-andraz.si 
 

 

 
OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH 

Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol 
Tel.: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55 

e-pošta: obcina@obcinajurij.si, www.obcinajurij.si  
 

 

 
OBČINA LENART 
Trg osvoboditve 7 
tel.: (02) 729 13 10 
faks: (02) 720 73 52 

e-pošta: obcina@lenart.si, www.lenart.si 
 

 

 
OBČINA TRNOVSKA VAS 

Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas  
tel.: (02) 757 95 10 
faks: (02) 757 16 61 

e-pošta: obcina.trnovska.vas@siol.net, www.trnovska-
vas.si 
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OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, Mariborska cesta 1, 2235 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki jo zastopa župan DARKO FRAS (v nadaljevanju: 
pogodbena stranka) 
 
in 
 
OBČINA BENEDIKT, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, ki jo zastopa župan MILAN 
GUMZAR (v nadaljevanju: pogodbena stranka) 
 
in  
 
OBČINA CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, ki jo zastopa župan JOŽE 
KRANER (v nadaljevanju: pogodbena stranka) 
 
in 
 
OBČINA JURŠINCI, Juršinci 2B, 2256 Juršinci, ki jo zastopa župan ALOJZ KAUČIČ (v 
nadaljevanju: pogodbena stranka)  
 
in 
 
OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, ki jo zastopa 
župan JANEZ KRAMBERGER (v nadaljevanju: pogodbena stranka) 
 
in 
 
OBČINA SVETA ANA, Sveta Ana 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah, ki jo zastopa 
župan SILVO SLAČEK (v nadaljevanju: pogodbena stranka) 
 
in 
 
OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, 
ki jo zastopa župan FRANC KREPŠA (v nadlajevanju: pogodbena stranka) 
 
in 
 
OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, Jurovski dol 70b, 2223 Jurovski 
dol, ki jo zastopa župan PETER ŠKRLEC (v nadaljevanju: pogodbena stranka) 
 
in 
 
OBČINA TRNOVSKA VAS,  Trnovska vas 42, 2245 Trnovska vas, ki jo zastopa župan 
ALOJZ BENKO (v nadaljevanju: pogodbena stranka) 
 
(v nadaljevanju: pogodbene stranke) 
 



 45 

sklenejo  
 
 

KONZORCIJSKO POGODBO ZA IZVEDBO PROJEKTA 
»Gradnja, upravljanje in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij v občinah Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Benedikt, Cerkvenjak, 
Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v  Slovenskih Goricah,  Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah in Trnovska vas«  
 
 

Uvod 
 

1. člen 
 
Pogodbene stranke ugotavljajo potrebo po medsebojne sodelovanju in koordiniranju 
dejavnosti v zvezi s prijavo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanja odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andrž v Slovenskih 
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas« (v nadaljevanju: projekt). 
Pogodbene stranke nadalje ugotavljajo potrebo po določitvi medsebojnih pravic in obveznosti 
pri izvajanju vzdrževanja in upravljanja z odprtim širokopasovnim omrežjem elektronskih 
komunikacij za čas 20 let , največ 30 let  od izgradnje.  
 
Vse pogodbene stranke so enakopravne in solidarno odgovarjajo za pravice, obveznosti in 
odgovornosti, ki jih v razmerju do tretjih sklenejo organi, oblikovani na podlagi te pogodbe. 
 
 

Predmet pogodbe 
 

2. člen 
 

Pogodbene stranke s to pogodbo ustanavljajo konzorcij ODPRTO ŠIROKOPASOVNO 
OMREŽJE - OŠO z namenom sodelovanja pri pripravi projekta ter gradnji, upravljanju in 
vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti 
Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas ter z njo določajo 
temeljne cilje in dejavnost konzorcija ter druga vprašanja, pomembna za delo konzorcija. 
 
V primeru, da se prijavljeni projekt izbere na razpisu, partnerstvo po tej pogodbi obsega tudi 
sodelovanje pri izvedbi projekta. 
 
S to pogodbo se pogodbene stranke dogovorijo tudi o načinu delitve stroškov sofinanciranja 
projekta.  
 
 
 



 46 

Organizacija konzorcija 
 

3. člen 
 

Pogodbene stranke sestavljajo skupščino konzorcija, ki jo sestavljajo župani občin podpisnic.  
Pogodbene stranke so soglasne, da se za izvajanje skupnih nalog pogodbenih strank po tej 
pogodbi oblikuje »nosilec projekta«, na katerega pogodbene stranke prenašajo vse pravice, 
obveznosti in odgovornosti, razen tistih, ki so posebej, v skladu s to pogodbo, pridržane 
posameznim pogodbenim strankam oziroma skupščini pogodbenih strank. 
 
Nosilec projekta mora skupščino sproti obveščati o poteku aktivnosti na realizaciji projekta. 
Skupščina odloča o vseh vprašanjih izvedbe projekta, ki s to pogodbo niso drugače urejena.  
 
 

Odgovornost nosilca projekta 
 

4. člen  
 
Pogodbene stranke se dogovorijo, da se občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah imenuje za 
nosilca projekta in vodjo koordinacije (v nadaljevanju: nosilec projekta) in bo nastopala v 
imenu posameznih občin v razmerju do posredniškega telesa – Ministrstva za gospodarstvo ( 
v nadaljevanju: ministrstvo). Odgovorna je za koordiniranju in izvršitev vseh aktivnosti pri 
pripravi projekta, nalog po tej pogodbi in Pogodbi o sofinanciranju izvedbe projekta, ki jo bo 
na podlagi razpisa iz 1. člena te pogodbe sklenila s posredniškim telesom. 
 
Nosilec projekta je pooblaščen da v imenu pogodbenih strank izvede javni razpis za 
pridobitev zasebnega partnerja v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu in sklene 
pogodbo o javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo oz. ustrezno sofinancersko pogodbo za 
upravljanje z zgrajenim omrežjem z izbranim zasebnim partnerjem. 
 
Pogodbene stranke se s to pogodbo dogovorijo o delitvi del in stroškov pri izvedbi projekta. 
Načrt delitve se mora pripraviti glede na odobreni projekt v obliki posebnega obrazca. 
Posebni obrazec je priloga te pogodbe. 
 
 

Javno-zasebno partnerstvo 
 

5. člen 
 
Zasebni partner je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki ga nosilec projekta izbere 
predhodno v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) 
oziroma v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) ne glede na 
vrsto postopka.  
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Izbrani zasebni partner se mora registrirati, skladno s 5. členom Zakona o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1), pri Agenciji za pošto in elektronske 
komunikacije. 
 
Nosilec projekta bo z izbranim zasebnim partnerjem sklenil pogodbo o soinvestiranju v 
gradnjo in pogodbo o opravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij.   
 
Gradnja omrežja bo financirana z zasebnimi sredstvi soinvestitorja in s sredstvi državnega 
proračuna za kohezijsko politiko. 
 
Omrežje, ki je predmet sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko, 
bo zgrajeno v celoti na področju belih lis, razen dela omrežja, ki je namenjen za povezovanje 
različnih lokacij omrežja med seboj in s hrbteničnim omrežjem. 
 
 

Omrežje 
 

6. člen 
 

Del omrežja, ki bo zgrajen s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko se bo takoj 
po izgradnji prenesel v last občin, na območju katerih bo vgrajeno omrežje. Prvih 20 let 
,vendar največ 30 let po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja bo lastništvo za del 
omrežja, zgrajenega z zasebnimi sredstvi zasebno, po poteku te dobe pa bo izbrani zasebni 
partner prenesel svojo lastninsko pravico na občine (BOT sistem).     
 
