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                                                                                                            Jurovski Dol, 13.03.2013 
                                                                                                            Zadeva: 900-1/2013- 
 
 
Na podlagi 22. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 16/10), sklicujem 
 

16. redno sejo 

Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki bo v četrtek, 21.03.2013 ob 17. uri 

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

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje  
3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje  
4. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
za leto 2013 
5. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor o delu v letu 2012 
6. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2012 
7. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2012 
8. Predstavitev Podravsko – ptujsko – ormoške regionalne destinacijske organizacije 
9. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
10. Odlok o zaključnem računu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 
11. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 
12. Popravek sklepa o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske 
dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah 
13. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« 
14. Razno 
 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času! 
 
 
                                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                           Peter Škrlec 
                                                                                                                Župan 
 
 
 
Vročiti: 

- članom občinskega sveta, 
- članom nadzornega odbora, 
- Saubermacher Slovenija d.o.o., 
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, 
- Policijska postaja Lenart,  
- Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj,  
- predstavnikom medijev. 
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                     2.               
 
 

 
ZAPISNIK 15. REDNE 

SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne __________ sprejel zapisnik 15. redne seje, 
kot je bil zapisan.  
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Številka: 900-1/2012 
Datum: 21.12.2012 
 

Z A P I S N I K  
 

15. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila 
v četrtek, 20.12.2012. 

 
Seja je potekala v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. 
 

 
Sejo je vodil župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec.  
 
Na seji so bili navzoči člani in članica Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: 
Alojz Andrejč, Milan Bauman, Branko Črnčec, Roman Črnčec, Drago Korošec, Franc 
Lešnik, Gregor Nudl, Marija Šauperl in Janez Verbošt (v nadaljevanju: člani sveta) 
 
Opravičeno odstotni: / 
 
Navzoči gostje: Boris Fatur, Mariborski vodovod d.d. 
 
Občinska uprava: Franc Bele, Mojca Guzej, Samo Kristl, Jasna Senekovič.   
 
Zainteresirana javnost: Milan Zorec 
 
Seja se je pričela ob 17. uri. 
 
 
AD 1. 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
 
Župan Peter Škrlec je ugotovil sklepčnost Občinskega sveta, saj je bilo prisotnih osem od 
devetih članov občinskega sveta.  
 
Župan Peter Škrlec je predlagal dnevni red 15. redne seje, kot je bil posredovan z vabilom z 
dvema dodatnima točkama, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 14. redne seje  
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3. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in določitvi nove cene 
vode 

4. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
5. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 – druga obravnava 
6. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – 

druga obravnava 
7. Letni program športa Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 
8. Letni program kulture Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 
9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 

Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 
10. Potrdilo o usklajenosti programa oskrbe s pitno vodo za leto 2013 
11. Sklep o vključitvi novega projekta v Načrt razvojnih programov Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah za leta 2012-2015 
12. Sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih 

voda v Ledineku in Dražen Vrhu« 
13. Razno 
 
Razprava: Marija Šauperl. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 33. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 15. redni seji, dne 
20.12.2012 sprejel razširitev dnevnega reda 
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 115 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 
AD 2. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH  
 
Na seji se je pridružil član občinskega sveta Gregor Nudl. 
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 14. redni seji, dne 21.11.2012 sprejel zapisnik 14. redne seje, kot 
je bil zapisan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
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ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 116 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 3. 
SKLEP O POTRDITVI POSLOVNEGA NAČRTA IZVAJANJA DEJAVNOSTI 
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO 
VODO V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH IN DOLOČITVI NOVE CENE 
VODE 
 
Poslovni načrt je predstavil Boris Fatur, predstavnik Mariborskega vodovoda, javnega 
podjetja d.d. 
 
Razprava: Gregor Nudl, Marija Šauperl, Alojz Andrejč, Roman Črnčec, Franc Lešnik in Janez 
Verbošt. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/09) in 16. čl. Statuta Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 15. 
redni seji, dne 20.12.2012 sprejel Sklep o sprejetju Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti 
obvezne občinske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in 
določitvi nove cene vode, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 117 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 4. 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Marija Šauperl je vprašala ali se bo tabla zveze borcev, ki je bila nameščena na kulturnem 
domu, namestila tudi na obnovljen kulturni dom. 
 
Peter Škrlec je odgovoril, da se je izvajalec skrbno odstranil tablo, ki se bo namestila na 
fasadni del kulturnega doma tudi po rekonstrukciji in dozidavi. Samo Kristl je dodal, da bo 
najverjetneje tabla zamenjana z drugim kamnom, spominsko obeležje pa se bo zagotovo 
ohranilo. 
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Drago Korošec je opozoril na iztek vode na hribu pri Babšekovem klancu in dodal, da bo 
voda v zimskem času povzročala nevarnost, saj bo cestišče ob mrazu poledenelo. 
 
Samo Kristl je odgovoril, da je znano, da voda odteka in da se zadeva proučuje.  
 
Janez Verbošt je predlagal, da se Občino Sveta Ana pozove, da zakrpa luknje na cestišču proti 
Pavlasu.  
 
Janez Verbošt je predlagal, da se prične občina promovirati, saj imamo lepo urejen center, 
tako da bi bilo potrebno nekaj narediti za dogajanje v občini. 
 
Marija Šauperl je pritrdila Janezu Verboštu in dodala, da že precej časa predlaga, da se v 
proračunu namenijo finančna sredstva za ureditev nekaj turističnih točk, s katerimi bi pokrili 
vsaj en avtobus. Dodala je, da je opazno izboljšanje sodelovanja in medsebojnega podpiranja 
med občani. Dogajanje na trgu bo predstavljalo težavo, dokler se bo gradil kulturni dom, 
kasneje se lahko vsi reprezentativni dogodki dogajajo na trgu.  
 
Peter Škrlec je povedal, da bo za dogajanje na trgu več priložnosti čez poletje in se strinjal z 
Marijo Šauperl, da je potrebno vzpodbujati potencialne ponudnike v turizmu na območju 
občine.  
 
Drago Korošec je vprašal, kje so mladi in ali imajo slednji kakšne možnosti.  
 
Roman Črnčec je menil, da trg živi, da so se na trgu dogajale prireditve, ampak vprašati se je 
treba, ali se le-teh kot izvoljeni občani v predstavniškem telesu, udeležujemo. Skoraj nihče od 
tukaj prisotnih se ne udeleži prireditev, namesto da bi s svojo prisotnostjo pokazali interes po 
dogodkih in privabili še več občanov.  
  
 
 
AD 5.  
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2013 – 
DRUGA OBRAVNAVA 
 
Predlagan odlok sta predstavila Peter Škrlec in Mojca Guzej.  
 
Razprava: Janez Verbošt. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-
uradno prečiščeno besedilo, 110/11-ZDIUI12) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 15. redni seji, 
dne 20.12.2012 sprejel Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 v 
drugi obravnavi.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
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Sklep št. 118 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 6. 
ODLOK O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI 
SV. JURIJ V SLOV. GORICAH – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Razprave ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 37. čl. Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 97/10), 6. čl. Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), Uredbe o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje im pomoč (Ur. l. RS, št. Ur. l. RS, št. 92/07, 54/09 in 
23/11) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 15. redni seji, dne 20.12.2012 sprejel Odlok o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 119 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 7.  
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 
2013 
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 109/08, 49/09, 38/10),  7. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS št. 22/98, 97/01, 27/02, 110/02 in 15/03), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/09) in 16. člena Statuta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na svoji 15. redni seji, dne 20.12.2012 sprejel Letni program športa v Občini Sv. Jurij 
v Slov. goricah za leto 2013 kot je predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
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Sklep št. 120 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 8.  
LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 
2013 
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 66. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11), 5. čl. Pravilnika o sofinanciranju javnih 
kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 34/09) in 16. 
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 15. redni seji, dne 20.12.2012 sprejel Letni program kulture 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013, kot je bil predlagan.  
  
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 121 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 9.  
SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 
2013 
 
Razprava: Drago Korošec 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 19. čl. Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart 
(Url. l. RS, št. 65/99, 5/04) v zvezi s 124. čl Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 16/10) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 15. redni seji, dne 20.12.2012 sprejel Sklep o 
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij  v 
Slov. goricah za leto 2013, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 6 članov sveta. 
PROTI  so glasovali 3 člani sveta. 
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Sklep št. 122 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 10.  
POTRDILO O USKLAJENOSTI PROGRAMA OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 
2013 
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
V skladu z 28. čl. Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06, 41/08 in 28/11) in 16. 
čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah na 15. redni seji, dne 20.12.2012 sprejel Potrdilo o usklajenosti Programa 
oskrbe s pitno vodo za leto 2013 kot je bil predlagan. 
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 123 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 11.  
SKLEP O VKLJUČITVI NOVEGA PROJEKTA V NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETA 2012-2015 
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 3. odst. 7. čl. Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012  
(MUV, št. 30/10, 8/12 in 16/12) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 15. redni  
seji, dne 20.12.2012 sprejel naslednji Sklep o vključitvi novega projekta v Načrt razvojnih 
programov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leta 2012-2015, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 124 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 
 SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT 
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V LEDINEKU IN DRAŽEN 
VRHU« 
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. 
RS,  št. 44/07), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) in 16. čl. Statuta Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah je Občinski svet na 15. redni seji, dne 20.12.2012 sprejel Sklep o 
potrditvi Investicijskega programa za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku 
in Dražen Vrhu, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 9 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 
Sklep št. 125 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 13. 
RAZNO 
 
Marija Šauperl je predlagala, da se izdela transparentno poročilo glede financiranja gasilskega 
vozila, glede na to, da so se v proračunu za ta namen povečali odhodki za 16.000,00 EUR. 
Poročilo se lahko predstavi na naslednji seji občinskega sveta.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.  
 
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Višji svet. za spl. in prav. zadeve  
 
 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                          Peter Škrlec 
                                                                                                              Župan 
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                     3. 
 

 
ZAPISNIK  

2. DOPISNE SEJE  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. 

JURIJ V SLOV. GORICAH 
 

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

 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji ___ redni seji, dne __________ sprejel zapisnik 2. dopisne seje, 
kot je bil zapisan.  
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                                                                                                           Jurovski Dol, 01.03.2013 
                                                                                                           Zadeva: 900-1/2013 
 

Z A P I S N I K   
2. dopisne seje  

Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
 
ki je bila sklicana v sredo, 27.02.2013 in je bila končana v petek, 01.03.2013 ob 12. uri, ko je 
glasove oddalo devet članov občinskega sveta.  
 
K točki 1 
Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Energetska sanacija 
Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.  
 
Člani občinskega sveta so glasovali: 
Ime in priimek Glasuje Datum glasovanja 
Andrejč Alojz ZA 28.02.2013 
Bauman Milan ZA 28.02.2013 
Črnčec Branko ZA 28.02.2013 
Črnčec Roman ZA 28.02.2013 
Korošec Drago ZA 28.02.2013 
Lešnik Franc ZA 28.02.2013 
Nudl Gregor ZA 28.02.2013 
Šauperl Marija ZA 28.02.2013 
Verbošt Janez ZA 28.02.2013 
 
Sklep št. 126 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, (14/13 
popr.), 110/11-ZDIU12), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. 
RS,  št. 44/07, 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10) in na podlagi Statuta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na 2. dopisni seji, sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta Energetska sanacija Osnovne šole Jožeta Hudalesa, kot je bil predlagan.  
 
 
Zapisala: 
Jasna Senekovič 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                         Peter Škrlec 
                                                                                                             Župan 
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                     4. 
 

 

SKLEP  
O POTRDITVI ELABORATA  

O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV 
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V 
OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2013 

 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave in Saubermacher Slovenija d.o.o. 
 
Nosilec gradiva: Franc Knaus   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in 16. člena 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah  na ____. seji dne _______ sprejel naslednji Sklep o sprejemu Elaborata o 
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki, kot je bil predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in 16. člena 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah  na ____. seji dne _______ sprejel naslednji 
 

SKLEP 
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne  

občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
 

I. 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah sprejema Elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013, izvajalca Saubermacher Slovenija d. o. o., ki je priloga 
in sestavni del tega sklepa. 
 

II. 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah soglaša s cenikom izvajanja javne službe 
varstva okolja:  

Vrsta odpadka 
Volumen  
zabojnika 

Cena  
(brez DDV) 

DDV 
Cena  

(z DDV) 

  Mešani komunalni odpadki 120  12,6041        1,0713        13,6754 
  Mešani komunalni odpadki 240  25,2084        2,1427        27,3511 

  Mešani komunalni odpadki 770 80,8768        6,8745        87,7513 
  Mešani komunalni odpadki    1.100     115,5382        9,8207      125,3589 
  Mešani komunalni odpadki     80*   8,4028        0,7142          9,1170 

  Biološko razgradljivi odpadki 120   3,5022   0,2977      3,7999 
  Biološko razgradljivi odpadki 240  7,0044   0,5954      7,5998 
 
* vrečke 

III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. 
 
 
Številka: 354-1/2013- 
Jurovski Dol, 21.03.2013 
 
 
                                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                           Peter Škrlec  
                                                                                                                Župan  
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ELABORAT  

 

O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV  

OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  

RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 

 

V OBČINI SVETI JURIJ  

V SLOVENSKIH GORICAH 

ZA LETO 2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

IZVAJALEC  
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VSEBINA ELABORATA 
1. Uvodna pojasnila in zakonska osnova izdelave Elaborata  
2. Zavezanec za izdelavo Elaborata ter določitev območja izvajanja javne službe ravnanja z 
odpadki  
3. Izhodišča za oblikovanje cen javne službe ravnanja z odpadki  
4. Elementi Elaborata, skladno z 9. členom Uredbe  

4.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje  

4.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za 
preteklo obračunsko obdobje  

4.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje  

4.4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih  

4.5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih  

4.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje 
cena, s primerljivimi območji  

4.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 
oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov  

4.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje  

4.9. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje 
obračunsko obdobje  

4.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne 
službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 26 

4.11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje  

4.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje  

4.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje  

4.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javen službe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje  

4.15. Višina najemnine za javno infrastrukturo in njen delež, ki se prenese na uporabnike 
javne infrastrukture  

4.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in 
stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev
  



 19 

4.17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje
  

4.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 
in druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda št. 35  
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Uvodna pojasnila in zakonska osnova izdelave Elaborata  
 
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št. 87/2012 in 109/2012) (v 
nadaljevanju: Uredba), ki je vstopila v veljavo s 1.1.2013, ceno storitve posamezne javne 
službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe z Elaboratom o oblikovanju cene 
izvajanja storitev posamezne javne službe (v nadaljevanju: Elaborat), ki ga predloži 
pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 
 
Občina na podlagi Elaborata določi potrjeno ceno, izvajalec pa v skladu s potrjeno ceno 
oblikuje cenik ter ga objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/2006-UPB1, 49/2006, 66/2006 Odl.US, 
112/2006 Odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 
57/2012, 97/2012 Odl.US), so obvezne občinske gospodarske javne službe s področja 
ravnanja z odpadki naslednje: 
 

• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene 
javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki. 
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno 
javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe:  

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:  

• ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno 
zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada 

• ločeno zbrane odpadne embalaže 

• biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in  

• mešanih komunalnih odpadkov 
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe, kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, posredujemo pristojnemu 
organu občine, v obravnavo in sprejem pričujoči Elaborat. Elaborat v taki obliki posredujemo 
prvič. 
Kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, pristojnemu organu predlagamo, da predlagani 
Elaborat obravnava in ga potrdi oz. sprejme. 
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Zavezanec za izdelavo Elaborata ter določitev območja izvajanja javne 
službe ravnanja z odpadki 

Zavezanec za izdelavo Elaborata za javne službe ravnanja z odpadki je izvajalec obveznih 
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki. 
Družba Saubermacher Slovenija d.o.o., je na območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki, od 1. 10 1990, na 
podlagi sklenjene Pogodbe o odstranjevanju odpadkov v Občini Lenart. 
 