 

Seznanjenost z obveznostmi 
 

7. člen 
 

S podpisom pogodbene stranke potrjujejo, da so seznanjene in se strinjajo z obveznostmi, ki 
bodo izhajale iz Pogodbe o sofinanciranju gradnje odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij med ministrstvom, nosilcem projekta in javno-zasebnim partnerjem.  
 
S podpisom pogodbene stranke tudi potrjujejo, da so seznanjene z Navodili za izvajanje 
projektov ESRR (v nadaljevanju: Navodila), ter se zavedajo, da se morajo po njih ravnati. 
 
Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo:  

• izvedle aktivnosti v fazi priprave projekta strokovno in vestno, v skladu z določili 
te pogodbe ter sestavnimi deli te pogodbe,  

• sredstva, pridobljena po tej pogodbi, porabile namensko in izključno za izvajanje 
aktivnosti, ki bodo predmet pogodb,  

• vzpostavile ločeno računovodsko spremljanje izdatkov za upravljanje in 
vzdrževanje omrežja, 
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• vzpostavile ločeno računovodsko spremljanje prihodkov od zaračunavanja storitev 
upravljanja in vzdrževanja omrežja,  

• v občinskem proračunu predvidele postavko v breme katere bodo financirale 
vzdrževanje in upravljanje z omrežjem, 

• hranile projektno dokumentacijo najmanj do leta 2039 in sporočile ministrstvu kraj 
hrambe dokumentacije in kontaktno osebo za posredovanje le-te, 

• upoštevale pravila obveščanja javnosti pri izvajanju projekta,  
• vso gradivo o izvajanju projekta in prostore, kjer se bo le-ta izvajal, opremile z 

logotipi pristojnih organizacij skladno z navodili o informiranju, 
• zagotovile varstvo osebnih podatkov udeležencev v skladu z določili zakona, ki 

ureja varstvo osebnih podatkov. Pogodbene stranke se strinjajo, da lahko 
ministrstvo za namene obdelave podatkov in analitične potrebe uporablja 
dokumentacijo, ki jo je pridobil nosilec projektov, 

• v primeru nadzora na kraju samem bodo pogodbene stranke omogočili vpogled v 
računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. 
Soizvajalci se obvezujejo, da bodo sodelovali pri izvedbi teh kontrol ter se nanje 
ustrezno pripravili. 

• v kolikor bo ministrstvo za nadzor nad izvajanjem projektov pooblastilo zunanje 
ocenjevalce, se soizvajalci zavezujejo, da bodo omogočili tem ocenjevalcem 
nadzor. 

 
 

Vložek pogodbenih partneric 

 

8. člen 
 

Vložek pogodbenih partneric v izgradnjo omrežja na belih lisah, kjer ne obstaja ekonomski 
interes,  predstavlja:  

- možnost uporabe infrastrukture v lasti lokalne skupnosti, 
- soinvestitorju nudi pomoč pri pridobivanju služnosti pri vstopu v obstoječo kanalizacijo, 
- pri pridobivanju soglasij na privatnih zemljiščih, 
- z dajanjem svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v 

hrbtenično omrežje, 
- pomoč pri izdelavi idejnih zasnov. 

 
Vrednost vložka občin v tem delu bo ocenjena v postopku konkurenčnega dialoga. 
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Delitev stroškov 

 

9. člen 
 

Pogodbene stranke se dogovorijo, da si bodo delile nastale stroške v razmerju deleža (%) 
prebivalstva posamezne pogodbene stranke glede na celoto (100%) prebivalstva v vseh 
pogodbenih strankah.  
Pri ugotavljanju deležev, se upoštevajo podatki o številu prebivalcev, ki jih upošteva 
Ministrstvo za finance pri izračunu povprečnine in finančne izravnave za financiranje občin 
za tekoče leto. 
 
Stroški, ki bodo nastali so zlasti: 
 

• stroški pri  pripravi projekta in prijavi na javni razpis: 
- priprava investicijske ter ostale dokumentacije in vodenje evidence ter 

hranjenje dokumentacije, 
- izdelava načrta izgradnje, 
- izdelava vseh potrebnih pravnih aktov 
- priprava vloge projekta, 
- izvajanje postopkov po Zakonu o javnih naročili in Zakonu o javno-

zasebnem partnerstvu, 
- sodelovanje z zasebnim partnerjem pri projektiranju in pridobivanju 

dovoljenj za izgradnjo omrežja. 
 

• stroški projekta v fazi izgradnje, upravljanja in vzdrževanja omrežja: 
- nadzor nad izgradnjo omrežja ter vodenje evidence in hranjenje 

dokumentacije, 
- priprava poročil občinam, upravljavcu sredstev državnega proračuna za 

kohezijsko politiko in nadzornim organom, 
- upravljanje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko.  

 
Natančen obseg stroškov in izračun deležev na posamezne pogodbene partnerice se pripravi 
kot priloga te pogodbe na podlagi potrjenega DIP-a in Načrta izgradnje širokopasovnega 
omrežja nosilna občina in se ga usklajuje najmanj enkrat letno na skupščini konzorcija. 
 

Načela dobre partnerske prakse 
 

10. člen 
 

Da bi zagotovile tekoče izvajanje projekta, se pogodbene stranke zavezujejo, da bodo 
delovale v skladu z načeli dobre partnerske prakse, ki so: 
 
1. Vse pogodbene stranke morajo biti seznanjene z razpisom in razpisno dokumentacijo ter 

razumeti svojo vlogo v projektu.  
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2. Vse pogodbene stranke morajo biti seznanjene z vzorcem pogodb in razumeti svoje 
obveznosti. Pogodbene stranke s podpisom te pogodbe pooblastijo nosilca projekta, da 
podpiše pogodbo z ministrstvom in jih zastopa pri vseh opravilih z ministrstvom, ki so 
povezana z izvedbo projekta. 

3. Nosilec projekta se mora redno posvetovati s pogodbenimi strankami in jih izčrpno 
obveščati o poteku projekta. 

4. Nosilec projekta in pogodbene stranke se medsebojno zavezujejo, da si bodo posredovali 
kopije poročil – vsebinskih in finančnih, ki jih izvajalec predloži ministrstvu v skladu s 
pogodbo. 

 
 

 
Odstop od pogodbe 

 
11. člen 

 
V primeru odstopa posamezne pogodbene stranke od te pogodbe lahko njene izpadle 
aktivnosti prevzame druga ali več drugih strank te pogodbe.      
 
 

Reševanje sporov 
 

12. člen 
 

Pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo morebitne spore in nesporazume, ki bi nastali v 
zvezi z izvajanjem te pogodbe, reševale sporazumno. Če sporazum ni mogoč, je za reševanje 
spora pristojno sodišče v Mariboru. 

 
 

Veljavnost pogodbe 
 

13. člen 
 
Ta pogodba je sestavljena v devetih (9) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 
en (1) izvod, veljati pa začne z dnem podpisa vseh pogodbenih strank. 
 
. 
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Pogodbene stranke: 
Občina: Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
Ime in priimek: Darko FRAS 
Funkcija: Župan  
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 

Kraj in datum: Sv. Trojica,  
 
 
Občina: Benedikt 
Ime in priimek: Milan GUMZAR 
Funkcija: Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 

Kraj in datum: Benedikt,  
 
 
Občina: Cerkvenjak 
Ime in priimek: Jože KRANER 
Funkcija: Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 

Kraj in datum: Cerkvenjak,  
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Občina: Juršinci 
Ime in priimek: Alojz KAUČIČ 
Funkcija: Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 

Kraj in datum: Juršinci,  
 
 
Občina: Lenart 
Ime in priimek: Janez KRAMBERGER 
Funkcija: Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 

Kraj in datum: Lenart v Slovenskih goricah, 
 
 
Občina: Sveta Ana  
Ime in priimek: Silvo SLAČEK 
Funkcija: Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 

Kraj in datum: Sv. Ana,  
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Občina: Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

Ime in priimek: Franc KREPŠA 
Funkcija: Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 

Kraj in datum: Sveti Andraž v Slovenskih goricah,  
 
 
Občina: Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
Ime in priimek: Peter ŠKRLEC 
Funkcija: Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 

Kraj in datum: Sveti Jurij v Slovenskih goricah,  
 
 
Občina: Trnovska vas 
Ime in priimek: Alojz BENKO 
Funkcija: Župan 
 
 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 

Kraj in datum: Trnovska vas,  
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PROLOGA 1 
 
OBRAZEC O DELITVI DEL IN STROŠKOV PRI IZVEDBI PROJEKTA 
 

ROK IZVEDBE OZ. 
PLAČILA 

NAZIV IZVAJALCA 
OZ. SOIZVAJALCA 

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU 
ALI NASTALI STROŠEK 

OD DO 
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                                                                         7. 
 

SKLEP 
O SOGLASJU,  

DA SE PRIČNE S POSTOPKOM 
PRODAJE 

OBČINSKEGA NEPREMIČNEGA 
PREMOŽENJA – STAVBE 

STAREGA VRTCA 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 

 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 3. odst. 97. čl. in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/007, 
33/07), je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah dne _________ na svoji ___ redni seji, 
sprejel Sklep o soglasju, da se prične s postopkom prodaje občinskega nepremičnega premoženja, 
kot je bil predlagan. 
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PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 3. odst. 97. čl. in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/007, 
33/07), je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah dne _________ na svoji ___ redni seji, 
sprejel  
 
 
 

SKLEP 
O SOGLASJU,  

DA SE PRIČNE S POSTOPKOM PRODAJE 
OBČINSKEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA – 

STAVBE STAREGA VRTCA  
 
 
 

I. 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah soglaša, da se prične postopek prodaje občinskega 
nepremičnega premoženja, stavbe starega vrtca (parc. št. *55 in parc. št. 28, obe k.o. Jurovski 
Dol), in sicer za namen stanovanjske gradnje. 
 
 

II. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema.  
 
 
 
Zadeva: 478-1/2009 
Jurovski Dol, 08.04.2009 
 
 
                                                                                            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                           Peter Škrlec 
                                                                                                                Župan 
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Obrazložitev: 
Od 01.09.2008 je zgradba starega vrtca, natančneje nepremičnina parc. št. *55 k.o. Jurovski Dol 
(zgradba) in parc. št. 28 k.o. Jurovski Dol (zemljišče okrog zgradbe) prazna. 
 
Na dnevnem redu 14. redne seje Občinskega sveta je bila tudi točka: Razprava o novem namenu 
zgradbe starega vrtca. V zvezi z izrabo praznega prostora je na občino prispel predlog članic 
Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij, ki so predlagale, da se prostor uporabi za ponudbo na 
tradicionalen način pridelane in pripravljene hrane. Drago Korošec je predlagal, da se stavba 
uporabi za namene učnega centra, Roman Črnčec in Marija Šauperl sta predlagala, da se stavba 
uredi v dislocirano enoto Javnega socialno varstvenega zavoda Hrastovec - Trate.  
 
Člani občinskega sveta so se strinjali, da se zgradba nameni za namen doma ostarelih ali 
dislocirano enoto Javnega socialno varstvenega zavoda Hrastovec - Trate, oz. naj se uredi za 
socialno stanovanjski namen.  
 
Župan se je po seji, na kateri je bil predlagan  namen uporabe starega vrtca, sestal z direktorjem 
Javnega socialno varstvenega zavoda Hrastovec –Trate, mag. Josipom Lukačem, kateri si je s 
svojim timom objekt ogledal in po ogledu sprejel odločitev, da zgradba ni primerna za ureditev 
dislocirane enote, saj bi bil poseg v nepremičnino predrag. 
 
Predlaga se, da se nepremičnino proda, in sicer investitorju, ki bi zgradbo uredil za stanovanjski 
namen. 
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                                                               8. 
 

ODLOK 
O LOKALNEM 

TURISTIČNEM VODENJU 
NA OBMOČJU OBČINE 

SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Janja Viher 
 
Nosilec gradiva: Janja Viher 

 
 
 
 
 
 
PRVA OBRAVNAVA: 
Na podlagi 19., 41., 42. in 44. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 
2/2004), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo - ZLS -UPB1, 
Uradni list RS, št. 100/2005, 21/2006, 14/2007 in 60/2007),  17. člena Zakona o prekrških 
(Uradno prečiščeno besedilo -ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/2007 in 86/2004) Sklepa o uvedbi 
lokalnega turističnega vodenja za Štajersko območje ( MUV, štev. 11 ), ter 16. člena Statuta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ____ 
redni seji dne _________ sprejel Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah v prvi obravnavi. 
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PRVA OBRAVNAVA 
Na podlagi 19., 41., 42. in 44. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 
2/2004), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo - ZLS -UPB1, 
Uradni list RS, št. 100/2005, 21/2006, 14/2007 in 60/2007),  17. člena Zakona o prekrških 
(Uradno prečiščeno besedilo -ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/2007 in 86/2004) Sklepa o uvedbi 
lokalnega turističnega vodenja za Štajersko območje ( MUV, štev. 11 ), ter 16. člena Statuta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ____ 
redni seji dne _________ sprejel 

ODLOK 

o lokalnem turističnem vodenju na območju 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem odlokom Občina Sv. Jurij v Slov. goricah predpisuje naslednje vsebinske določbe tega 
odloka, in sicer: 
1. opredelitev pojma lokalnega turističnega vodnika, 
2. pogoje za opravljanje dejavnosti lokalnega turističnega vodenja, 
3. usposabljanje za lokalno turistično vodenje, 
3. organiziranje in vodenje lokalnih turističnih vodnikov za Štajersko območje, 
2. opredelitev programov turističnega vodenja, 
3. izvajanje, sprejem naročil in evidenca turističnih vodenj, 
4. nadzor nad izvajanjem lokalne turistične vodniške službe, 
5. prehodne in končne določbe. 
 

2. člen 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah zagotavlja opravljanje lokalne turistične vodniške službe v 
okviru Razvojne agencije Slovenske gorice, v sklopu katere bo odprt turistično informacijski 
center (v nadaljevanju: pooblaščena organizacija).  
 
Za izvajanje izobraževalnih procesov pa občina Sv. Jurij v Slov. goricah pooblašča Štajersko 
turistično zvezo. 
 
 

3. člen 
Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na območju občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah in za razširitev programa po občinah Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Lenart in Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljevanju v Osrednjih Slovenskih goricah). 
Vodenje se izvaja skladno z ustreznim programom, ki ga s sklepom potrdi župan, za celotno 
območje pa vsi župani Osrednjih Slovenskih goric. 
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II. OPREDELITEV POJMA LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA 
 

4. člen 
Po tem odloku je lokalni turistični vodnik (v nadaljevanju: turistični vodnik) fizična oseba, ki je 
za to strokovno usposobljena in je vpisana v register vodnikov pri Štajerski turistični zvezi za 
območje občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Osrednjih Slovenskih goric. 
 
Turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem Štajerskega območja, v prvi vrsti pa v občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah in ostalem območju občin Osrednjih Slovenskih goric razkazuje in 
strokovno pojasnjuje naravne ter kulturne zanimivosti, zgodovinske, etnografske in kulinarične 
posebnosti ter druge znamenitosti in značilnosti na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah in 
drugih občin v Osrednjih Slovenskih goricah. 
 