Podatki o zavezancu za izdelavo Elaborata: 

Naziv:   Saubermacher Slovenija d.o.o. 
Naslov:  Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota 
Matična številka: 5432391 
Davčna številka: 75433737 
Šifra dejavnosti: 38.110 
Vpis v sodni reg.: Okrožno sodišče Murska Sobota 
Vložna številka: 1/03201-00 
 

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah je sestavni del območja šestih občin, ki so se 
dogovorile za skupno območje z enotnim standardom ravnanja z odpadki in enotno ceno 
ravnanja z odpadki. Območje obsega naslednje občine: 
 

Občina Benedikt 
Občina Cerkvenjak 
Občina Lenart 
Občina Sveta Ana 
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

 
Za celotno območje vseh 6 občin (v nadaljevanju: Območje) je pripravljen enoten Elaborat. 
 

Izhodišča za oblikovanje cen javne službe ravnanja z odpadki 

V Elaboratu so, skladno z določili 22. člena Uredbe, oblikovane predlagane cene za 
posamezno javno službo in posamezne storitve znotraj javne službe v skladu s programi 
ravnanja z odpadki v občinah v območju. Cene so za celotno območje enotne.  
 

Elementi Elaborata, skladno z 9. členom Uredbe 

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani pristojnega 
Ministrstva, v Elaboratu ni potrebno opredeliti točk 4.4., 4.5., 4.6.. Ob izdelavi tega Elaborata 
pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij, zato Elaborat teh točk ne vsebuje. 
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Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje  

Za preteklo obračunsko obdobje izvajalec ni oblikoval predračunske količine opravljenih 
storitev. V istem obdobju je dejansko prevzel naslednje količine komunalnih odpadkov, ki jih 
lahko tolmačimo kot obračunsko količino opravljenih storitev za preteklo obračunsko 
obdobje: 
 

Dejanska količina opravljenih storitev v letu 2012 v kg 
Storitev Občina 

Lenart 
Občina 

Sveta Ana 

Občina 
Sveta 

Trojica 

Občina 
Sveti Jurij 

Občina 
Cerkvenjak 

Občina 
Benedikt 

Območje 

1 
Zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov, 
ki vključuje zbiranje: 

1.919.060 370.810 374.620 336.120 347.940 407.040 3.755.590 

A 

ločenih frakcij določenih 
komunalnih odpadkov in 
kosovnih odpadkov, razen 
ločeno zbrane odpadne embalaže 
ter biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada, 

138.660 60.540 46.260 39.860 38.240 28.100 351.660 

B ločeno zbrane odpadne 
embalaže, 

549.060 137.640 141.880 136.720 145.340 160.340 1.270.980 

C 
biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada 
in 

486.780 26.170 46.440 37.300 33.000 69.220 698.910 

D mešanih komunalnih 
odpadkov. 

744.560 146.460 140.040 122.240 131.360 149.380 1.434.040 

2/ 
3 

Obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov in 
odlaganje ostankov 
predelave ali 
odstranjevanja 
komunalnih odpadkov  

883.220 207.000 186.300 162.100 169.600 177.480 1.785.700 

*količine zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov po posameznih občinah za leto 2012 se poročajo do 31.3.2013. V zgornji 
tabeli navedene količine še niso dokončne in se lahko še spremenijo vendar odstopanje ne bo veliko. Količina odloženih 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov posameznega območja se zaradi skupne obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov iz več območij izračuna iz skupne vsote odloženih ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov glede na delež in sestavo obdelanih določenih vrst komunalnih odpadkov iz posameznega območja v skupni 
količini obdelanih določenih vrst komunalnih odpadkov. V času izdelave Elaborata podatek za območje še ni razpoložljiv. 
 

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje 

Za preteklo obračunsko obdobje izvajalec ni oblikoval predračunskih stroškov izvajanja 
storitev. Obračunske stroške izvajanja storitev pripravlja izvajalec v okviru letnih zaključnih 
računovodskih poročil, ki za preteklo obračunsko obdobje ob izdelavi Elaborata še niso 
zaključena zato stroškov izvajanja storitev posameznih javnih služb za preteklo obračunsko 
obdobje še ni mogoče prikazati. 
 



 23 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 

Za preteklo obračunsko obdobje predračunska cena ni bila oblikovana. V celotnem trajanju in 
do konca preteklega obračunskega obdobja je veljala Uredba o določitvi najvišjih cen 
komunalnih storitev, ki je v obdobju od leta 2010 do konca leta 2012 onemogočala 
uveljavitev stroškovnih cen komunalnih storitev. 
 

Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani pristojnega 
Ministrstva, v Elaboratu ni potrebno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob 
izdelavi tega Elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij. 
 

Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani pristojnega 
Ministrstva, v Elaboratu ni potrebno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob 
izdelavi tega Elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij. 
 

Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje 
cena, s primerljivimi območji 

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani pristojnega 
Ministrstva, v Elaboratu ni potrebno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob 
izdelavi tega Elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij. 
 
 

Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 
oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov  
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Opredelitev kazalnikov, ki se v skladu z Uredbo upoštevajo pri primerjavi:  

Kazalnik Formula za izračun Opis 

Pospešena pokritost 
kratkoročnih 
obveznosti 

Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva 
financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je 
vrednost tega kazalnika večja od 1, so poleg 
zalog z dolgoročnimi viri financirana tudi 
likvidnejša sredstva. 

Gospodarnost 
poslovanja 

Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi 
prihodki in povzročenimi odhodki iz 
poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, 
uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, 
izkazanega čistega dobička. V primeru 
negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost 
kazalnika manjša od 1. 

Povprečna mesečna 
plača na zaposlenca 

 

 

Rezultat kazalnika prikazuje povprečno 
mesečno plačo zaposlenca. 

Vir: AJPES, Pojasnila postavk iz bilance stanja. Dostop: http://www.ajpes.si/fipo/Pojasnila_za_gd.asp (Jan. 2013) 
 

 
Primerjalni kazalniki za povprečje primerljivih panog so v skladu z Uredbo vzeti iz podatkov, 
ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).  
Za potrebe primerjave se na podlagi 9. člena Uredbe za povprečje panoge javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.11 »Zbiranje in odvoz 
nenevarnih odpadkov«, za povprečje panoge javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov pa se šteje dejavnost 38.21 »Ravnanje z nenevarnimi odpadki«. 
Najnovejši zahtevani kazalniki so ob pripravi Elaborata na voljo za leto 2011. 
 
Primerjava kazalnikov med izvajalcem javne službe in primerjalno panogo za leto 2011: 

Kazalnik 
Saubermacher 
Slovenija d.o.o. 

38.21:  
Ravnanje z 

nenevarnimi 
odpadki 

38.11:  
Zbiranje in odvoz 

nenevarnih odpadkov 

Pospešena pokritost 
kratkoročnih obveznosti 

1,15 1,34 1,19 

Gospodarnost poslovanja 1,06 1,00 1,00 

Povprečna plača na zaposlenca 1.460,75 EUR 1.376,86 EUR 1.421,00 EUR 
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Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 

Predračunska količina je načrtovana količina v prihodnjem obračunskem obdobju, ocenjena 
na podlagi količin predhodnega obračunskega obdobja ter predvidevanj za prihodnje 
obračunsko obdobje. 

Storitev 
Predračunska količina 

opravljenih storitev      
v letu 2013 v kg 

1. 
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki 
vključuje zbiranje: 

3.755.590 

a. 
ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 
odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 

351.660 

b. ločeno zbrane odpadne embalaže, 1.270.980 

c. 
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada in 

698.910 

d. mešanih komunalnih odpadkov. 1.434.040 

2./ 
3. 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

1.785.700 

 
V letu 2013 načrtujemo enake količine kot smo jih na območju dosegli v letu 2012. 
 

Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje 
obračunsko obdobje  

Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane količine 
opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem 
obračunskem obdobju in ne vključujejo cene javne infrastrukture. 

Storitev 
Predračunski 

stroški opravljenih 
storitev v letu 2013 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 686.423,00 EUR 

2./ 
3. 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

334.707,00 EUR 
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Kalkulacija predračunskih stroškov je pripravljena na osnovi kalkulacije, ki je bila podlaga za 
dogovore občin in izvajalca o ceni konec leta 2010 in pripravljena v novembru 2010. Zaradi 
blokade/zamrznitve cen, cene do 31.12.2012 niso bile spremenjene. 
Osnova za kalkulacijo so bili naslednji kalkulativni elementi: 

• za izračun stroškov pogonskega goriva (vozila, naprave) cena dizelskega goriva na dan 
03.11.2010 0,97667 EUR/l brez DDV s predvidenim 10% povišanjem kar znese 1,074337 
EUR/l brez DDV 

• za izračun stroškov deponiranja cena deponiranja ostanka mešanih komunalnih odpadkov in 
kosovnih odpadkov po predelavi na izbranem odlagališču 90,62 EUR/t. 

• za izračun stroškov dela povprečna plača posameznih skupin zaposlenih s predvidenim 3% 
povišanjem.  

• za izračun drugih stroškov materiala in stroškov storitev cene veljavne na trgu v drugi polovici 
leta 2010 brez predvidenega povišanja 

 

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne 
službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

V prihodnjem obračunskem obdobju je načrtovana uporaba naslednjih osnovnih sredstev:  

• posode oz. oprema za zbiranje pri povzročiteljih in v zbiralnicah ločenih frakcij: zabojniki za 
mešane komunalne odpadke, zabojniki za ločeno zbrano odpadno embalažo, zabojniki za 
biološko razgradljive kuhinjske odpadke, kontejnerji 

• vozila za prevzemanje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, odpadne 
embalaže in kosovnih odpadkov 

• vozilo za pranje posod za biološko razgradljive odpadke 

• vozila in oprema za zbiranje nevarnih odpadkov: vozila z ustreznimi dovoljenji, manjše in 
večje posode, sodi 

• oprema za sprejem in tehtanje odpadkov: tehtnica s programsko opremo 

• oprema za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov: spliting naprava oz. naprava za obdelavo 
odpadkov, balirna naprava, objekti, delovni stroji in naprave za manipulacijo, skladiščne 
površine, kontejnerji 

• oprema za prevoz odpadkov v termično obdelavo in odlaganje: vozila za prevoz kotalnih 
prekucnikov, vlečno vozilo 

• oprema za obdelavo bioloških odpadkov 

• ostala osnovna sredstva 

 

Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 

Razdelitev splošnih stroškov pripravlja izvajalec v okviru letnih zaključnih računovodskih 
poročil, ki za preteklo obračunsko obdobje ob izdelavi Elaborata še niso zaključena, zato 
razdelitve splošnih stroškov za preteklo obračunsko obdobje še ni mogoče prikazati. V 
prihodnjem obračunskem obdobju bomo splošne stroške na tržno dejavnost in javno službo 
delili po funkcionalni metodi.  
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Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 

V skladu z 11. členom Uredbe so posebne storitve izvajalca storitve, ki jih izvajalec opravlja 
in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri 
izvajanju dejavnosti, in niso obvezne storitve javne službe. Izvajalec posebnih storitev iz 11. 
člena Uredbe ne opravlja. 
 

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 

Izračun dobička pripravlja izvajalec v okviru letnih zaključnih računovodskih poročil, ki za 
preteklo obračunsko obdobje ob izdelavi Elaborata še niso zaključena, zato donosa na vložena 
potrebna osnovna sredstva za preteklo obračunsko obdobje še ni mogoče prikazati. 
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v prihodnjem obračunskem obdobju 
bo predvideno znašal 20.003,00 EUR. 
 

Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javen službe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 

V preteklem in v prihodnjem obračunskem obdobju je število zaposlenih za izvajanje javnih 
služb na območju 25 (vozniki, delavci na smetarskih vozilih, disponenti, delavci, strojniki, 
uprava). 
 

Višina najemnine za javno infrastrukturo in njen delež, ki se prenese na uporabnike 
javne infrastrukture 

Izvajalec bo za izvajanje storitev javnih služb uporabljal lastna osnovna sredstva in 
infrastrukturo. 
 

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in 
stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje 
posebnih storitev 

Izvajalec bo za izvajanje storitev javnih služb uporabljal lastna osnovna sredstva in 
infrastrukturo. 
Izvajalec na območju občine ne bo izvajal posebnih storitev. 
 

Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje 
obračunsko obdobje 

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene 
javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki. 
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Predračunska cena javne infrastrukture vključuje stroške povezane z javno infrastrukturo. To 
so predvsem stroški: 
 

- strošek najema javne infrastrukture 
- strošek zavarovanja javne infrastrukture 
- strošek odškodnin za javno infrastrukturo 
- finančna jamstva za javno infrastrukturo 
- odhodki iz financiranja gradnje ali obnove javne infrastrukture 

Izvajalec bo za izvajanje storitev javnih služb uporabljal lastna osnovna sredstva in 
infrastrukturo, zato je predračunska cena javne infrastrukture za obdelavo določenih vrst 
komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov za leto 2013 enaka 0,000 EUR/kg obdelanih odpadkov. 

Predračunska cena izvajanja storitev je cena izračunana na podlagi načrtovane količine 
opravljenih storitev (točka 4.8. Elaborata) in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca 
(točka 4.9. Elaborata) v prihodnjem obračunskem obdobju in je oblikovana na kg opravljene 
storitve (količino zbranih odpadkov).  
V predračunsko ceno opravljanja storitev javne službe ravnanja z odpadki so vključeni le 
stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe. Predračunska cena 
opravljanja storitev posameznih javnih služb ravnanja z odpadki je prikazana v naslednjih 
tabelah: 
Ravnanje s komunalnimi odpadki brez biološko razgradljivih odpadkov in zelenega 
odpada: 

€/leto €/kg €/leto €/kg €/leto €/kg €/leto €/kg

Strošek pogonskega goriva 8.752 0,025 31.632 0,025 35.690 0,025 76.073 0,025

Drugi stroški materiala 4.821 0,014 17.424 0,014 19.660 0,014 41.905 0,014

MATERIALNI STROŠKI 13.573 0,039 49.056 0,039 55.349 0,039 117.978 0,039

Stroški prevoznih storitev 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Stroški drugih storitev 6.898 0,020 24.930 0,020 28.128 0,020 59.956 0,020

STROŠKI STORITEV 6.898 0,020 24.930 0,020 28.128 0,020 59.956 0,020

STROŠKI DELA 33.154 0,094 119.825 0,094 135.198 0,094 288.177 0,094

Stroški amortizacije osn.sredst. 5.637 0,016 20.373 0,016 22.987 0,016 48.996 0,016

Stroški vzdrževanja osn.sredst. 4.376 0,012 15.816 0,012 17.845 0,012 38.037 0,012

Stroški financiranja 1.261 0,004 4.557 0,004 5.142 0,004 10.960 0,004

DRUGI STROŠKI 11.274 0,032 40.746 0,032 45.973 0,032 97.993 0,032

Splošni stroški 7.788 0,022 28.147 0,022 31.758 0,022 67.692 0,022

Dobiček 1.483 0,004 5.361 0,004 6.049 0,004 12.894 0,004

PREDRAČUNSKA CENA 74.169 0,211 268.065 0,211 302.456 0,211 644.690 0,211

zbiranje komunalnih 
odpadkov brez BIO

zbiranje ločenih frakcij 
določenih kom. 

odpad. in kosovnih 
odpad. brez BIO ter 

OE

zbiranje ločeno zbrane 
odpadne embalaže 

(OE)

zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov
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€/leto €/kg €/leto €/kg €/leto €/kg

Strošek pogonskega goriva 50.857 0,028 0 0,000 50.857 0,028

Drugi stroški materiala 3.596 0,002 0 0,000 3.596 0,002

MATERIALNI STROŠKI 54.453 0,030 0 0,000 54.453 0,030

Stroški prevoznih storitev 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Stroški drugih storitev 67.039 0,038 77.852 0,044 144.891 0,081

STROŠKI STORITEV 67.039 0,038 77.852 0,044 144.891 0,081

STROŠKI DELA 46.491 0,026 0 0,000 46.491 0,026

Stroški amortizacije osn.sredst. 32.621 0,018 0 0,000 32.621 0,018

Stroški vzdrževanja osn.sredst. 14.127 0,008 0 0,000 14.127 0,008

Stroški financiranja 8.733 0,005 0 0,000 8.733 0,005

DRUGI STROŠKI 55.481 0,031 0 0,000 55.481 0,031

Splošni stroški 27.483 0,015 0 0,000 27.483 0,015

Dobiček 5.908 0,003 0 0,000 5.908 0,003

PREDRAČUNSKA CENA 256.855 0,144 77.852 0,044 334.707 0,187

obdelava določenih 
vrst komunalnih 

odpadkov

odlaganje ostankov 
predelave ali 

odstranjevanja 
komunalnih odpadkov

obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov 
in odlaganje ostankov 

predelave ali 
odstr.kom.odpadkov

 
 
Predračunska cena je oblikovana na kg opravljene storitve. Na podlagi predračunske cene 
sprejeta potrjena cena je oblikovana na kg opravljene storitve in se in se uporabnikom 
zaračuna glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza 
oz. praznjenja zabojnika. Preračun predračunske cene iz cene na kg v ceno na m3 je izveden 
tako, da je predvidena količina opravljene storitve navedena v točki 4.8. razdeljena na 
predvideno skupno prostornino izpraznjenih zabojnikov v m3 v enakem obdobju.  
 
V skladu z Uredbo se bo količina opravljenih storitev, izražena v kg, spremljala mesečno, 
prav tako se bo mesečno spremljala tudi prostornina izpraznjenih zabojnikov za mešane 
komunalne odpadke ter pogostost odvoza teh zabojnikov pri uporabnikih (izraženo v m3). 
 
V primeru ugotovljenih odstopanj glede količine opravljenih storitev in/ali prostornine 
izpraznjenih zabojnikov za mešane komunalne odpadke pri uporabnikih, za več kot 5 % 
mesečno, glede na mesečno povprečje v potrjenem Elaboratu, se bo na podlagi novih 
izračunov ustrezno spremenila mesečna akontacija zaračunavanja storitev javnih služb 
ravnanja z odpadki. 
 
Zaračunavanje storitev javnih služb, na podlagi novih mesečnih akontacij, se bo začelo z 
naslednjim mesecem po opravljenem izračunu. 
 
Dejanski obračun opravljenih storitev se opravi najmanj enkrat letno, ko se masa odpadkov v 
določenem obračunskem obdobju razdeli na uporabnike, glede na prostornino zabojnika za 
mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza teh zabojnikov. 
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Ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim odpadom: 

€/leto €/kg

Strošek pogonskega goriva 5.981 0,009

Drugi stroški materiala 947 0,001

MATERIALNI STROŠKI 6.928 0,010

Stroški prevoznih storitev 0 0,000

Stroški drugih storitev 2.012 0,003

STROŠKI STORITEV 2.012 0,003

STROŠKI DELA 18.856 0,027

Stroški amortizacije osn.sredst. 3.491 0,005

Stroški vzdrževanja osn.sredst. 2.436 0,003

Stroški financiranja 0 0,000

DRUGI STROŠKI 5.928 0,008

Splošni stroški 6.807 0,010

Dobiček 1.201 0,002

PREDRAČUNSKA CENA 41.732 0,060

obdelava določenih 
vrst komunalnih 

odpadkov

 
 
Predračunska cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in zelenega odpada je oblikovana 
na kg opravljene storitve. Na podlagi predračunske cene sprejeta potrjena cena zbiranja 
biološko razgradljivih odpadkov in zelenega odpada je oblikovana na kg opravljene storitve in 
se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika za biološko razgradljive odpadke in 
pogostost odvoza oz. praznjenja zabojnika. Preračun predračunske in potrjene cene iz cene na 
kg v ceno na m3 je izveden tako, da je predvidena količina opravljene storitve navedena v 
točki 4.8. razdeljena na predvideno skupno prostornino izpraznjenih zabojnikov za biološko 
razgradljive odpadke v m3 v enakem obdobju.  
 
V skladu z Uredbo se bo količina opravljenih storitev, izražena v kg, spremljala mesečno, 
prav tako se bo mesečno spremljala tudi prostornina izpraznjenih zabojnikov za biološko 
razgradljive odpadke ter pogostost odvoza teh zabojnikov pri uporabnikih (izraženo v m3). 
V primeru ugotovljenih odstopanj glede količine opravljenih storitev in/ali prostornine 
izpraznjenih zabojnikov za biološko razgradljive odpadke pri uporabnikih, za več kot 5 % 
mesečno, glede na mesečno povprečje v potrjenem Elaboratu, se bo na podlagi novih 
izračunov ustrezno spremenila mesečna akontacija zaračunavanja storitev javnih služb 
ravnanja z odpadki. 
 
Zaračunavanje storitev javnih služb, na podlagi novih mesečnih akontacij, se bo začelo z 
naslednjim mesecem po opravljenem izračunu, za že obračunane mesece pa se bo izvedel 
poračun razlike. 
 
Dejanski obračun opravljenih storitev se opravi najmanj enkrat letno, ko se masa odpadkov v 
določenem obračunskem obdobju razdeli na uporabnike, glede na prostornino zabojnika za 
biološko razgradljive odpadke in pogostost odvoza teh zabojnikov. 
 

Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 
in druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda št. 35  
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Prihodki in večina stroškov se knjiži neposredno na končne nosilce oziroma dejavnosti. 
Določene vrste stroškov, ki jih ni mogoče neposredno dodeliti, se razporejajo na podlagi 
naslednjih sodil: 

• stroški lastnih prevozov (npr. amortizacija, stroški dela, stroški zavarovanja vozil itd.) se 
razporejajo glede na opravljene kilometre za posamezno dejavnost, 

• stroški obdelave komunalnih odpadkov (npr. amortizacija, električna energija, delo, gorivo 
itd.) se razporejajo na podlagi obdelane količine in njenega deleža v skupni obdelani količini, 

• za ostale stroške smo uporabili ustrezna sodila v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi, po podobnem principu. 
 

 
 
Murska Sobota, 15. 02. 2013 
 
 
 
           Saubermacher Slovenija d.o.o. 
                                Direktor: 

            Rudolf Horvat, univ. dipl. prav. 
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JAVNE SLUŽBE RAVNANJE Z ODPADKI 
 NA OBMOČJU OBČINE  

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH  
V LETU 2013  

 
1. OBSEG STORITEV JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 
Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona varstvu okolja (Ur. list RS, št. 57/2012), 
so obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
naslednje : 
 
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. 
 
 
1.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov  
 
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah, se izvaja na podlagi naslednjega standarda : 
 

 

1. Zbiranje na prevzemnih mestih 
 

 

Število prevzemov na leto 

- mešani komunalni odpadki  13 - krat 
- mešana embalaža  13 - krat 
- papir in papirna embalaža  13 - krat 
- biološko razgradljivi odpadki  43 - krat 
- kosovni odpadki    1 - krat 

 
 

2. Zbiranje v zbiralnicah ločenih frakcij 
 

 

Število prevzemov na leto 

- papir in papirna embalaža                13 - krat 
- mešana embalaža                13 - krat 
- steklo                13 - krat 

 
 

3. Zbiranje s premično zbiralnico 
 

 

Število prevzemov na leto 

- nevarni odpadki 1 – krat 
 

 

4. Zbiranje odpadkov v zbirnem centru v  
    Lenartu (S. Porčič) 
 

 

Obratovalni čas 

- določene vrste nenevarnih in nevarnih odpadkov 

Ponedeljek - petek 
od 07.00 do 17.00 

Sobota 
od 7.00 do 12.00 
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1.2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov  
 
Na podlagi Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. list RS, št. 61/2011), je 
dovoljeno odpadke odlagati, pod pogoji, da izpolnjujejo zahteve iz predpisov. 
 
 
Kar se tiče komunalnih odpadkov, se lahko le-ti odlagajo, če : 
 
- njihova onesnaženost ne presega mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti za  
  komunalne odpadke in /ali če so : 
- mehansko-biološko obdelani. 
 
Da bi zadostili pogojem za odlaganje odpadkov, izvajamo v Centru za ravnanje z 
odpadki mehansko obdelavo, s katero dobimo t.i. lahko in težko frakcijo odpadkov, 
kar je pogoj za njihovo nadaljnje ravnanje. 
 
 
1.3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov 
 
Odlaganje ostankov predelave mešanih komunalnih odpadkov in neuporabnih 
kosovnih odpadkov zagotavljamo na odlagališčih v Sloveniji (stabilizirana težka 
frakcija), lahko frakcijo pa transportiramo v tujino, v obrate za proizvodnjo 
alternativnih goriv. 

 
2. CENE STORITEV JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 
2.1. Pravne osnove 
 
Vlada Republike Slovenije je dne 15. 11. 2012, sprejela Uredbo metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba). Z navedeno Uredbo se oblikovanje cen ureja na 
novo, na podlagi predračunskih akontacij zaračunavanja mesečnih stroškov ravnanja 
z odpadki in obračunih, najmanj enkrat letno. 
 
Uredba je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 87/2012, z dne   
16. 11. 2012, veljati pa je začela 1. 1. 2013. 
 
Dne 31. 12. 2012, je Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije, 
št. 109/2012, objavila prve spremembe navedene Uredbe. 
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2.2. Izhodišča  za  oblikovanje  cen  javnih  služb  ravnanja  s  komunalnimi  
       odpadki  
 
2.2.1. Elaborat 
 
Ceno storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: 
javne službe), predlaga izvajalec javnih služb z Elaboratom o oblikovanju cen 
izvajanja storitev javnih služb (v nadaljnjem besedilu: Elaborat), ki ga predloži 
pristojnemu občinskemu organu v potrditev.  
 
Izvajalec Elaborat pripravi enkrat letno, mora pa ga pripraviti takoj in ga poslati 
pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja nove cene, če 
razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno, glede na količino opravljenih storitev 
v preteklem obračunskem obdobju presega deset odstotkov od potrjene cene.  
 
 
2.2.2. Količina opravljenega dela 
 
Količina opravljenega dela je izražena v kg in se nanaša na količine zbranih in 
obdelanih določenih vrst komunalnih odpadkov ter odloženih ostankov predelave ali 
odstranjenih komunalnih odpadkov.  
 
Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih 
storitev.  
 
Če dejanske količine opravljenih storitev ni mogoče ugotoviti, jo izvajalec zaradi 
določitve akontacij oceni na podlagi podatkov o povprečni količini opravljenih storitev 
v preteklem obračunskem obdobju, ki jih je izvajalec opravil za svoje uporabnike.  
 
 
2.2.3. Predračunska cena 
 
Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo, na podlagi načrtovane količine 
opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem 
obračunskem obdobju in ne vključuje cene javne infrastrukture. 
 
 
2.2.4. Potrjena cena 
 
Potrjena cena storitev javne službe je sestavljena iz cene javne infrastrukture ter iz 
cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ 
občine. 
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2.2.5. Obračunska cena 
 
Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo, pri čemer se za preračun stroškov 
na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški 
izvajalca v preteklem obračunskem obdobju. 
 
 
2.2.6. Sestava cene 
 
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za 
posamezno javno službo in sicer za: 
 

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in  
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.  
 

Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje 
posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za 
posamezno javno službo.  

 
Cena posamezne storitve javne službe je sestavljena iz cene: 
 

- javne infrastrukture in  
- opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.  

 
Cena javne infrastrukture vključuje:  
 

- stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture,  
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,  
- stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo,  
  povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,  
- finančna jamstva in  
- odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim  
  financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe.  
Cena opravljanja storitev vključuje naslednje skupine stroškov: 
 

- neposredne stroške materiala in storitev,  
- neposredne stroške dela,  
- druge neposredne stroške,  
- splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala,  
  amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,  
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije  
  poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,  
- splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno  
  potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,  
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,  
- neposredne stroške prodaje,  
- druge poslovne odhodke in  
- donos.  
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2.2.7. Oblikovanje cen za uporabnike 
 
Cene storitev javnih služb za uporabnike se oblikujejo, kot predračunske cene, na 
podlagi predračunskih količin opravljenega dela (izraženo v kg) in predračunskih 
stroškov za naslednje obračunsko obdobje. 
 
Cena storitev za uporabnike je sestavljena iz stroškov vseh treh javnih služb ravnanja 
s komunalnimi odpadki. 
 