Dejavnost turističnega vodenja lahko na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah in drugih občin 
v Osrednjih Slovenskih goricah opravlja tudi turistični vodnik, ki je vpisan v register turističnih 
vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije brez izpolnjevanja pogojev iz prvega ostavka tega 
člena in se vpiše v register lokalnih vodnikov za območje občin, ki ga vodi Štajerska turistična 
zveza.  
 
Strokovni sodelavci v muzejih, galerijah, šolah, cerkvah in drugih objektih oziroma 
organizacijah, v katerih opravljajo delo vodnika v okviru svoje redne zaposlitve, planinski in 
jamski vodniki, vodniki po učnih in gozdnih poteh, niso turistični vodniki po tem odloku in se 
vpišejo v register vodnikov za območje občin. 
 

5. člen 
Turistično vodenje lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

- imajo najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe, 
- imajo pridobljeno znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne 

izobrazbe, 
- so opravile tečaj strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, 
- imajo uspešno opravljen izpit strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega 

vodnika, 
- so vpisane v register turističnih vodnikov turističnega območja pri pooblaščeni 

organizaciji. 
 

Določbe iz četrte in pete alinee prvega ostavka tega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti 
turističnega vodnika: 

- kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje 
potovanje zunaj Republike Slovenije, 

- če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, 
spomenikih, gorsko vodenje, vodenje po učnih poteh, ipd.), 

- kadar je za vodenje možno pridobiti dovoljenje ali soglasje na podlagi posebnega 
programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in h kateremu je dalo 
soglasje ministrstvo, pristojno za turizem. 
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III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI LOKALNEGA TURISTIČNEGA 
VODENJA 

 
6. člen 

Za izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti iz prvega ostavka 4. člena tega odloka mora 
kandidat obiskovati tečaj, ki ga za usposabljanje vodnikov opravlja strokovna ustanova in mora 
po opravljenem tečaju uspešno opraviti preizkus znanja. 
 
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja in obnovitvene 
tečaje organizira za izobraževanje pooblaščena organizacija - Štajerska turistična zveza, ki za 
izvajanje usposobljenosti na osnovi zbiranja ponudb ali javnega razpisa izbere tisto organizacijo, 
ki poda najugodnejšo ponudbo. Pri določitvi pogojev najugodnejše ponudbe se upošteva tudi 
strokovne reference (vsebino usposabljanj; usposobljenost predavateljev; vpetost programa v 
okolje obravnavanega turističnega območja; dokazilo, da lahko izvaja tovrstna izobraževanja). 
 

7. člen 
Tečaj strokovnega usposabljanja se izvaja na osnovi potreb, vendar najmanj vsako (5.) peto leto, 
obnovitveni tečaji pa po potrebi. Program usposabljanja mora biti razdeljen na teoretično in 
praktično preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog turističnega vodnika pred 
izpitno komisijo. Komisijo, ki jo sestavljajo 3 člani, strokovnjaki, ki jih izbere izvajalec tečaja v 
sodelovanju s pooblaščeno organizacijo. Člani komisije izmed sebe izberejo in izvolijo 
predsednika. 
 
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja v 
30. dneh od neuspelega preizkusa. 
 
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za turističnega vodnika potrebno znanje, mu 
pooblaščena organizacija v sodelovanju z izbranim izvajalcem izda potrdilo o strokovni 
usposobljenosti, s čemer za 5 let po vpisu v register turističnih vodnikov na območju Štajerske, 
pridobi oziroma obnovi naziv. 
 
Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je s pisnim pooblastilom odobril, da organiziranje 
izobraževanja lokalnih turističnih vodnikov za Štajersko območje v katero sodi tudi občina Sv. 
Jurij v Slov. goricah vodi in organizira Štajerska turistična zveza.  
 
S pooblastilom so Štajerski turistični zvezi zaupane naslednje naloge: 

- izbira izobraževalne organizacije, 
- program izobraževanja, 
- preizkus znanja, 
- izdaja vodniške izkaznice,  
- vodenje registra, 
- dodatna izobraževanja. 
 
 
 
 
 
 



 64 

8. člen 
Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje strokovne izobrazbe 
ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika na stopnji najmanj srednje strokovne 
izobrazbe, ki ga izda organizacija, pooblaščena za opravljanje tovrstnih izobraževanj. 
 
 

V. VODENJE REGISTRA TURISTIČNIH VODNIKOV 
 

9. člen 
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za turističnega vodnika se 
vpišejo v register turističnih vodnikov, ki ga vodi Štajerska turistična organizacija, s podatki pa 
lahko razpolaga tudi pooblaščena organizacija. Z vpisom pridobijo naziv: Turistični vodnik za 
Štajersko. 
 

10. člen 
Register za turistične vodnike vsebuje naslednje podatke: 
1. zaporedno evidenčno številko, 
2. datum vpisa, 
3. ime in priimek, 
4. prebivališče in številka telefona ter e-naslov, 
5. matična in davčna številka, 
6. podatke o številu ur vodenja za preteklo leto in v katerem jeziku je bilo posamezno vodenje   
    opravljeno, 
7. podatke o relacijah vodenja za preteklo leto, 
8. dokazila o strokovnem znanju in usposabljanju. 

 
 

11. člen 
Po vpisu v register turistični vodnik pridobi licenco z veljavnostjo 5 let z možnostjo podaljšanja, 
za kar se mu izda posebna izkaznica. Stroške pridobitve licence skupaj s stroški vpisa (izkaznice) 
v register turističnih vodnikov krije turistični vodnik sam, v kolikor ni drugače dogovorjeno. 
 
Po preteku 5 let se turističnim vodnikom licenca podaljša za obdobje 5. (pet) let s ponovnim 
opravljanjem izpita oz. v primeru, da je imel v tem obdobju opravljenih najmanj 10 (deset) 
vodenj in na njegovo delo turističnega vodnika ni bilo utemeljenih pritožb ali dokaznega prekrška 
po tem odloku. 
 
Opravljene ure vodenja dokazuje z dnevnikom vodenja, ki ga turistični vodnik prejme ob vpisu v 
register turističnih vodnikov. V nasprotnem primeru nima več pravice vodenja po tem odloku, 
dokler si licence ponovno ne pridobi z opravljenim obnovitvenim tečajem in ponovnim 
opravljanjem izpita. 
 
Dnevnik vodenja vodi pooblaščena organizacija in Štajerska turistična zveza. 
 

12. člen 
Dejavnost turističnega vodenja po tem odloku lahko opravlja samo turistični vodnik, ki ima  
veljavno izkaznico. 
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Izkaznica je lahko tudi v obliki priponke.  Na izkaznici mora biti priimek in ime turističnega  
vodnika ter naziv »Lokalni turistični vodnik po Štajerski«. 
Zaporedna številka iz registra turističnih vodnikov, datum izdaje in rok veljavnosti licence. 
Izkaznica mora biti na hrbtni strani potrjena z žigom izdajatelja. 
 
Pri vodenju morajo turistični vodniki po tem odloku na vidnem mestu nositi veljavno izkaznico, 
ki jo izda pooblaščeni zavod in morajo voditi  dnevnik vodenja, kjer je navedeno najmanj: 

1. kdo je naročil vodenje, 
2. program vodenja, 
3. koliko obiskovalcev je bilo vključenih v posameznem vodenju, 
4. čas trajanja vodenja, 
5. kraj oziroma država od koder so obiskovalci. 

 
Po končanem vodenju naročnik vodenja podpiše dnevnik vodenja kot dokazilo o opravljeni 
storitvi. 
 