Pri javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se ločeno oblikuje cena 
za zbiranje: 
 
- ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno  
  zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in  
  zelenega vrtnega odpada,  
- ločeno zbrane odpadne embalaže,  
- mešanih komunalnih odpadkov ter 
 
ločeno za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada. 
 
Cena javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, se uporabnikom 
oblikuje in zaračunava, v obliki akontacij, sorazmerno glede na prostornino zabojnika 
za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se 
najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih 
komunalnih odpadkov v posamezni občini na uporabnike glede na prostornino 
zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. 
 
Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in 
obračunsko ceno opravljenih storitev.  
Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko 
količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu 
upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje.  
 
Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti 
zabojnika, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika 
in najmanjša pogostost odvoza v skladu z občinskim predpisom, ki ureja opravljanje 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.  
 
Če se uvede nova storitev, se predračunska cena storitve javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki izračuna na podlagi ocene stroškov in prihodkov ter količine 
opravljene storitve za prvo leto opravljanja storitve. 
 

 
 
 
 



 37 

2.3. Oblikovanje cen storitev javnih služb na območju Občine Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah 

 
2.3.1. Predzadnje odlikovanje cen 
 
Predzadnje oblikovanje cen je bilo izvedeno v letu 2004, tako da so se 
nespremenjene cene uporabljale od 1. 12. 2004, pa do 31. 12. 2012, kar pomeni več 
kot 8 let. Te cene so bile naslednje : 
 

Volumen  
zabojnika 

Cena  
(brez DDV) DDV Cena  

(z DDV) 
120 10,9578 0,9314 11,8892 
240 19,7207 1,6763 21,3970 
770 70,6027 6,0012 76,6039 
1.100 99,5703 8,4635         108,0338 

    80*(vrečka) 7,1638 0,6089   7,7727 
 
 
2.3.2. Zadnje oblikovanje cen 
 
Zadnje oblikovanje cen je Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
potrdil, dne 03. 03. 2011, na 4. redni seji, v sklopu potrditve Poslovnega načrta 
izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2011. 
Te cene so : 
 

Volumen  
zabojnika 

Cena  
(brez DDV) 

DDV Cena  
(z DDV) 

120 13,2315 1,1247 14,3562 
240 26,4630 2,2494 28,7124 
770 84,9020 7,2167 92,1187 
1.100 121,2889      10,3096         131,5984 

    80* (vrečka) 8,8210        0,7498   9,5708 
 
Navedene cene so bile uporabljene v januarju 2013, ko se je pripravil nov preračun 
cen, na podlagi zahtev oz. izhodišč Uredbe in pripravljenega Elaborata. 
 
 
02.3.3. Nove cene storitev javnih služb 
 
Nove cene storitev javnih služb se uporabljajo od 1. 2. 2013 in so nižje od potrjenih 
cen v letu 2011, zaradi zmanjšanja količin odpadkov za obdelavo in odlaganje, s 
čimer so je zmanjšal del stroškov. Te cene znašajo : 
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Vrsta odpadka Volumen  
zabojnika 

Cena  
(brez DDV) 

DDV Cena  
(z DDV) 

  Mešani komunalni odpadki 120  12,6041        1,0713        13,6754 
  Mešani komunalni odpadki 240  25,2084        2,1427        27,3511 
  Mešani komunalni odpadki 770 80,8768        6,8745        87,7513 
  Mešani komunalni odpadki    1.100     115,5382        9,8207      125,3589 
  Mešani komunalni odpadki     80*   8,4028        0,7142          9,1170 
  Biološko razgradljivi 
odpadki 120   3,5022   0,2977      3,7999 

  Biološko razgradljivi 
odpadki 

240  7,0044   0,5954      7,5998 

 
* vrečke 
 
Nove cene se obračunavajo, kot akontacije. Mesečno bomo spremljali količine 
zbranih odpadkov in volumen izpraznjenih zabojnikov za mešane komunalne 
odpadke. 
 
Najmanj enkrat letno bomo pripravili obračun in poračun, ki se bo upošteval pri 
pripravi naslednjega Elaborata. 
 
     Pripravil : 
 
Franc Knaus, ekon. 

  Direktor : 
 

                                                                  Rudolf Horvat, univ. dipl .prav. 
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UVOD 
 
Veseli me, da lahko predstavim Poslovno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor 
za leto 2012, v katerem je podan pregled obsega in izvedbe dejavnosti nadzora na področju 
predpisov, ki sodijo v našo pristojnost. Poročilo so pripravili vodja NOE Medobčinski inšpektorat, ga. 
Nina MIKL, vodja NOE Medobčinsko redarstvo, g. Danijel ŽELEZNJAK, statistične podatke pa sta zbrala 
in obdelala pooblaščenec za vodenje in nadzor nad vodenjem prekrškovnih postopkov, g. Mitja 
SENEKOVIČ ter občinski redar – izmenovodja g. Igor REP. 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je organ skupne občinske uprave, ki so ga z odlokom 
skupaj ustanovile Mestna občina Maribor ter občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče – Slivnica, 
Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica 
ob Dravi, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Starše in 
Šentilj. Kot takšen je pričel delovati dne 13. 1. 2012. Organ izvaja naloge občinske inšpekcije in 
občinskega redarstva.  
 
Temeljna področja dela na področju inšpekcijskega nadzorstva so predvsem nadzor nad stanjem na 
občinskih cestah in javnih poteh, za namenom zagotovitve varnega odvijanja prometa in odprave 
ugotovljenih nepravilnosti, nadzor nad stanjem splošne čistoče na območjih občin ustanoviteljic, s 
poudarkom nad pravilnim ravnanjem s komunalnimi odpadki, vključevanjem na redni odvoz 
odpadkov pri pooblaščenih podjetjih, nadzor nad oglaševanjem in plakatiranjem v skladu z občinskimi 
predpisi ter vršenje nadzora nad vsemi veljavnimi predpisi, ki pristojnosti podeljujejo občinski 
inšpekciji. 
Na področju občinskega redarstva organ izvaja naloge za zagotavljanje varnega in neoviranega 
cestnega prometa na vseh cestah v naselju ter občinskih in nekategoriziranih cestah izven naselja, 
varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, varstva naravne in kulturne dediščine in 
zagotavljanja javnega reda in miru. 
 
Cilj Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, je zagotavljanje učinkovitega nadzora na vseh 
področjih, ki spadajo pod 'okrilje' inšpektorata in redarstva. Kljub izredno obsežnemu področju 
delovanja organa, za kar so potrebna široka znanja in usposobljenost tako inšpektorjev in občinskih 
redarjev kot ostalih zaposlenih v organu in kljub temu, da poklic občinski redar v javnosti še daleč ni 
tako spoštovan in je zato tudi toliko bolj stresen, ocenjujemo, da smo na pravi poti. 
 
Za opravljeno delo in pozitivne rezultate bi se rad zahvalil vsem zaposlenim na Medobčinskem 
inšpektoratu in redarstvu Maribor z željo, da za doseganje zastavljenih ciljev tudi v prihodnje 
delujemo enako zavzeto in prizadevno, oz. da v javno dobro delujemo še bolje. Vsem občinskim 
redarjem se na tem mestu tudi zahvaljujem za visok prag tolerance in strpnosti v postopkih s kršitelji, 
ki jim na račun njihovega dela izrekajo neprimerne očitke in žaljivke, na žalost pa vse prepogosto tudi 
grožnje. 
 
          S spoštovanjem! 
          Viktor MARKOVIČ 
          Vodja organa 



 43 

 
Kazalo 
PODROČJE NADZORA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA ..................................... 44 

NALOGE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA ....................................................................... 47 
Skrb za varen in neoviran promet ..................................................................................................... 47 

Varstvo najranljivejših udeležencev cestnega prometa.................................................................... 47 

Varen in neoviran promet ob prireditvah ......................................................................................... 48 

Varstvo javnega reda in miru ............................................................................................................ 48 

Varstvo javnega reda ob prireditvah................................................................................................. 49 

Varstvo okolja in neprometnih javnih površin .................................................................................. 49 

SODELOVANJE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA Z DRUGIMI 
ORGANI IN INŠTITUCIJAMI .................................................................................................... 50 

Sodelovanje s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ................................................. 50 

Sodelovanje v varnostnem sosvetu................................................................................................... 50 

Sodelovanje v svetu invalidov ........................................................................................................... 50 

Sodelovanje v komisiji za občinske redarske službe pri Skupnosti občin Slovenije .......................... 50 

Sodelovanje pri pripravi občinskih odlokov ...................................................................................... 51 

Sodelovanje v poostrenih nadzorih................................................................................................... 51 

Sodelovanje v Komisiji za funkcionalne preglede otroških igrišč ...................................................... 52 

STATISTIČNI PODATKI MEDOBČINSKEGA REDARSTVA NA OBMOČJU VSEH 
OBČIN USTANOVITELJIC ....................................................................................................... 52 

Odreditev odstranitve vozila oz. odvozi s pajkom............................................................................. 53 

Postopki po vloženih pravnih sredstvih............................................................................................. 54 

OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH ........................................................... 56 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata................................................................... 56 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva.......................................................... 59 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil .................................................................................. 59 

Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu................................................................ 59 

Varstvo javnega reda in miru v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah ............................................. 59 

KADROVSKE ZADEVE............................................................................................................. 60 

TEHNIČNA SREDSTVA IN OPREMA ................................................................................... 61 

OCENA DELA IN UGOTOVITVE ............................................................................................ 62 

POVZETEK .................................................................................................................................. 64 

 
 
 
 
 
 
 



 44 

 

PODROČJE NADZORA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 
Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata in redarstva izvajajo nadzor v skladu s pristojnostmi, ki jim 
jih podeljuje pozitivna zakonodaja Republike Slovenije in veljavni občinski odloki občin ustanoviteljic 
skupne občinske uprave.  
 
Inšpektorji na področju stanja občinskih cest sledijo določbam Zakona o cestah in na njegovi podlagi 
sprejetih podzakonskih aktov ter sprejetega občinskega odloka. Gre predvsem za izvajanje nadzora 
nad stanjem na občinskih cestah za zagotavljanje varnega odvijanja prometa (poškodbe, zamašitve 
odtočnih jaškov), posegov v občinske ceste brez soglasja pristojnih organov, za  nadzor nad 
izvajanjem zimske službe, … 
 
Pri izvajanju nadzora nad čistočo, gre predvsem za ukrepanja v okolici javnih objektov in pomembnih 
institucij (tržnice, trgi, kulturni in naravni spomeniki,  parki, šole..), kjer je dnevno večja frekvenca 
ljudi, poostrenega nadzora nad čistočo ob napovedanih prireditvah, izvrševanja nadzora nad stanjem 
javne infrastrukture (koši za odpadke, ekološki otoki, klopi, cestne svetilke, semaforji, prometni znaki, 
avtobusna postajališča …) v smislu čimprejšnje odprave poškodb in uničenj. 
 
V sklopu nadzora nad pravilnim ravnanjem s komunalnimi odpadki, inšpektorji izdajajo odločbe za 
vključitev povzročiteljev na redni odvoz komunalnih odpadkov pri pooblaščenem izvajalcu javne 
gospodarske službe ter na podlagi določb Zakona o varstvu okolja, odrejajo ukrepe za odstranitev 
nedovoljeno odloženih odpadkov v okolju.  
 
Inšpektorji aktivno sodelujejo z izvajalci občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode pri izvedbi aktivnosti za priključitev obstoječih stavb na 
javno kanalizacijo, kjer sekundarno omrežje to omogoča.  Ustaljena praksa poteka v smeri podajanja 
izpisov iz uradnih evidenc, ki so podlaga za uvedbe inšpekcijskih postopkov do izdaje ureditvene 
odločbe.  
 
Sodelovanje redno poteka tudi z izvajalci občinski gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki pri izvedbi aktivnosti za vključitev povzročiteljev odpadkov, ki niso vključeni v odvoz, da se 
jim z izdajo inšpekcijske odločbe odredi vključitev v določenem roku. Tudi v teh primerih pristojne 
služne javne službe inšpektoratu posredujejo podatke iz uradnih evidenc, na podlagi katerih 
inšpektorji vodijo postopke in izdajajo ureditvene odločbe po skrajšanih postopkih.  
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Spodnja tabela prikazuje število vseh inšpekcijskih in prekrškovnih opravil, ki so jih inšpektorji opravili 
v poročevalskem obdobju v vseh občinah ustanoviteljicah.  

 
 

VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2011 

REALIZACIJA 
2012 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 8046 7795 

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 6749 6375 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 23 4 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 152 237 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM 

NADZORU 

328 132 

IZDANI SKLEPI 29 50 

IZDANE ODREDBE 387 362 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE 4 1 

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI 0  

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 834 634 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI 315 186 

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  172 99 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 45 35 

IZDANI PLAČILNI NALOGI 9  

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU 27 11 

IZREČENI OPOMINI 5 3 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 0 8 

USTAVITEV POSTOPKA 18 17 

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE 23 4 

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR 2 6 

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE 14 3 

   

S  K U P A J 8361 7981 

(Vir: povzeto iz letnih poročil inšpektorjev) 
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Grafični prikaz vseh inšpekcijskih in prekrškovnih opravil  

 
Iz podatkov je mogoče razbrati upad tako inšpekcijskih opravil kot prekrškovnih, to pa je posledica 
tega, da je inšpektorat celotno poročevalsko leto izvajal nadzor brez enega inšpektorja, ki se je 
upokojil konec leta 2011, do aprila 2012 pa je trajal porodniški dopust inšpektorice.  
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NALOGE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
Skrb za varen in neoviran promet 

Temeljna naloga občinskega redarstva je skrb za varen in neoviran promet na javnih prometnih 
površinah v naseljih ter na občinskih cestah izven naselij. Občinski 
redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor večino svojega 
dela opravijo v okviru nadziranja t.i. mirujočega prometa. Pri tem so 
redarji v letu 2012 največ pozornosti namenili tistim kršitvam oz. tistim 
nepravilnim parkiranjem, ki so ovirala in ogrožala ostale udeležence v 
cestnem prometu. Ob nadzorih je bilo ugotovljeno, da še vedno zelo 
veliko voznikov vozila ustavi ali parkira na avtobusnih postajališčih. Prav 
zaradi tega je velik del pozornosti bilo usmerjeno v reševanje te 

problematike in proti koncu leta je bilo opaziti bistveno izboljšanje oziroma upad tovrstnih kršitev. 
Dosegli smo tudi dogovor z mariborskim mestnim avtobusnim prevoznikom o izvajanju nadzora na ta 
način, da se bodo redarji prevažali po mestu z avtobusi in tako neposredno spoznavali in reševali 
problematiko. Ob tem seveda ne pozabimo, da še vedno veliko voznikov vozila parkira na pločnikih 
ter kolesarskih stezah, s čimer ovira promet pešcev in kolesarjev. 

Kar zadeva neoviran promet pa so redarji izvajali tudi vsakodnevne nadzore upravičenosti ustavljanja 
in parkiranja na mestih, namenjeni ustavljanju in parkiranju vozil ob dostavi blaga. Pri tem so izvedli 
več poostrenih izvajanj ukrepov, ugotavlja pa se, da časovna omejitev parkiranja na določenih mestih 
še vedno ni dosegla namena, saj je, kot ocenjujemo, v določenih časovnih intervalih, kot tudi na 
določenih mestih namenjenih dostavi, frekvenca vozil večja, kot to omogoča število takšnih mest. 

Da pa nismo izvajali le nadzora na področju mirujočega prometa, priča podatek, da smo v letu 2012 
izrekli tudi 14 ukrepov kršitve uporabe varnostnega pasu, 34 ukrepov zaradi neuporabe varnostne 
čelade, 3 kršitve prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje voznikovo slušno ali vidno 
zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila, 27 kršitev predpisa udeležbe pešcev v cestnem prometu 
ter tudi 33 kršitev predpisa, ki ureja svetlobne prometne znake (semafor). 

V letu 2012 je mestna občina pristopila tudi k podpisu pogodbe javno zasebnega partnerstva za 
obnovo zastarele semaforske infrastrukture. Del tega so tudi 
samodejne merilne naprave, ki zaznavajo prekoračitve hitrosti. 
Merilne naprave so v samo nekaj mesecih zaznale nekaj 10000 
kršitev. 

Varstvo najranljivejših udeležencev cestnega prometa 

Največ časa so občinski redarji izvajali nadzor z namenom zaščite 
najranljivejših udeležencev v cestnem prometu, med katere zagotovo sodijo otroci, pešci in invalidi. 
Skoraj vsakodnevno je zato vsaj en redar izvajal naloge na območju za pešce v MO Maribor, ob rednih 
nadzorih v občini Lenart pa tudi na območju tamkajšnjega območja za pešce. Pri tem so redarji 
ugotavljali upravičenost vstopanja in vožnje z vozili po tem območju. Največ poudarka so redarji 
posvečali neupravičeni vožnji motornim kolesom in kolesom z motorjem v območju za pešce, saj le ti 
lahko obidejo fizične zapore in s svojo objestno vožnjo nemalokrat ogrožajo pešce, ki jim je 
pravzaprav območje za pešce namenjeno. Ob tem beležimo bistveno izboljšanje in upad tovrstnih 
kršitev. To lahko pripišemo tako striktnemu nadzoru, kot tudi ureditvi parkirnih mest za tovrstna 
vozila na obrobju območij za pešce. Zavedamo pa se, da moramo s tem trendom dela nadaljevati. 
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Prav tako pa so se vsakodnevno vršili nadzori  nad upravičenostjo parkiranja na mestih, namenjenih 
ali rezerviranih za parkiranje invalidom. Kršitve na teh mestih so še vedno številne, a se stanje v 
primerjavi z ugotovitvami iz preteklih let, izboljšuje, čeprav ugotavljamo 42% porast ugotovljenih 
prekrškov v teh nadzorih. Takšen porast števila kršiteljev pripisujemo predvsem dejstvu, da smo v 
letu 2012 izvedli veliko nadzorov nad nepravilnim parkiranjem na parkiriščih trgovskih centrov in 
drugih površinah, kjer se opravlja promet, dostop na njih pa lastnik ni prepovedal s postavitvijo 
prometne signalizacije ali fizične prepreke. Pri izvajanju nadzora na teh lokacijah je stanje ocenjeno 
kot slabo, zato bomo takšne nadzore izvajali v vsaj enaki intenziteti tudi v prihodnje. Ob tem smo iz 
odziva kršiteljev ugotovili, da so na mestih za invalide neupravičeno parkirali zato, ker so bili 
prepričani, da jih tam ne more nihče kaznovati in da na teh zasebnih površinah policija in občinsko 
redarstvo nadzora ne sme izvajati. 

Zagotovo najranljivejši udeleženci v prometu pa so otroci. Občinski redarji so v letu 2012 sodelovali v 
številnih preventivnih akcijah, namenjenih poučevanju otrok o pravilnem ravnanju v cestnem 
prometu.  V letu 2012 smo izvedli tudi nekaj preventivnih nadzorov, v 
katerih smo ugotavljalo morebitne nepravilnosti pri prevozih otrok, 
predvsem ali so otroci  v vozilih  v otroških sedežih ter ali so pripeti s 
sistemom za zadrževanje v primeru trka. Ob veliko opozorilih smo 
izrekli tudi nekaj ukrepov, predvsem za kršitve predpisov neuporabe 
varnostne čelade, varnostnih pasov, prehod ceste tam, kjer ni 
dovoljeno ali pa kljub rdeči luči na semaforju. 

Varen in neoviran promet ob prireditvah 

Mesto Maribor je bilo v letu 2012 ob Guimaraesu Evropska prestolnica kulture. Občinski redarji so v 
tem letu izvajali naloge na številnih javnih prireditvah, ki so bile množično obiskane. Temeljna naloga 
redarjev je bila skrbeti za varen in neoviran cestni promet. Ob tem so sodelovali tudi ob izvedbi 
raznih pustih povork v številnih krajih v občinah ustanoviteljicah, izvedbi 3. EKO maratona, NESovega 
teka in NESovega kolesarskega maratona, kakor tudi ob drugih prireditvah na in ob cestah, ki so se 
odvijale ob občinskih praznikih v posameznih občinah ustanoviteljicah. Poleg navedenih so redarji 
naloge za doseganje varnega in neoviranega prometa izvajali tud ob številnih drugih prireditvah in ob 
raznih protokolarnih sprejemih županov ter obiskih državnikov in tujih visokih gostov v občinah. 

Tradicionalno so občinski redarji izvajali naloge s tega področja dela v času ob Dnevu spomina na 
mrtve, ko je bistveno povečan promet v okolici pokopališč in je ne malokrat spremenjen tudi 
prometni režim. 

Varstvo javnega reda in miru 

Med temeljna področja dela občinskega redarstva sodi tudi nadzor oz. varstvo javnega reda in miru. 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so med vsakodnevnimi nadzori v 
območju za pešce, v okolici osnovnih šol in vrtcev, na in v okolici pokopališč, na igriščih ter drugih 
rekreacijskih površinah, središčih krajev ter v »mestnih« parkih izvajali nadzore s ciljen preprečevanja 
vandalizma. Poleg rednega dela na tem področju so redarji skupaj s policijo sodelovali v več 
poostrenih nadzorih, ki so se izvajali v večernem in nočnem času tako med delovniki, kot ob koncu 
tedna.  

V področje varstva javnega reda uvrščamo tudi nadzore, katerih cilj je zaščita javne infrastrukture kot 
so parkovne klopi, otroška igrala ipd. ter varstvo naravne in kulturne dediščine. V ta namen se 
izvajajo obhodi objektov, namenjenih kulturi in predstavitvi zgodovine ter zgodovinskih dogodkov in 
dejstev. 
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Varstvo javnega reda ob prireditvah 

Ob izvedbi prireditev, ki jih je v letu 2012 bilo nekaj tisoč ob dejstvu, da je Maribor bil Evropska 
prestolnica kulture 2012, med katere pa sodi tudi tradicionalna Ulična četvorka maturantov, Rez in 
obiranje Najstarejše vinske trte, Festival Lent 2012, številne prireditve Martinovanja, pustovanja in na 
drugih prireditvah ob občinskih praznikih občin ustanoviteljic, so občinski redarji izvajali nadzore za 
preprečevanje kršitev javnega reda in miru. Naloge so izvajali v neposredni bližini prireditvenih 
prostorov, kakor tudi na prireditvah samih. Pri delu ni bilo opaženih bistvenih kršitev, največ dela pa 
so redarji v tem času opravili za zagotavljaje varnega in neoviranega prometa. 

Varstvo okolja in neprometnih javnih površin 

Naloga občinskega redarstva je tudi varovanje okolja. Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo Maribor je v letu 2012 temu namenilo še 
več poudarka, kot v letih poprej. Redarji so predvsem v 
popoldanskem času izvajali nadzore na občinskih cestah in gozdnih 
poteh, ki so odmaknjena od centra naselij in jih ljudje redkeje 
uporabljajo. To pa žal izkoristijo tisti, ki po njih v naravno okolje 
pripeljejo in tam odvržejo razne odpadke. 

Inšpektorji in občinski redarji  so v sklopu akcije »Očistimo Slovenijo« 
opravljali dela in naloge preprečevanja odlaganja nevarnih odpadkov na zbirnih mestih, ki temu niso 
bila namenjena. Tako so preprečevali, da bi se na te lokacije vozili odpadki od hiš in ne le tisti, ki so 
bili pobrani v naravi. 

Prav tako so v sklopu nadzora mirujočega prometa občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor izvajali nadzore na površinah, ki so opredeljene kot zelenice, parki ali drevoredi in 
s parkiranjem na takšnih površinah kršitelji z vozili povzročajo trajno škodo. Skozi vse leto 2012 so 
občinski redarji posvečali veliko pozornosti takšnim lokacijam, kot so Oreško nabrežje, Tomšičev 
drevored, Mestni ter Magdalenski park, Kamniška ulica, medvedova ulica, Gosposvetska cesta in še 
mnoge druge. Med varstvo neprometnih javnih površin uvrščamo tudi nadzore na drugih javnih 
površinah, kot so razna igrišča, trgi itd. 

V mesecu oktobru 2012 je Mestna občina uvedla pilotni projekt 
okoljske cone (POC). Namen POC je zmanjšanje negativnih 
vplivov prometa na kakovost zraka v mestu, zlasti na 
koncentracije delcev PM10, dušikovih oksidov in prizemnega 
ozona, ki med prisotnimi onesnaževalci najbolj ogrožajo 
zdravje prebivalcev. Bistvo POC se nanaša na prepoved vožnje 
v določeno območje (ožji del centra mesta) vozilom, ki ne 
izpolnjujejo ekoloških standardov s tem, da ne uporabljajo vsaj 

EURO 2 ali novejše motorje. Občinski redarji so izvedli nekaj preventivnih akcij, v katerih so izrekli 
nekaj opozoril kršiteljem. 
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SODELOVANJE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA Z 
DRUGIMI ORGANI IN INŠTITUCIJAMI 
 
Sodelovanje s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor tesno sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu MO Maribor in občine Lenart ter Miklavž na Dravskem polju. Občinski redarji se 
tako udeležujejo številnih preventivnih akcij, ki jih SPVCP načrtuje in izvede tekom leta. Med temi so 
najodmevnejše akcije Varno na pot - v šolo s kolesom, Bistro glavo varuje čelada, Red je vedno pas 
pripet, Varna šolska pot in številne druge. Redarji skupaj z ostalimi člani SPVCP poučujejo otroke, 
kako ravnati v cestnem prometu, jih opozarjajo na previdnost i n nevarnosti, ki prežijo na cesti, ob 
vsem pa tudi predstavljajo občinsko redarstvo kot organ, namenjen zagotavljanju čim višje stopnje 
varnosti cestnega prometa. Občinski redarji sodelujejo tudi v Komisiji za tehnična vprašanja pri 
navedenem svetu, kjer se izpostavijo nevarne točke za udeležence cestnega promet in poiščejo 
rešitve za odprav le-teh. 

V občini Miklavž na Dravskem polju se predstavnik organa iz Medobčinskega redarstvo 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor vsako leto udeleži in pomaga pri izvedbi predavanj 
za starejše voznike. 

V bodoče si bomo prizadevali, da bo predstavnik organa aktivno vklučen tudi pri izvajanju aktivnosti 
svetov za preventivo in vzgojo v ostalih občinah soustanoviteljicah. 

Sodelovanje v varnostnem sosvetu 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor in njegov predstavnik je stalni član Varnostnega 
sosveta MO Maribor, Varnostnega sosveta občine Hoče-Slivnica, Ruše, Starše in občine Miklavž na 
Dravskem polju. Občinski redarji v okviru tega sodelujejo ob številnih akcijah varnostnega sosveta, se 
udeležujejo posvetov s številnih problematik kot so nedovoljeni grafiti, nedovoljena uporaba 
pirotehnike, vandalizem in podobnih. 

Varnostni sosvet v občinah Hoče-Slivnica, Ruše in Starše pa vključuje tudi naloge s področja varnosti 
cestnega prometa, oz. prevzema določene naloge SPVCP-ja. 

 Z veseljem se bomo v bodoče odzvali na povabila za sodelovanje v Varnostnih sosvetih drugih občin 
soustanoviteljic organa. 

Sodelovanje v svetu invalidov 

Svet invalidov je posvetovalno telo župana MO Maribor. V času, od kar je ustanovljen, je bilo 
uresničenih veliko število večjih ali manjših projektov ter izvedenih več ukrepov, za izboljšanje 
življenja tej kategoriji ljudi. Le en manjši segment v celotnem programu dela sveta je tudi 
zagotavljanje varne ter neovirane udeležbe invalidov v cestnem prometu. Medobčinsko redarstvo 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor je s svojimi zaposlenimi poskušalo z nadzori 
zagotoviti med drugim ne oviran promet na pločnikih ter preprečiti ne upravičeno zasedbo parkirnih 
mest, namenjenih parkiranju vozil invalidom s pridobljeno parkirno karto. Leta 2012 je bil v svet 
invalidov kot nestalni član imenovan tudi predstavnik medobčinskega redarstva. 

Sodelovanje v komisiji za občinske redarske službe pri Skupnosti občin Slovenije 
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Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor aktivno sodeluje v Komisiji za občinske redarske službe 
pri SOS, kjer je predstavnik redarstva stalni član komisije. V okviru komisije se izpostavljajo razna 
opažanja in težave pri delu občinskih redarjev, ki so posledica organizacijskih sprememb in 
sprememb poslovanja organov Državne uprave. Naloga komisije je uveljavljanje poklica občinski 
redar in načina dela redarstev pred državnimi organi, s katerimi sodeluje tako pri pripravi predpisov, 
kot tudi pri pripravi številnih drugih aktov v obliki pogodb in sporazumov, za izmenjevanje določene 
vrste podatkov. V letu 2012 je komisija, s tem pa tudi vsa včlanjena občinska redarstva oz. občine, 
opozarjala in predlagala spremembo zakonodaje na področju varstva cest in ravnanj udeležencev 
cestnega prometa in pravilnika, sprejetega na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa. S 
spremembo navedenega zakona in pravilnika o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene 
uradne osebe udeležencem cestnega prometa, je komisija uspešno ponovno pridobila pooblastilo 
občinskih redarjev, za zagotavljanje urejanje prometa. Do spremembe občinski redarji namreč več 
niso bili pristojni za urejanje prometa, kar se je negativno odražalo pri izvajanju nalog ob javnih 
prireditvah in zaporah cest.  