 

13. člen 
Za nekakovostno vodenje se šteje, če je v roku 15 dni po opravljenem vodenju na delu 
turističnega vodnika bila vložena pisna pritožba s strani organizirane skupine oziroma uporabnika 
vodenja in je na njegovo delo evidentiran dokazan prekršek po tem odloku. 
 
Pismena pritožba se vloži na sedež pooblaščene institucije ali na sedež občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. 
 
Če pismena pritožba prispe, se o njej obvesti turističnega vodnika, ki je vodenje opravil. Ta se 
mora na vloženo pritožbo v 8 dneh pisno odzvati z utemeljitvijo. O utemeljenosti pritožbe odloča 
s sklepom posebna komisija, ki jo imenuje direktor pooblaščene institucij, v njej pa je 
predstavnik občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v kolikor iz nje prihaja vodnik. 
 
Lokalnega turističnega vodnika, ki je bil po predhodni ugotovitvi komisije deležen upravičenih 
kritik in pritožb lahko pooblaščena organizacija, s sklepom izbriše iz registra lokalnih turističnih 
vodnikov. 
 

14. člen 
Seznam lokalnih turističnih vodnikov mora biti objavljen na spletnih straneh pooblaščene 
institucije Razvojne agencije Slovenske gorice, Štajerske turistične organizacije, na občini Sv. 
Jurij v Slov. goricah in turistično informacijskem centru. Seznam obsega ime in priimek 
lokalnega turističnega vodnika in navedbo tujega jezika, v katerem vodnik lahko izvaja turistično 
vodenje. 
 
 

V. OPREDELITEV PROGRAMOV LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODENJA 
 

15. člen 
Programi lokalnega turističnega vodenja so po vsebini in obsegu različni. Vodniška služba se 
izvaja v obliki naročenih občasnih oz. posebnih ogledov in rednih oz. standardnih ogledov 
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turističnem območju Štajerske, natančneje Osrednjih Slovenskih goric in območja občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah. 
 
 
Program turističnega vodenja, ki obsega ogled in pojasnjevanje pomembnejših naravnih 
znamenitosti oziroma vrednot, razglašenih kulturnozgodovinskih spomenikov državnega in 
lokalnega pomena ter vseh muzejskih oziroma spominskih zbirk oz. vodenje obiskovalcev k 
ogledu vseh najpomembnejših turističnih znamenitosti na območju Osrednjih Slovenskih goric, je 
standardni program turističnega vodenja. 
 
Program standardnih vodenj pripravi in zagotavlja pooblaščena organizacija v organizaciji 
turistično informacijskega centra, potrdijo pa župani občin. Program s podrobnim opisom lokacij 
in znamenitosti, vključenih v posamezni program ter okvirno oceno o dolžini programa, mora 
obsegati naslednje vsebine: 

- program vodenja po posameznih turistično zanimivih krajih, 
- program vodenja po kulturno-zgodovinskih in etnoloških znamenitostih, 
- program vodenja z avtobusno vožnjo in z ogledom znamenitosti občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah in drugih občin v območju Osrednjih Slovenskih goric, 
- program vodenja po vinsko turističnih cestah, 
- program vodenja po vseh lokalnih znamenitostih, gostinskega, športnega, podjetniškega 

in kulturno zgodovinskega potenciala, 
- program vodenja šolskih skupin, 
- program vodenja s predstavitvijo kulinaričnega potenciala, 
- program vodenja v zvezi z gostinsko-namestitvenimi in turistično-kmetijskimi objekti, 
- program vodenja po naravnih znamenitostih, 
- program po želji naročnika. 
 

16. člen 
Podatke za programe turističnega vodenja zagotavljajo: 
- turistična in druga društva, 
- turistične zveze,  
- turistično-informacijski centri,  
- ponudniki hrane in nastanitvenih kapacitet, 
- druge zainteresirane fizične in pravne osebe. 
 
Podatki se dostavijo Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ali Razvojni agenciji Slovenske gorice. 
Vsebino posameznih programov potrdi posebna komisija, ki jo imenuje župan občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah in mora biti sestavljena iz predstavnikov: 

- predstavnik lokalne skupnosti 
- predstavnik razvojne agencije 
- predstavnik turistično informacijskega centra 
- turistične agencije ali druge institucije povezane s turizmom 
- turistične društvene organiziranosti (društvo, zveza). 
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VII. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ 
 

17. člen 
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v okviru standardnih ali naročenih vodenj. Vodenje lahko 
opravlja oseba, ki ima opravljen preizkus znanja za lokalnega turističnega vodnika za Štajersko 
območje in je vpisana v register Štajerske turistične zveze. Pri vodenju mora nositi vodniško 
izkaznico.  
 
 Naročila za vodenje sprejemajo: 
- pooblaščena organizacija, 
- razvojna agencija, 
- turistično informacijski centri, 
- turistični vodniki neposredno in 
- druge organizacije, registrirane za dejavnost turističnega vodenja. 
 

18. člen 
Po sprejemu naročila za vodenje v pooblaščeni organizaciji zadolžena oseba določi turističnega 
vodnika in mu izda nalog za vodenje. 
 
Lokalni turistični vodnik za opravljeno vodenje dobijo plačilo, ki ga prejmejo za opravljeno 
vodenje preko pooblaščene organizacije. 
 
Plačilo se opravi na podlagi števila ur vodenja, razvidnih iz dnevnika vodenja. Lokalni turistični 
vodniki morajo tekoče voditi evidenco opravljenih ur vodenja, ki vsebuje vse podatke o lokalnem 
turističnem vodniku, datumu, času, kraju in trajanju opravljenega vodenja, potrjuje pa jo vodja 
pooblaščene organizacije. 
 
Nalog, dnevnik vodenja ter predložena in potrjena evidenca opravljenih ur vodenja je podlaga za 
izplačilo in se arhivira. 
 

19. člen 
Pooblaščena organizacija na osnovi poročila posameznega turističnega vodnika vodi evidenco o 
opravljenih turističnih vodenjih, ki jo v obliki letnega poročila posreduje županu občine in 
pooblaščeni organizaciji Razvojni agenciji Slovenske gorice. 
 
Poročilo odda turistični vodnik na sedež pooblaščene organizacije v obliki kopije evidence v 
dnevniku vodenja in sicer praviloma v roku 7 (sedem) dni po opravljenem vodenju, najpozneje pa 
do 25. v mesecu. 
 
Turistične ali druge organizacije, navedene v členu  17. tega odloka so o opravljenih vodenjih 
dolžne poročati pooblaščenemu zavodu trimesečno. 
 

20. člen 
Pooblaščena organizacija zagotavlja sredstva za dejavnost lokalnega turističnega vodenja iz cene, 
ki jo zaračunava direktno neposrednim uporabnikom. 
 
Cene programov lokalnega turističnega vodenja in višino plačila lokalnim turističnim vodnikom 
na predlog pooblaščene organizacije enkrat letno sprejme župan občine. 
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Del zaračunanih sredstev po tem ceniku pripada turističnim vodnikom kot plačilo za opravljeno 
delo. 
 
Preostala sredstva, pridobljena z zaračunavanjem vodenja so prihodek pooblaščene organizacije, 
ki se namenijo za pospeševanje turistične in promocijske dejavnosti Osrednjih Slovenskih goric 
in s tem občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kar s sklepom potrdijo župani. 
 
 
 
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM LOKALNE TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE 
 

21. člen 
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo v skladu z zakonskimi določili pristojne inšpekcijske 
službe oz. redarske službe na območju za katerega so pristojne. 
 