Vsekakor ni mogoče zaobiti dejstvo, da je komisija podala tehtne predloge spremembe Zakona o 
prekrških. Upravičenost navedbe o tehtnih predlogih za spremembo je s svojo pripravljenostjo 
sodelovanja pri pripravi teh sprememb s prisotnostjo na sestanku komisije potrdil tudi eden vidnejših 
strokovnjakov na področju prekrškovnega prava, dr. Hinko Janull. 

V bodoče si bo komisija prizadevala, da bo MNZ oz. Policijska akademija izvajala tudi posamezna 
dodatna usposabljanja občinskih redarjev na področju urejanja prometa v križiščih in nadzora nad 
obremenitvijo cest, tehtanja vozil in nadzora izrednih prevozov. Prav tako si bo komisija prizadevala 
za enakopravno obravnavanje občinskih redarjev kot javnih uslužbencev s posebnimi pooblastili.  

Sodelovanje pri pripravi občinskih odlokov 

Sodelovanje pri pripravi ter podajanju mnenj k predlogom državnih predpisov se 
je izvajalo v okviru omenjene komisije pri Skupnosti občin Slovenije. Kar zadeva 
pripravo lokalnih predpisov občin, pa je Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Maribor sodeloval tudi z občinami ustanoviteljicami. Pri tem so predstavniki 
organa sodelovali pri pripravi odlokov na področju varstva cest  in ureditvi 
cestnega prometa, na področju plakatiranja, zagotavljanja varstva javnega reda 
in miru ipd. 

V letu 2013 si bomo prizadevali, da bi nas vse občine ustanoviteljice vključile v pripravo odlokov, ki 
zadevajo naše področje delovanja. Ocenjujemo, da bo le tako mogoče zapisano v odlokih tudi 
nadzirati. Pripravljavec predpisa namreč ne more stalno natančno vedeti, na kak način lahko pristojni 
organ izvedbo predpisa nadzoruje.  

Sodelovanje v poostrenih nadzorih 

Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v letu 2012 sodelovali pri 
izvedbi poostrenih nadzorov s policijo na področju varnosti cestnega prometa ter varstva javnega 
reda in miru. Poostrene nadzore je vodila Policija, policisti in redarji pa so izvajali naloge v 
kombiniranih patruljah.  

Med tovrstnimi poostrenimi nadzori lahko izpostavimo nadzor v mestnem središču mesta Maribor in 
mestnih parkih, ki je bil izveden s ciljem preprečevanja kršitev javnega reda in miru ob zaključku 
šolskega leta, junija 2012 ter v času Festivala Lent, konec meseca junija in začetek julija 
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V mesecu februarju sta bili izvedeni dve akciji »pešec v prometu« in štirikrat izveden poostren nadzor 
preprečevanja kršitev varstva javnega reda in miru ob vikendih (petek in sobota ponoči). V mesecu 
marcu smo izvedli dve akciji »vodenje psov na rekreacijskih površina«, eno v Mariboru, drugo v občini 
Duplek in Miklavž. Po en poostren nadzor skupaj s policijo je bil izveden v občini Ruše, en pa v občini 
Rače-Fram. V mesecu aprilu smo sodelovali v dveh poostrenih nadzorih v občini Maribor ob prireditvi 
»Cvičkarija« in »Bogračjada«. Poostren nadzor se je opravil tudi ob kresovanjih v Mariboru in 
Miklavžu. V sodelovanju s policisti smo maja na območju občine Hoče-Slivnica in MO Maribor izvedli 
tudi poostren nadzor nad nedovoljeno vožnjo po t.i. »traktorski poti«. Zadnji teden v mesecu maju 
smo izvedli poostren nadzor v zvezi z uporabo varnostnega pasu. Meseca junija smo poleg že 
omenjenega Festivala lent izvedli tudi poostrene nadzore v občini Šentilj (3x) in v občini Ruše (2x). V 
mesecu novembru so se poostreni nadzori izvajali v času martinovanja. 

V sklopu poostrenih nadzorov v zvezi z vodenjem psov na 
rekreacijskih površinah bistvenih kršitev ni bilo ugotovljenih. To 
pa ne pomeni, da te problematike ni in da lastniki pse vodijo na 
sprehode s povodci ter da za njimi počistijo morebitne iztrebke. 
Iz številnih prijav občanov je mogoče nedvomno ugotoviti, da je 
tovrstna problematika še kako prisotna tako v MO Maribor kot v 
ostalih občinah, zato se bodo nadzori z namenom omejevanja 
teh prekrškov izvajali tudi v letu 2013. 

 

Zaradi več prijav v zvezi s kampiranjem na javnem mestu, kjer to ni 
dovoljeno, smo izvedli tudi več poostrenih nadzorov na kritičnih 
lokacijah v občini Duplek in občini Ruše. Nepravilnosti, oziroma kršitev 
javnega reda in miru v času naših nadzorov nismo zasledili. 

 
 
 
Sodelovanje v Komisiji za funkcionalne preglede otroških igrišč 

 
Inšpektor Medobčinskega inšpektorata je v preteklem letu aktivno sodeloval v komisiji za 
funkcionalne preglede otroških igrišč na območju MOM, skupaj s predstavnikom Mestne občine 
Maribor iz Sektorja za komunalo, promet, okolje in prostor ter predstavnikom javnega podjetja Snaga 
d.o.o.. Pregledi so se vršili periodično, ugotovljene nepravilnosti na terenu so se sproti odpravljale na 
podlagi dobrega sodelovanja z javnim podjetjem in vseskozi je bilo poskrbljeno, da lahko najmlajši 
občani in drugi obiskovalci občine, varno uporabljajo otroška igrala na otroških igriščih v lasti mestne 
občine. 

 
 

STATISTIČNI PODATKI MEDOBČINSKEGA REDARSTVA NA OBMOČJU VSEH OBČIN 
USTANOVITELJIC 

 
Kot je  bilo uvodoma zapisano, je Medobčinsko redarstvo Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

Maribor izvajalo naloge s področja občinskega redarstva v 18 občinah ustanoviteljicah. V letu 2012 je 

Medobčinsko redarstvo obravnavalo 19.603 novih prekrškovnih postopkov, med katerih je bila velika 
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večina prekrškov storjenih na področju varnosti cestnega prometa, 61 primerov na področju varstva 

javnega reda in miru in 158 primerov na področju dela z zapuščenimi vozili. V 13 %, ali konkretno 

2.704 primerih, so bila kršiteljem namesto glob izrečena bodisi pisna, bodisi ustna opozorila. 

Skupna vrednost izrečenih glob je znašala 1,172.806 €, vrednost opozoril pa 208.461 €. Ob 

predpostavki, da bi vsi kršitelji globo plačali v roku za plačilo, bi zaradi izrečenih glob, na občinske 

proračune občin ustanoviteljic, skupaj vplačali 586.403 €. 

Odreditev odstranitve vozila oz. odvozi s pajkom 

Pri izrečenih ukrepih odvozov s pajkom je razviden upad števila izrečenih vseh ukrepov in tako tudi 
upad števila odvozov. Ob tem pa je v primerjavi s prejšnjimi leti odstotek odvozov ostal 
nespremenjen.   

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ŠTEVILO ODREDB 3882 4749 4386 4866 4139 4152 2889 

KRŠITVE Z VOZILI 25606 22848 14858 17077 23458 22168 16559 

% ODREDB 15,16% 20,79% 29,52% 28,49% 17,64% 18,73% 17,45% 

Število odrejenih odstranitev vozil v letih 2006 -2012(vir: prekrškovna evidenca Medobčinskega redarstva) 

 

Število vseh prekrškov in odrejenih odstranitev vozil 2006 - 2012 
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Odstotek odredb za odstranitev vozil, glede na vse obravnavane kršitve 2006 - 2012 

Postopki po vloženih pravnih sredstvih 

Zakon o prekrških (ZP-1, Ur.l. RS, št. 7/03, s spremembami in 

dopolnitvami) določa dve pravni sredstvi v hitrem postopku, ki ga 

vodijo prekrškovni organi, med katere sodi Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo Maribor. Ti dve pravni sredstvi sta zahteva za sodno varstvo 

ter ugovor. Ugovor je pravno sredstvo, ki ga lahko kršitelj vloži po 

vročitvi t.i. posebnega plačilnega naloga. Posebni plačilni nalog se izreka 

v postopkih o prekrških s področja ustavljanja in parkiranja, drugih 

prekrškov zoper varnost cestnega prometa, če pooblaščena uradna oseba prekrška neposredno ne 

zazna ali ga ne zazna s tehničnimi sredstvi, v postopkih kršitev javnega reda in miru, če so prekrški 

storjeni v steku s prekrškom, za katerega je potrebno izdati posebni plačilni nalog in še v nekaterih 

drugih kršitvah taksativno določenih predpisov, za katerih nadzor pa občinsko redarstvo ni 

pooblaščeno. V drugih primerih, kadar prekršek ni neposredno zaznan, oz. je ugotovljen na podlagi 

zbiranja obvestil, npr. prekršek s področja varstva cest, se plačilni nalog ne izda, ampak se v postopku 

o prekršku odloči z odločbo. Zoper izdano odločbo je predvideno pravno sredstvo zahteva za sodno 

varstvo, prav tako pa je pravno sredstvo zahteva za sodno varstvo predvideno po vročenem t.i. 

navadnem plačilnem nalogu, ki ga občinski redar kršitelju vroči na kraju prekrška, ki ga je osebno 

zaznal, ob tem pa kršitelju prekršek in njegove elemente tudi predstavi. O vloženem ugovoru odloča 

pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa s VII. stopnjo izobrazbe, ki v postopku izda 

odločbo. Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa s VII. stopnjo izobrazbe prouči tudi 

vloženo zahtevo za sodno varstvo zoper navadni plačilni nalog ali odločbo, pri čemer lahko nadomesti 

plačilni nalog z odločbo ali nadomesti svojo prvotno odločbo. V primeru, da tega ne stori, ker oceni, 

da zahteva ni upravičena, le-to skupaj s spisom odstopi v odločanje pristojnemu okrajnemu sodišču. 

V postopkih po vloženih pravnih sredstvih se odmerjajo tudi stroški postopka – sodna taksa. V odločbi 

se določi  taksnega zavezanca, po pravnomočnosti odločbe pa se mu s plačilnim nalogom odmeri 

sodna taksa. Takšno sodno takso imenujemo sodna taksa prekrškovnega organa. Prekrškovni organ 
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namreč izvršuje tudi sodne takse za sodišča, kadar le ta izdajajo sodbe po vloženih pravnih sredstvih 

zoper odločitve prekrškovnih organov. Prekrškovni organ je tudi dolžan takšno sodbo vročiti kršitelju. 

Iz spodnje tabele je razvidno število vloženih zahtev in pravnih sredstev ter izdanih aktov. 

VLOŽENA PRAVNA SREDSTVA IN IZDANI PRAVNI AKTI 

PO ZAKONU O PREKRŠKIH (ZP-1) 

ŠTEVILO 

A. UGOVORNI POSTOPEK (57.B ČLEN) 

Vložen ugovor na plačilni nalog 851 

Sklep o zavrženju ugovora 85 

Odločba o prekršku - izrek globe 485 

Odločba o prekršku - izrek opomina 185 

Odločba o prekršku - ustavitev postopka 379 

B. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 

Vložena zahteva za sodno varstvo zoper odločbo 103 

Vložena zahteva za sodno varstvo zoper sklep 8 

Sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo 8 

Posredovanje zahteve za sodno varstvo na sodišče 122 

Vročitev sodbe ali sklepa sodišča 104 

C. SODNA TAKSA PREKRŠKOVNEGA ORGANA ALI SODIŠČA 

Plačilni nalog za sodno takso 391 

Vložen ugovor na plačilni nalog za sodno takso 30 

Slep o zavrženju ali zavrnitvi ugovora zoper sodno takso 39 

Sklep o ugoditvi ugovoru zoper sodno takso 4 

D. UKLONILNI ZAPOR 

Predlog za določitev uklonilnega zapora 113 

Umik predloga za določitev uklonilnega zapora 95 

E. VROČANJE 

Sklep o odreditvi vročanja z javnim naznanilom 80 

 
število najpogosteje izdanih aktov v postopkih po vloženih pravnih sredstvih v letu 2012 (vir: prekrškovna evidenca 
Medobčinskega redarstva) 
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OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata  
Medobčinski inšpektorat je v občini Sv. Jurij v Slov. goricah izvajal inšpekcijski nadzor  v skladu s 
programom dela, pri čemer je bil poudarek podan zlasti nadzoru nad ravnanjem s komunalnimi 
odpadki ter vzdrževanju in varstvu cest. 
 
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki ugotavlja, da zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov  
od gospodinjstev  na celotnem območju občine poteka relativno dobro tako, da inšpekcija novih 
postopkov vključevanja gospodinjstev v sistem ravnanja z odpadki ni uvajala. Takšnega predloga ni 
podal niti pooblaščeni izvajalec, čeprav bi bilo potrebno, po oceni inšpekcije, čim prej preveriti 
vključenost vseh gospodinjstev v sistem ravnanja z odpadki, ne glede na stalno prebivališče njihovih 
lastnikov. Izkušnje v drugih občinah namreč kažejo, da je potrebno sezname vključenih gospodinjstev 
preveriti vsakih nekaj let in s tem zagotoviti celovito pokritost terena z odvozom odpadkov ter manjši 
pritisk na urejenost in količine odloženih odpadkov na ekoloških otokih. Potrebo po preverjanju 
potrjuje tudi dejstvo da je inšpektorat obravnaval osem prijav zaradi nedovoljenega odlaganja 
odpadkov, pri katerih še posebej izstopa ekološki otok na avtobusnem postajališču v Malni, kjer se 
redno zbirajo bistveno večje količine odpadkov, kot so inštalirane posode in kjer, tako kot v 
preteklem obdobju, ob domačinih, odlagajo odpadke tudi občani iz drugih občin.  Pri tem je 
pomembno, da je izvajalec ravnanja s komunalnimi odpadki družba  Saubermacher Slovenija d.o.o. 
PE Lenart,  proti koncu leta začela dosledno preverjati vsebino odloženih odpadkov in kršitelje, 
katerih podatke ob tem ugotovi, redno dostavlja inšpekciji zaradi uvedbe prekrškovnih postopkov. 
 
Sicer pa je inšpekcija zaradi zagotovitve čistoče na javnih mestih ukrepala pri odstranitvi manjše 
količine odpadkov, odvrženih v območju cestnega sveta občinske javne ceste Sp. Gasteraj - Žitence. V 
Sp. Gasteraju pa je bila odrejena tudi odstranitev odpadkov z zasebnega zemljišča.  
 
Na področju izvajanja nadzora občinskih javnih cest in poti, inšpekcija ni evidentirala večjih 
nepravilnosti. Tudi morebitnih prijav s strani upravljavca oz. vzdrževalca občinskih javnih cest in poti 
inšpekcija ni evidentirala. Tako lahko zaključimo, da se je vzdrževanje in varstvo občinskih javnih cest 
in poti v letu 2012 izvajalo v okvirju zagotovljenih sredstev in je bilo na zadovoljivem nivoju. Višji nivo 
rednega vzdrževanja pa zahteva dodatna finančna sredstva, ki pa  jih  v teh kriznih časih verjetno ni 
možno zagotoviti. V tem smislu je tudi po oceni inšpekcije boljše izvajati obnovitvena dela na 
posameznih najbolj kritičnih odsekih cest v celoti tako, kot to občina počne v zadnjih nekaj letih. 
 
Tudi na področju odvajanja odpadnih vod je inšpekcija obravnavala nekaj primerov nepravilnega 
odvajanja le teh na zasebnih zemljiščih, vendar so bile oškodovane stranke  napotene na pristojno 
sodišče zaradi vložitve tožb za motenje posesti. 
 
Na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je bilo opravljenih skupaj 123 rednih in izrednih 
pregledov, izdana je bila 1 inšpekcijska odločba, 4 odredbe na področju ravnanja z odpadki, v 2 
primerih pa je inšpekcija reševala zadeve s podajanjem ustreznih odgovorov ali odstopanjem 
posameznih zadev v reševanje drugim pristojnim inšpekcijskim službam. Izdanih je bilo 7 obvestil o 
prekršku, izdane pa so bile tudi 3 prekrškovne odločbe. 
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Odlaganje odpadkov ob ekološkem otoku v Malni 
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Številčni pregled opravil in izrečenih ukrepov na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
 

 
VRSTA OPRAVILA 

 

REALIZACIJA 
2011 

REALIZACIJA 
2012 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI   

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 130 123 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 6  

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 1 1 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM 

NADZORU 

1  

IZDANI SKLEPI   

IZDANE ODREDBE 10 4 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE   

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI   

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 7 2 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI   

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  3 1 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  7 

IZDANI PLAČILNI NALOGI   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  3 

IZREČENI OPOMINI  1 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  1 

USTAVITEV POSTOPKA  1 

IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  2 

PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR   

IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE   

   

S  K U P A J 158 148 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil 

 
V letu 2012, so občinski redarji v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, s področja ustavljanja in 

parkiranja obravnavali eno kršitev in sicer nepravilno parkiranje na pločniku. Kršitelju je redar izrekel 

opozorilo. Na splošno se v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah ugotavlja, da večjih težav zaradi 

nedovoljenega ustavljanja in parkiranja ni, oz. so občasne kršitve, ki bistveno ne vplivajo na prometno 

varnost. 

Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah izvajali naloge prometne preventive, 

predvsem v smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v 

okviru Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti 

hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč. 

Prav tako so občinski redarji skupaj s policijo izvajali aktivnosti za varen promet v času opravljanja 

kolesarskih izpitov osnovnošolskih otrok. 

Varstvo javnega reda in miru v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih pristojnosti 

izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem v 

popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole ter okolice pokopališč. Nadzori so se izvajali 

tudi na igriščih ter rekreacijskih površinah, kakor tudi v okolici sakralnih objektov ter objektov z 

značilnostjo spomenika naravne in kulturne dediščine. Pri nadzoru kršitev niso zaznali. 

Občinski redarji Medobčinskega redarstva pa so za zagotavljanje varstva varnega reda in miru ter ne 

nazadnje za zagotavljanje varnega in neoviranega prometa, izvajali naloge ob tradicionalni prireditvi 

žegnanja konj. Prav tako so naloge za zagotavljanje javne varnosti zagotavljali na prireditvi ob 

otvoritvi prenovljenega trga pri cerkvi v Jurovskem dolu. 
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KADROVSKE ZADEVE 

V letu 2012, je v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu izvajalo dela in naloge 36 javnih 

uslužbencev. Med navedenimi je 29 uslužbencev izvajalo naloge s pooblastili prekrškovnega organa 

in vodilo postopke o prekrških. Ob koncu leta 2012 je naloge redarstva izvajalo 18 usposobljenih 

občinskih redarjev, naloge občinske inšpekcije pa 6 inšpektorjev (od 7 sistemiziranih). 

V letu 2013 se s sprejetim Kadrovskim načrtom  predvideva zaposlitev treh (3) novih občinskih 

redarjev. Seveda ob tem vsa sistemizirana delovna mesta še ne bodo zapolnjena. Le-teh je namreč 

26, kar izkazuje realne potrebe glede na problematiko terena in vse večjimi pristojnostmi oz. 

obveznostmi za nadzor predpisov s področja javne varnost. 

V letu 2012 sta dva občinska redarja, zaposlena v začetku leta, uspešno opravila obvezno 

usposabljanje in preizkus znanja. Prav tako pa so štirje že usposobljeni občinski redarji, uspešno 

opravili obvezno obdobno usposabljanje, katerega je vsak občinski redar dolžan opraviti vsaka tri 

leta, da lahko še naprej izvaja naloge občinskega redarstva. 

Ob navedenem pa smo poskrbeli tudi za to, da so se občinski redarji skozi vse leto dodatno 

izpopolnjevali na področju samoobrambe in praktičnega postopka. Tako smo eno redkih občinskih 

redarstev v Sloveniji, kjer se občinski redarji z navedenega področja usposabljanj udeležujejo vsaj 9 

krat letno po 3 šolske ure. 
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TEHNIČNA SREDSTVA IN OPREMA 

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor dela in naloge izvajamo s 4 osebnimi vozili, 

označenimi s simboli Medobčinskega redarstva in s 6 neoznačenimi vozili. Občinski redarji izvajajo 

delo in naloge tudi s 6. kolesi. V letu 2012 smo posodobili strojno računalniško opremo, saj je bila 

dosedanja zelo zastarela, kar je povzročalo obilo težav pri delu (vnašanje in obdelava prekrškov). 

Poleg uniforme in opreme, ki jo predpisuje pravilnik, sprejet na podlagi Zakona o občinskem 

redarstvu (ZORed, Ur.l. RS, št. 139/2006), so občinski redarji opremljeni tudi z baterijsko svetilko, ki 

jim omogoča izvajanje uradnih nalog v nočnem času, prav tako pa služi v nočnem času za urejanje 

prometa in ustavljanje vozil. Ob tem so občinski redarji zadolženi tudi z digitalno kamero za 

dokumentiranje dokazov o storjenih prekrških ter z mobilnim telefonom, kateri služi kot sredstvo za 

zveze in komunikacijo med njimi. V letu 2010 smo namreč preizkusili sistem telekomunikacije s 

pomočjo radijskih postaj in oddajnika, ki je v lasti MO Maribor. Ugotovljeno je bilo, da komunikacija s 

tovrstnimi napravami ni mogoča, saj je zaradi razgibanosti terena v okolici mesta Maribor (Kamnica, 

Kungota, Malečnik,…) pokritost s signalom slaba. Prav tako je komunikacija zelo motena in 

sporazumevanje ne omogoča na mestih, ki jih obdajajo železo-betonski objekti. 

V letu 2011 smo na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor uvedli tudi novo, brezplačno 

telefonsko številko, na katero lahko občani pokličejo in prijavijo morebitne kršitve. Ta številka je 080-

22-01. Prav tako je mogoča prijava nepravilnosti po elektronski pošti na naslov 

medobcinski.inspektorat@maribor.si.  
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OCENA DELA IN UGOTOVITVE 

Na področju varnosti cestnega prometa delo medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2012 
ocenjujemo kot zelo dobro, kar izkazujejo tako trendi, kot dejansko stanje na terenu. 

Na področju nadzora medobčinskega inšpektorata, je mogoče zaznati upad večji odlagališč v 
naravnem okolju,  v vseh občinah ustanoviteljicah so se zmanjšali ukrepi na področju ravnanja s 
komunalnimi odpadki, čistoča na javnih površinah je zadovoljiva. Stanje na občinskih cestah je 
sprejemljivo, vendar bi bilo potrebno na posameznih območjih sanirati manjše oziroma večje 
nepravilnosti, kar pa je povezano z večjimi finančnimi vložki, kar pa je v tem času za večino občin težje 
dosegljivo. Splošna ocena dela medobčinskega inšpektorata je dobra, saj si sproti prizadevamo, da 
vsako prejeto prijavo o domnevni nepravilnosti obravnavamo v najkrajšem možnem času, sproti pa 
vršimo redne preglede na območju vseh občin ustanoviteljic, v skladu s prejetim letnim planom dela 
in seveda sproti po dogovoru z župani in direktorji občinskih uprav glede na trenutno problematiko.  

K uspešnemu delu medobčinskega inšpektorata lahko prištejemo tudi sodelovanja z javnimi podjetji, 
sodelovanja pri oblikovanjih občinskih predpisov ter udeleževanja strokovnih srečanj, kar nedvoumno 
dviguje strokovnost inšpektorjev.  

 V letu 2012 so občinski redarji povečali nadzor prometa v območju za pešce MOM in na področju 
varstva ne prometnih javnih površin (drevoredi, zelenice,…). Pričakujemo, da se bo število kršitev v 
prihodnje zaradi tega zmanjšalo. Tudi frekvenca prometa na javnih parkirnih površinah je bistveno 
boljša, saj je lažje najti prosto parkirno mesto v mestnem središču Maribora, kot je bilo to v preteklih 
letih. K temu je prav gotovo pripomogel sistematičen nadzor plačevanja parkirnin. Na terenu 
ugotavljamo tudi, da je tudi manj nepravilnega parkiranja na pločnikih in avtobusnih postajališčih. 
Kljub temu je mogoče opaziti, da številni vozniki še vedno ustavljajo svoja vozila na avtobusnih 
postajališčih, vendar za razliko od preteklih let, sedaj vozniki čakajo v vozilih na potnike, ki gredo po 
opravkih na bližnje lokacije. Ob prihodu občinskega redarja na kraj, se vozniki hitro odpeljejo, zato jih 
ni mogoče sankcionirati. Če pa redarja ni v bližini, seveda še naprej zasedajo postajališča. Ta težava se 
pojavlja tako v mestu Maribor, kot tudi v središčih ostalih občin ustanoviteljic. Takšno stanje 
zagotovo ni sprejemljivo z vidika varnosti cestnega prometa. 

Kljub uspehom, si bomo v prihodnje še bolj prizadevali, da bi obseg nadzora obdržali na isti ravni in ga 
po možnosti povečali, kar pa nam bo uspelo tako z ustreznim načrtovanjem nadzorov in tudi z 
dodatnim zaposlovanjem in zapolnjevanjem prostih sistemiziranih delovnih mest občinskega redarja. 
Še vedno je namreč mogoče na terenu samem opaziti številne kršitve, ki predstavljajo ovire za 
udeležence v cestnem prometu.  

Nevzdržno stanje mirujočega prometa pa še vedno zasledimo tudi v strnjenih stanovanjskih naseljih, 
kjer je situacija že skoraj kaotična. Število parkiranih vozil v okolici nekajkratno presega število 
razpoložljivih parkirnih mest, zato stanovalci parkirajo vsepovsod.  Prav tako opažamo, da lastniki 
stanovanjskih hiš pogosto parkirajo na javni cesti, namesto na lastnem dvorišču. 

Največ težav pri izvrševanju pristojnosti opravljanja nadzora mirujočega prometa v mestu Maribor 
izvira iz močnih migracijskih tokov med mestom in njegovim gravitacijskim območjem ter neustrezne 
infrastrukture v spalnih naseljih, predvsem v smislu premajhnega števila parkirnih prostorov. Slednje 
se odraža v tem, da številni vozniki ne upoštevajo prometnih predpisov in parkirajo po pločnikih, 
zelenicah in vozišču kar je tudi v nadaljevanju posledično odraz našega ukrepanja in velikega 
nezadovoljstva na strani občanov. 
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Kot dobro ocenjujemo delo tudi na področju javne varnosti in varstva javnega reda in miru. Seveda je 
nemogoče oceniti rezultate nadzorov, saj ne vemo in zagotovo ne bomo nikoli izvedeli, koliko 
vandalizma in drugih nezakonitih ravnanj smo preprečili s svojo navzočnostjo na posameznih 
območjih. Dejstvo je, da je škoda, ki je posledica tovrstnih ravnanj še vedno previsoka tako v 
materialnem kot moralnem smislu. Z dodatnim zaposlovanjem bi lahko izvedli več proaktivnih 
ukrepov in nadzorov predvsem v poznih popoldanskih urah in v nočnem času v vseh občinah 
ustanoviteljicah. Vsemu navkljub pa si bomo v bodoče prizadevali, da bi tovrstnih nadzorov izvedli še 
več, k sodelovanju pa bomo povabili tudi Policijo. Z obliko dela kombiniranih policijsko-redarskih 
patrulj, bomo poskušali zmanjšati kadrovski deficit tako v Medobčinskem redarstvu kot na Policiji, vse 
s ciljem, da b se občani v MO Maribor počutili varno in bi živeli lagodneje. 
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POVZETEK 

Delo občinskih inšpektorjev in redarjev Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor v letu 2012 
ocenjujemo kot zelo dobro. Z omejenim številom kadrovskih resursov nam je uspelo izvesti večino 
zadanih nalog, prav tako pa smo opravljali nadzore tudi na tistih področjih dela, ki jih v preteklih letih 
nismo izvajali (vodenje psov). Pri delu smo se čim bolj poskušali približati ljudem, ki za nas 
predstavljajo uporabnike naših storitev.  

Pozitivno ocenjujemo tudi prizadevanja in izvedene aktivnosti z izvedenimi nadzori na krajih in v času, 
ko so ti najbolj potrebni, prav tako pa smo obravnavali tiste prekrške, ki predstavljajo ogrožanje in 
oviranje v cestnem prometu, prekrške za dosego želenih ciljev po spremembi prometnih režimov ter 
prekrške, ki pomenijo nedovoljene posege v naravo in javne neprometne površine.  

Pri delu smo uspešno sodelovali z različnimi drugimi organi, organizacijami in posvetovalnimi telesi. 

Kljub omejenim finančnim sredstvom smo zaposlenim omogočili dodatna izobraževanja, kar bo 
zagotovo vplivalo na dvig kvalitete in strokovnosti njihovega dela. 

Ob pomoči inšpektorjev je redarski službi uspelo zmanjšati zaostanke na področju odločanja v 
postopkih o prekrških po vloženih pravnih sredstvih na odločbe oz. plačilne naloge, ki so jih izdali 
občinski redarji.  

Poleg rednih in poostrenih nadzorov so občinski redarji sodelovali pri izvedbi številnih prireditev in 
sprejemov pomembnih gostov v MO Maribor ter ostalih občinah ustanoviteljicah. Pri tem so skrbeli 
tako za varen in neoviran promet, kakor tudi za varstvo javnega reda in miru. 
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                     6. 
 