22. člen 
Lokalni turistični vodnik se je na zahtevo pristojnih služb dolžan predstaviti z veljavno izkaznico, 
ki jo je prejel po uspešno opravljenem preizkusu znanja za lokalne turistične vodnike za 
Štajersko, oziroma izkaznico, ki jo je prejel od Gospodarske zbornice Slovenije ali pa dokazati, 
da izpolnjuje pogoje, določene v petem odstavku 5. člena. 
 
 

IX. POSEBNE DOLOČBE 
 

23. člen 
Domači in tuji turisti morajo za vodenje po območju občin najeti lokalnega turističnega vodnika, 
ki je evidentiran v registru lokalnih turističnih vodnikov po Štajerski za območje občin Osrednjih 
Slovenskih goric pri pooblaščeni organizaciji, turističnega vodnika, ki je vpisan v registru 
turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije, ali turističnega vodnika opredeljenega v 
zadnjem odstavku 5. člena tega odloka. 
 

X. KAZENSKE DOLOČBE 
24. člen 

Z globo v višini 250,00 EUR se za prekršek kaznuje oseba, če za opravljanje dejavnosti 
turističnega vodnika nima pridobljene veljavne izkaznice turističnega vodnika za območje 
Štajerske oz. vodenja po Osrednjih Slovenskih goricah in s tem po občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah. 
Z globo v višini 100,00 EUR se za prekršek kaznuje turistični vodnik, če dela v nasprotju z 
drugim odstavkom 13. ter določil 17. in 18. člena tega odloka. 
 
Z globo v višini 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če reden ali 
naročen ogled zaupa osebi, ki ni turistični vodnik. 
 
Globe, plačane zaradi kršitev določb tega odloka, so prihodek občinskega proračuna, ki ga občina 
nameni za razvoj turizma v občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
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25. člen 
Pooblaščena organizacija je dolžna v roku 3 (treh) mesecev od uveljavitve tega odloka: 

- vzpostaviti register turističnih vodnikov in pripraviti obrazec prijave v register, 
- skrbno preverjati nabor kandidatov za pripravo naslednjega organiziranja preizkusa 

strokovnega usposabljanja za opravljanje turističnega vodenja, 
- pripraviti predlog cene programov lokalnega turističnega vodenja in višine plačila 

lokalnim turističnim vodnikom, občinski sveti občin pa ga potrdijo v roku 3 mesecev po 
uveljavitvi odloka, 

- skrbeti za osebne izkaznice turističnih vodnikov po Štajerski in s tem Osrednjih 
Slovenskih goricah 

- zagotoviti vse ostale pogoje za uresničevanje določb potrebnih za izvajanje, ko so v 
njegovi pristojnosti. 

 
26. člen 

Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka vpisane v register lokalnih turističnih vodnikov Štajerske 
in so že opravljale dejavnost turističnega vodenja na območju katere izmed občin, ko bo po 
uveljavitvi tega odloka vključena v turistično območje, so dolžne v roku 3 (treh) let opraviti 
usposabljanje in preizkus usposobljenosti za lokalnega turistične vodnika Štajerske. V tem času 
lahko opravljajo vodenje na območju, za katerega so pridobile licenco. 
 

27. člen 
Ta odlok je sprejet, ki ga sprejme občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Odlok začne 
veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije. 
 
 
 
Zadeva: 320-1/2009 
Jurovski Dol, 08.04.2009 
 
 
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                      Peter Škrlec 
                                                                                                          Župan    
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Obrazložitev: 
 

1. Zakonska osnova za sprejem odloka:  
 
Podlaga za ureditev turističnega vodenja po občini Sv. Jurij v Slov. goricah in Osrednjih 
Slovenskih goricah daje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT - Ur .l. RS, št. 2/2004), ki 
med drugim opredeljuje možnosti organiziranja turističnega vodenja na ravni turističnega 
območja. Zakon v 4. členu definira pojem »turistično območje kot (citirano): »Turistično 
območje je geografsko zaokroženo območje ene ali več občin, ki ponuja določen splet turističnih 
storitev oziroma integralnih turističnih proizvodov (od storitev prenočevanja, prehrane, zabave, 
rekreacije ali drugih storitev za prosti čas in drugih storitev), zaradi katerega turist oziroma 
turistka (v nadaljevanju turist) izbere za svoj potovalni cilj«. 
 
Po navedenem zakonu je organiziranje, planiranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja 
turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin. V 41. členu zakona je določeno, da 
občine lahko predpišejo program turističnega vodenja, ter pogoje za vodenje na turističnem 
območju. 
 
V 42. členu je tudi podana možnost, da vodi register turističnih vodnikov občina sama ali pa to 
nalogo v skladu s svojimi akti (predlaganim odlokom) prenese na pravno osebo javnega ali 
zasebnega prava.  
 

2. Osnova lokalnega pomena za sprejem odloka: 
 
Območje občin Benedikt, Lenart, Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slovenskih goricah in Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah predstavlja turistično območje, ki smo ga opredelili v Lokalni 
razvojni strategiji, kot turistično območje Osrednjih Slovenskih goric.  
 
V izvajanju programa Lokalne akcijske skupine LAS OVTAR Slovenskih goric je razvoj 
turističnega območja pomemben element prepoznavnosti tega čudovitega dela Slovenije, nam 
najlepšega in morda drugim še premalo poznanega in doživetega. 
 
Turistično območje Osrednjih Slovenskih goric in seveda v primeru občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, predstavlja območje, za katerega se vedno bolj zanimajo butični turisti, organizirane 
skupine turistov in seveda posamezniki. Doživetja v neokrnjeni naravi, pa kljub vsemu mali 
oddaljenosti od večjih mest, druge države in zanimivih turističnih destinacij kar kličejo k temu, 
da na tem področju pričnemo tržiti to, kar imamo in kar znamo, kar se bomo priučili in kar bomo 
znali deliti. 
 
Zaradi vseh naštetih razlogov je nujno potrebno, da se izvede organizirano turistično vodenje, saj 
je na terenu moč zaslediti vedno večje povpraševanje po tej storitveni dejavnosti. 
 
V letu 2008 so vse občine iz območja Osrednjih Slovenskih goric sofinancirale izobraževanje 
lokalnih turističnih vodnikov po Štajerski. V sklopu Lokalne akcijske skupine in Razvojne 
agencije Slovenske gorice smo vse, ki so pridobili v lanskem letu licenco Lokalnega turističnega 
vodnika po Štajerski povabili k sodelovanju pri kreiranju kvalitetnih turističnih programov za 
naše območje in seveda občino Sv. Jurij v Slov. goricah. 
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Pomembno je, da se programi in vse aktivnosti pripravljajo tako na območju posamezne občine, 
kot skupaj, saj kot vemo, turizem ne pozna meja in turizem povezuje in zbližuje, zato moramo 
biti pri teh aktivnostih kvalitetnih in povezujočih programov še kako pazljivi. 
 
S sprejemom odloka, ki Vam ga spoštovane svetnice in svetniki dajemo v obravnavo bomo 
omogočili, da bodo lokalni turistični vodniki svojo dejavnost opravljali legalno v skladu z 
veljavno zakonodajo in usklajeno na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah in širše na 
območju vseh 6 občin povezanih v Osrednjih Slovenskih goricah v skupno blagovno znamko in 
skupno turistično trženje v izvajanju programov Lokalne akcijske skupine LAS OVTAR 
Slovenskih goric. 
 
Za celotno območje smo tako pripravili identičen odlok, od posamezne občine pa je odvisno, ali 
bo vsebino še v kakšnem členu dopolnjevala. Priporočljivo bi bilo, da zaradi nadaljnjega 
izvajanja odloka in same izvedbe programa in nadzora le ta odlok v vseh občinah potrdijo 
občinski sveti in da je veljaven, kot enoten dokument. 
 
Odlok bo zagotavljal kvalitetno predstavitev posamezne občine na območju Osrednjih 
Slovenskih goric, predstavljal bo profesionalen odnos do vsakega obiskovalca našega območja, 
kar pa na poplavljenem konkurenčnem trgu ob prisotnosti recesije predstavlja še večji izziv in še 
večjo angažiranost vseh akterjev oblikovanja turistično prepoznavnega območja našega 
turističnega območja. 
 
Odlok bo omogočil tudi profesionalen odnos med ponudniki storitev na področju turizma in 
koristniki (turisti in obiskovalci). Da je odlok v tej obliki nujen so izkazali tudi tisti, ki že delujejo 
na našem območju v turizmu in s turizmom povezanimi dejavnostmi (društva, vodniki, zavodi, 
lokalne skupnosti in krajevne skupnosti, gostinci, ….). 
 

3. Povzetek odloka 
 
Odlok nakazuje rešitve in pojasnjuje odnose med vpletenimi akterji pri izvajanju turističnega 
vodenja po Osrednjih Slovenskih goricah; v našem primeru občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 
Odlok nakazuje rešitve o pogojih turističnega vodenja, območje, kjer vodi, vsebine programov, 
oblikovanje in potrjevanje programov, kvaliteto storitev, transparentnost naročil in načina 
vodenja, povezanost med odgovornimi izvajalskimi institucijami, lokalnimi turističnimi vodniki, 
odgovornosti in sankcije.  
Z izvajanjem samega odloka pa lahko v naslednjih letih pridobimo tudi kvalitetne statistične 
podatke o turistični ponudbi našega okolja, zadovoljstvu obiskovalcev, njihovim pobudam, plusih 
in minusih naše turistične ponudbe in še in še. 
 
Na območju Osrednjih Slovenskih goric se je koncem leta 2007 ustanovila Razvojna agencija 
Slovenske gorice, ki je prevzela tudi ta del pobude, da pripravi ta »enoten« odlok za celotno 
območje 6 občin, ki so tudi vključene v delovanje Lokalne akcijske skupine LAS OVTAR 
Slovenskih goric. 
Pripravljavec Lokalne razvojne strategije - Razvojna agencija Slovenske gorice si je v svojem 
programu dela zastavila v prvi fazi vzpostavitev reda na področju popisa turističnih kapacitet, 
pregleda trenutnega stanja in pregleda potreb na tem območju. Za učinkovito izvajanje vseh 
aktivnosti na celotnem območju in v vsaki občini posebej želimo, da so podatki in informacije 
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transparentne in da v sklopu skupnega nastopa, skupnih turističnih materialov, ponudb dosežemo 
maksimalno dober učinek za vsako posamezno občino in vse skupaj. 
Ravno zaradi tega, ker smo na področju teh raziskav, analiz in izvajanja programov začeli znova 
vzpostavljati vse tokove, ki so se v preteklih letih ali poniknili, ali so ubrali svojo pot. 
Vsled navedenega v odloku predlagamo, da vse te aktivnosti z izvajanjem odloka občine zaupajo 
Razvojni agenciji Slovenske gorice. 
Za samo izvajanje izobraževalnih procesov pa Štajersko turistično zvezo, ki pri svojih aktivnostih 
tesno sodeluje z Razvojno agencijo Slovenske gorice, ki je v odloku opredeljena kot pooblaščena 
organizacija. 
 

4. Finančne posledice predlaganega odloka 
 
Predlagani odlok občin  finančno neposredno ne bremeni. Odlok predvideva, da se sredstva za 
dejavnost turističnega vodenja zagotavljajo iz cene, ki se neposredno zaračunava uporabnikom 
(turistom, obiskovalcem).  
Ostali stroški pa so povezani predvsem z izvedbo izobraževalnih programov, ki bodo znani po 
skupnem usklajevanju in so potrebni šele v naslednjem programskem obdobju in ne nastopijo 
takoj, saj smo cikel prvih izobraževanj zaključili v letu 2008. 
Kazni, ki so opredeljene v primeru kršitev odloka so definirane, kot priliv občinskega proračuna. 
 

5. Priprava odloka 
 
Osnutek odloka je kot delovno gradivo pripravila Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., 
Janja Viher in je posredovano v besedilu identični obliki vsem občinam na območju Osrednjih 
Slovenskih goric, katerim ga bomo predlagali v potrditev v najkrajšem možnem času sklicev sej 
občinskega sveta zaradi čimprejšnjega nadaljevanja del in nalog, ki izhajajo iz odloka. 
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                                                                     9. 
 

SKLEP 
O POTRDITVI 

PROGRAMA PRIREDITEV 
OB 3. OBČINSKEM PRAZNIKU 

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 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2), 16. čl. Statuta 
občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) in 22. čl. Odloka o grbu, zastavi in 
občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 36/2007) je Občinski svet občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne ____ sprejel Sklep o potrditvi programa prireditev 
ob 3. občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je predlagan. 
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PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2), 16. čl. Statuta 
občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) in 22. čl. Odloka o grbu, zastavi in 
občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 36/2007) je Občinski svet občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah na _______ redni seji, dne __________ sprejel  
 
 

SKLEP 
O POTRDITVI PROGRAMA PRIREDITEV 

OB 3. OBČINSKEM PRAZNIKU 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 
 

I. 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah potrjuje »Program Jurijevih dnevov 2009«, ki je 
priloga tega sklepa. 
 

 
II. 

Sklep začne veljati z dnem sprejema.  
 
 
 
Zadeva: 030-1/2009 
Jurovski Dol, 08.04.2009 
 
 
                                                                                            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                           Peter Škrlec  
                                                                                                               Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrazložitev: 
Zaradi natančnosti in celovitosti priprave »Programa Jurijevih dnevov 2009«, bo program 
posredovan na sami seji, saj občinska uprava v času izdaje gradiva še ni razpolagala s podatki o 
vseh nameravanih prireditvah v času Jurijevih dnevov. 
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                                                               10. 
 

 
SKLEP 

O PODELITVI PRIZNANJ 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH 
ZA LETO 2008 

 
 
 
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave  
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predlog sklepa bo posredovan na sami seji, saj bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja posredovane predloge za prejemnike priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in 
prejemnike Jurijevega srebrnika, pregledala na svoji 5. redni seji, dne 02.04.2009. 
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                                                               11. 
 
 

 
RAZPREDELNICA 

POBUD IN VPRAŠANJ  
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

V LETU 2008 IN 2009 
IN NJIHOVA REALIZACIJA 

 
 
 
 
 

 
 

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 2008 IN 2009 

 
Zap. 

št. 
Seja občinskega 

sveta in datum seje 
Član občinskega 

sveta 
Pobuda Realizacija oz. nerealizacija 

1. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Alojz Andrejč Pomoč pri samozaposlitvi Sprejet Pravilnik o finančni pomoči za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja 
v občini in objavljen javni razpis ter dodeljeni dve 
finančni pomoči 

2.  11. redna seja, 
19.03.2008 

Dejan Simonič Pridobitev gramoza na območju 
Žitenc 

Posip gramoza na zahtevanih odsekih. 

3. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Branko Črnčec Predlog za dodelitev finančnih 
sredstev Gregorju Verboštu, ki 
odpotuje v ZDA  

Finančna sredstva v višini 1.576,00 EUR so se 
nakazala Železničarskemu športnemu društvu v 
Mariboru, Gregor Verbošt je prejel sponzorske majice 
občine. 

4. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Marija Šauperl Pravilnik v zvezi s financiranjem 
kulturnih dejavnosti 

Nerealizirano 

5. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Marija Šauperl Podaljšanje časa v vrtcu, do 16. ure Dopis ravnatelju, dne 26.03.2008 in prejet odgovor 
dne 18.04.2008, da je lahko vrtec odprt do 17.30 ure. 
Vrtec je od septembra 2008 odprt do 16. 30 ure. 

6. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Marija Šauperl Nakazilo sredstev vojnim 
veteranom 

Z donatorsko pogodbo se jim je doniralo 300,00 EUR. 
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7. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Roman Črnčec Pravilnik o sofinanciranju dijakov 
in študentov 

Sprejet Pravilnik o finančnih nagradah dijakom in 
študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in 
objavljen javni razpis ter dodelitev sredstev trem 
dijakom oz. študentom. 

8. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Alojz Andrejč Ogled izgradnje prizidka k osnovni 
šoli za potrebe šole in vrtca 

Ogled šole s strani članov občinskega sveta je bil 
opravljen po 13. redni seji, 17.07.2008. 

9. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Drago Korošec Postavitev zaščitnih ograj na Vardi 
(nad Gornikom) 

Postavljene zaščitne ograje. 

10. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Marija Šauperl Sprejem skupnega odloka na 
območju Slovenskih goric, ki bi 
urejal vodenje turističnih vodnikov 

Odlok, ki ga je izdelala Janja Viher (Razvojna 
agencija Slovenske gorice), je bil dan v obravnavo 
občinam, v prvi obravnavi je obravnavan na 18. redni 
seji Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

11. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Roman Črnčec Postavitev ogledala v križišču pri 
Lorberjevih v Gasteraju 

Nerealizirano 

12. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Drago Korošec Zaščita elek. napeljave, 
razdelilnika v Jurovskem Dolu 

Nerealizirano 
(ureditev v sklopu širitve ceste »Prometna povezava 
urbanega središča z avtocest«) 

13. 11. redna seja, 
19.03.2008 

Alojz Andrejč Ogled kritičnih točk v prometu po 
občini naj opravi Svet za 
preventivo in varnost v cestnem 
prometu 

Nerealizirano 

14. 12. redna seja, 
29.05.2008 

Roman Črnčec Nakup dodatnih sedežev v mrliški 
vežici 

Nakup lesenih zložljivih stolov je še vedno v fazi 
zbiranja ponudb - nerealizirano 

15. 12. redna seja, 
29.05.2008 

Alojz Andrejč Datum pričetka košnje trave ob 
cestah 

Začetek junija 2008. 

16. 12. redna seja, 
29.05.2008 

Branko Črnčec Kdo skrbi za urejenost in red pri 
mrliški vežici? 

Podjetje Almaja d.o.o. iz Lenarta. 
Ureditev mrliške vežice marec 2009. 

17. 12. redna seja, 
29.05.2008 

Marija Šauperl Parkirišča pred blokom v 
Jurovskem Dolu 7 

Urejena parkirna mesta po končanju gradbenih del ob 
šoli. 
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18. 13. redna seja, 
17.07.2008 

Marija Šauperl Slaba varnostna situacija na 
gradbišču ob šoli 

Dogovor z Lipo z.o.o. in nadzorom Dr. Durjava. 

19. 13. redna seja, 
17.07.2008 

Drago Korošec Kje se lahko prijavi škoda po 
neurjih, kako deluje komisija za 
popis škode in zakaj je bil odziv 
intervencijske službe tako pozen? 

Škoda se prijavi pri Občinski upravi, imenovana 
komisija v sestavi Samo Kristl, Jasna Senekovič in 
Boris Demšar za stavbe in Samo Kristl, Ivan Špindler, 
Franc Senekovič in Jasna Senekovič za kmetijstvo si 
je škodo ogledala in sestavila zapisnike, ki so bili 
posredovani na Ministrstvo za obrambo, Upravo za 
zaščito in reševanje, dne 24.09.2008 

20. 14. redna seja, 
09.10.2008 

Marija Šauperl Določitev upravitelja kulturnega 
doma 

Sklenjen dogovor s Kulturnim društvom Ivan Cankar, 
s katerim je slednje postalo upravitelj kulturnega 
doma v Jurovskem Dolu. 

21. 14. redna seja, 
09.10.2008 

Marija Šauperl Namestitev kamer ob pokopališču Opravilo se je zbiranje ponudb, ni še bila sprejeta 
odločitev o nabavi - nerealizirano 

22. 14. redna seja, 
09.10.2008 

Roman Črnčec Plaz pri Orniku, ki še ni urejen in 
bi se moral urediti pred zimo 

Nerealizirano 
(predvidoma julija 2009) 

23. 14. redna seja, 
09.10.2008 

Drago Korošec V kateri fazi je sprejem 
prostorskega načrta občine? 

Faza planiranja dodatnih možnosti gradnje na 
območju razpršene gradnje in ohranjanju že odobrenih 
nezazidanih stavbnih zemljišč. 

24. 15. redna seja, 
04.12.2008 

Alojz Andrejč Brezplačen odvzem kosovnih 
odpadkov v Mariboru, pri 
Saubermacherju je potrebno plačilo 

Mogoč je brezplačen odvzem kosovnih odpadkov tudi 
pri podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o. – odgovor 
župana pobudniku. 

25. 15. redna seja, 
04.12.2008 

Branko Črnčec Ureditev ekoloških otokov po Sp. 
Gasteraju in Žitencah tako kot so 
se drugje po občini 

Nerealizirano 
(v letu 2009 predvidena ureditev dveh ekoloških 
otokov) 

26. 15. redna seja, 
04.12.2008 

Dejan Simonič Mulde na Žitencah so v izredno 
slabem stanju 

Mulde so bile očiščene. 

27. 15. redna seja, 
04.12.2008 

Drago Korošec Slabo stanje cest in plazovi na 
cestah, predvsem na cesti Varda-
Lenart 

Naročeno popravilo oz. sanacija plaza po seji. 
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28. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Alojz Andrejč Sanacija plazov v občini – 
predvsem plaza na cesti na Malni 

Občina bo plaz sanirala do konca leta 2009. 

29. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Alojz Andrejč Pobuda za ureditev pešpoti od 
Baumana do cerkve v Jurovskem 
Dolu 

 

30. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Roman Črnčec Povezava s sosednjimi župani in 
ustvarjanje pritiska na pristojno 
ministrstvo oz. državo, da bi v 
zvezi s sanacijo plazov dosegli 
sofinanciranje s strani države 

 

31. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Roman Črnčec Slabo ravnanje z delovnimi 
materiali, ki jih je potrebno 
pospraviti (Gasteraj) 

 

32. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Roman Črnčec Ureditev obcestnih jarkov in 
udarnih lukenj, predvsem pri 
Šalamunu 

 

33. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Marija Šauperl Tehtnica pri zadrugi Kmetijska zadruga Lenart jo je odstranila. 

34. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Drago Korošec Predstavitev čistilnih naprav Predvidoma 21.04.2009, s strani Regeneracije d.o.o. 

35. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Drago Korošec Udarne jame po Partinju in na 
Vardi 

Jame so bile sanirane. 

36. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Branko Črnčec Zadolženost pluženja snega v 
Gasteraju pri Oprešniku in zakaj se 
je plužilo tako na ozko? 

Pluženje je opravljal Kerec. 

37. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Branko Črnčec Ureditev cest in jarka ob cesti s 
kanali v Gasteraju 
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38. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Dejan Simonič Čiščenje muld  

39. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Branko Črenčec Gramoziranje ceste Belna – Šnofl v 
Gasteraju 

 

40. 17. redna seja, 
12.03.2009 

Ludvik Dajčman Gramoziranje ceste pri Majceniču  
in Krajncu v Partinju 

 

 
 