 

POROČILO  
O DELU NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH  

V LETU 2012 
 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Nadzorni odbor 
 
Nosilec gradiva: Barbara Lorber 
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Nadzorni odbor Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah se je v letu 2012 sestal na 6. rednih 
sejah. Nadzorni odbor je preverjal zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih in 
organizacij kot so: 

• organi ožjih delov občine 

• javni zavodi 

• ostali porabniki občinskih sredstev. 

Nadzorni odbor je izvedel naslednje nadzore:  
 Zaključni račun proračuna za leto 2011 

Prihodki in drugi prejemki so bili v letu 2011 in so bili 2.108.646 € in so glede na veljavni 
proračun bili realizirani 72%.  .Od tega: 
 

• Davčni prihodki 1.575.392 € in so bili realizirani 99% glede na veljavni proračun. 
• Nedavčni prihodki so bili v letu 2011 163.699 € in so bili realizirani 40 % glede na  
• Kapitalski prihodki so bili v letu 2011 znašali 153.419 € in so bili realizirani 41% 

glede na veljavni proračun.  
Gre za prihodke od prodaje zemljišč. Prodanih je bilo 5 zemljišč in sicer Lipi z.o.o., KZ 
Lenart z.o.o., Borisu Demšar s.p. in Justini Klinkert. 
 

• Transferni prihodki so znašali v letu 2011 216.136 € in so bili realizirani 39 % glede 
na veljavni proračun.  

To so prihodki, ki zajemajo sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna ministrstev 
za investicije. 
Iz sredstev državnega proračuna iz proračuna EU so bili v letu 2011 realizirani prihodki za 
projekt »LAS (EU Leader) TIP OBČINE 2011 » in za projekt » Celovita oskrba 
Severovzhodne Slovenije s pitno vodo. 
  
Prihodki so bili v letu 2011 porazdeljeni na: 

• davčni prihodki 75 %, 
• nedavčni prihodki 8%, 
• kapitalski prihodki 7 %, 
• transferni prihodki 10%. 
•  

Odhodki so bili v letu 2011 2.262.522 € in so bili realizirani v višini 72 % glede na veljavni 
proračun. Med odhodke spadajo: 
 

• Tekoči odhodki so znašali 814.791 € in so bili realizirani 82% glede na veljavni 
proračun. 

• Tekoči transferi so znašali 561.330 € in so bili realizirani 96 % glede na veljavni 
proračun.  

Tu sem spadajo doplačila oskrbnin v institucionalnem varstvu za odrasle osebe, darila staršem 
ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v šolo, plačilo razlike do polne ekonomske cene vrtca 
in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. 
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• Investicijski odhodki so znašali 805.111 € in so bili realizirani 54% glede na veljavni 

proračun.  
Investicijski odhodki so izkazani za: 

� nakup Kulturnega doma: 20.000 €, 
� nakup opreme: 16.214 €, 
� novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: 555.315 €,  
� investicijsko vzdrževanje in obnove: 14.950 €, 
� nakup zemljišč: 125.704 €, 
� študije o izvedljivosti projekta: 72.929 €. 

 
• Investicijski transferi so znašali 81.290 € in so bili realizirani 92% glede na veljavni 

proračun.  
 Realizirani odhodki so bili v letu 2011 porazdeljeni: 

• tekoči odhodki 35 %, 
• tekoči transferi 25 %, 
• investicijski odhodki 36 %, 
• investicijski transferi 4%. 

 
Račun financiranja izkazuje  odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov v višini 75.810 € in najet 
kratkoročni kredit v višini 200.000 €. 
 
Na podlagi predstavitve zaključnega proračuna s strani računovodkinje Simone Črnčec in 
pregledu dokumentacije so člani NO Občine Sveti Jurij v Slov. goricah sprejeli naslednji 
SKLEP:  
Člani Nadzornega odbora Občine Sveti Jurij v Slov. goricah se soglasno strinjajo, da pri 
pregledu dokumentacije Zaključni račun proračuna niso opazili finančnih in zakonskih 
nepravilnosti poslovanja Občine Sveti Jurij v Slov. goricah. 
 

 Izplačane subvencije za kmetijstvo v letu 2011 
 
Občina Sveti Jurij v Slov. goricah je v letu 2011 na podlagi sprejetega proračuna namenila 
skupaj okvirno 25.400,00 EUR za izvedbo letnega programa razvoja podeželja v Občini Sveti 
Jurij v Slov. goricah.  
Medsebojne obveznosti med Občino Sv. Jurij v Slov. goricah in prejemniki pomoči so se 
uredile s pogodbo, kjer je natančno opredeljena namenska poraba proračunskih sredstev in 
sicer: 

1. Naložbe v rastlinsko predelavo na kmetijskih gospodarstvih 

Sredstva se zagotovijo v višini 7.000,00 EUR. 
2. Naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih v gospodarstvih 

Sredstva se zagotovijo v višini 12.100,00 EUR. 
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju 

Sredstva se zagotovijo v višini 3.000,00 EUR.  
4. Pomoč za arondacijo – zaokrožitev zemljišč 

Sredstva se zagotovijo v višini 1.000,00 EUR. 
5. Pomoč DE MINIMIS – naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na 

kmetijskih gospodarstvih  
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Sredstva se zagotovijo v višini 2.300,00 EUR. 
Rok za prijavo na razpis je bil 14.10.2011 do 12 ure. Na razpis se je prijavilo 11 kandidatov. 
Vseh 11 kandidatov se je prijavilo na Ukrep št. 2. Zato je Občinski svet na svoji 8. redni seji 
27.10.2011 ustrezno spremenil razpis in sredstva prerazporedil iz ostalih štirih ukrepov zaradi 
vseh prijav na UKREP 2: Naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. 
1. Naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih 
    Sredstva so se zagotovila v višini 25.400,00 EUR. 
Po pregledu Izplačanih subvencij za kmetijstvo v letu 2011 je NO sprejel naslednji SKLEP:  
Člani Nadzornega odbora Občine Sveti Jurij v Slov. goricah se soglasno strinjajo, da pri 
pregledu dokumentacije o izplačanimi subvencijami za kmetijstvo v letu 2011 niso opazili 
finančnih in zakonskih nepravilnosti poslovanja Občine Sveti Jurij v Slov. goricah. 

 Cesta Žnofl-Belna 
 
Občina Sveti Jurij v Slov. goricah je rekonstrukcijo ceste JP 703-463 Sp. Gasteraj – Žnofl – 
Belna načrtovala za leto 2012, vendar so z rebalansom začetek projekta prestavili v leto 2011, 
ko so naročili izdelavo projektne dokumentacije. Projekt se je združil v projekt imenovan 
Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013 – ZFO. 

Cilj investicije je bil predvsem ureditev ceste in zagotavljanje varnost vseh udeležencev v 
cestnem prometu. 

Za izvedbo rekonstrukcije in adaptacije ceste je bilo izbrano podjetje Asfalterstvo Brus d.o.o. 
iz Maribora.  

Na podlagi dveh računov je bilo mogoče razbrati vsa dela, ki jih je podjetje izvedlo na cesti 
Žnofl – Belna: 
 

• vrednost prvega računa je znašala 30.714,36 EUR z DDV, 

• vrednost drugega računa je znašala 8.007,46 EUR z DDV. 

 

Celotni znesek investicije je znašal 38.721,82 EUR z DDV. Občina je poravnala obveznosti: 

• 11.03.2011 za vrednost 20.714,36 EUR, 

• 24.03.2011 za vrednost 10.000,00 EUR, 

• 11.08.2011 za vrednost 8.007,46 EUR. 

 
Po pregledu investicije »Končanje ceste Žnofl - Belna« je NO sprejel naslednji SKLEP:  
Člani Nadzornega odbora Občine Sveti Jurij v Slov. goricah se soglasno strinjajo, da pri 
pregledu dokumentacije o končani cesti Žnofl - Belna niso opazili finančnih in zakonskih 
nepravilnosti poslovanja Občine Sveti Jurij v Slov. goricah. 
 

 Rekonstukcija LC 203 461 Močna-Zg. Partinje_Jakobski Dol 
 
Ker so prejeli vse nesprejemljive ponudbe za SKLOP 1  in SKLOP 2 so s tremi ponudniki, ki 
so jim priznali sposobnost, nadaljevali postopek javnega naročila po 28. Členu ZJN1-2. 
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1. Predmet naročila: JN »Rekonstrukcija cest in sanacija plazu SKLOP 1 – Rekonstrukcija 
LC 203 461 Močna – Zg. Partinje – Jakobski Dol v dolžini 1623 metrov 

2. Razlog za uporabo postopka po 28. členu ZJN-2: vse nesprejemljive ponudbe 
3. Vrednost naročila: 157.000,00 EUR z DDV 
4. Obdobje veljavnosti pogodbe: 1 leto 
5. Gospodarski subjekti pogajanja 

• Cestno podjetje Murska Sobota d.d, Lipovci 256/b, 9231 Beltinci 
• GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci 
• Knuplež d.o.o., Zg. Velka 136/a, 2213 Zg. Velka 

 
Dne 27.09.2011 je CPMS poslalo naročniku obvestilo o pričetku del. Izvajalec je predvidel 
konec dela 2.11.2011. 
 
Finančni pregled: 
 

• Vrednost celotne investicije : 164.195,76 EUR 
� Sofinanciranje s strani SVRL: 134.048,00 EZU 
� Lastni delež: cca. 30.148,00 EUR 

• Izbran ponudnik CPMS d.d. 155.334,25 EUR z DDV 
• Nadzorni organ g. Franc Selišek: 2.081,51 EUR z DDV 
• Izdelava dokumentacije za cesto IPG, inženiring, projektiranje, gradnja Igor Pivec: 

5.400,00 EUR z DDV 
• Izdelava DIIP-a za cesto 1020,00 EUR z DDV 
• Raziskave oz. študije v zvezi s cesto 360,00 EUR z DDV 

 
Po pregledu dokumentacije projekta »Rekonstrukcija LC 203 461 Močna – Zg. Partinje – 
Jakobski Dol« je NO sprejel naslednji SKLEP:  
Člani Nadzornega odbora Občine Sveti Jurij v Slov. goricah se soglasno strinjajo, da pri 
pregledu dokumentacije o projektu »Rekonstrukcija LC 203 461 Močna – Zg. Partinje – 
Jakobski Dol« niso opazili finančnih in zakonskih nepravilnosti poslovanja Občine Sveti Jurij 
v Slov. goricah. 
 
 
 

 Ureditev vaškega jedra 
 
Dne 10.03.2011 je občina izdala Sklep o začetku postopka  

- Zaporedna številka javnega naročila v tekočem letu: 622-2/2009 

- Vrsta postopka: odprti postopek v skladu s 24. čl. ZJN-2 

- Predmet javnega naročila: Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol 

- Ocenjena vrednost javnega naročila znaša: 475.511,71 EUR 

- Sredstva za izvedbo javnega naročila so bila zagotovljena v proračunu Občine Sv. 
Jurij v Slovenskih goricah za leto 2011 in 2012, v Načrtu razvojnih programov za leto 
2011-2014 in sofinanciranju s sredstvi programa razvoja podeželja sofinanciranega iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrep Obnova in razvoj vaši. 
Delež sofinanciranja je znašal največ 85 % verodostojno izkazanih in plačanih 
upravičenih stroškov operacije, 15 % upravičenih stroškov sofinancira Občina Sv. 
Jurij. 
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- Sredstva sofinanciranja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so bila 
zagotovljena na postavkah iz Ukrepa 322, in sicer iz proračunskih postavk: 

1. 9200-Program razvoja podeželja 2007-2013-delež EU 

2. 9201-Program razvoja podeželja 2007-2013-delež SLO, in sicer za  

- Proračunsko leto 2011, v znesku 200.000,00 EUR 

- Proračunsko leto 2012, v znesku 124.726,19 EUR. 

 
Dne 14.04.2011 ob 12ºº uri je bil v prostorih Občine Sv. Jurij postopek odpiranja ponudb. 

Ugotovljeno je bilo, da je naročnik prejel sedem ponudb, ki so bile pravočasne. 
Nepravočasnih ponudb po roku za oddajo ponudbe naročnik ni prejel. Prispele so sledeče 
ponudbe: 

• IPI d.o.o., Zgornje Negonje 35/d, 3250 Rogaška Slatina  z ponudbeno ceno z DDV 
411.573,44 EUR; 

• GIC GRADNJE d.o.o., Sv. Florjan 120, 3250 Rogaška Slatina z ponudbeno ceno z 
DDV 479.667,19 EUR; 

• LIPA z.o.o., Kraigherjeva ulica 19/b, 2230 Lenart, z ponudbeno ceno z DDV 
435.273,13 EUR; 

• SGP POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, z ponudbeno ceno 
409.324,49 EUR; 

• GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci, z ponudbeno ceno z DDV 399.957,65 EUR; 

• NGP Nizke gradnje d.d., Puhova ulica 6, 2250 Ptuj, z ponudbeno ceno z DDV 
416.434,74 EUR; 

• Komunala Slovenske gorice d.o.o., Industrijska ulica 28, 2230 Lenart, z ponudbeno 
ceno z DDV 406.940,42 EUR. 

 
Podatki o projektu 

Urejanje javnih površin (m2) 

Površina trga 1441 m²; planirano 1420 m² 

Ureditev poti do trga 563,55 m²; planirano 630 m² 

Ureditev stopnic 76 m1; planirano 76 m1 

Ureditev klančine 68 m²; planirano 68 m² 

Viri financiranja: 

• Lastna udeležba  121.064,14 EUE (29,17%) 

• Drugi viri financiranja  / 

• Javna sredstva  294.008,97 EUR (70,83 %) 

      SKUPAJ         415.073,11 EUR (100 %) 

Po pregledu predložene dokumentacije projekta »Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol« je NO 
sprejel naslednji SKLEP:  
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Člani Nadzornega odbora Občine Sveti Jurij v Slov. goricah se soglasno strinjajo, da pri 
pregledu dokumentacije »Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol« niso opazili nepravilnosti pri 
poslovanju Občine Sveti Jurij v Slov. goricah. 
 

Nadzor se ni dokončno opravil v letu 2012 zato smo ga prenesli v leto 2013.  

 
 Nadzor nad predlogom proračuna Občine Sveti Jurij v Slov. goricah za leto 2013 

 
Prihodki in drugi prejemki so v letu 2013 planirani v višini 2.819.535 EUR 
 

• Davčni prihodki so planirani v višini 1.581.249 EUR. Sem spadajo: 
─ davki na dohodek in dobiček 1.420.589 EUR 
─ davki na premoženje 71.900  €, 
─ domači davki na blago in storitve 88.760 €. 

 
• Nedavčni prihodki so planirani v letu 2013 v višini 291.618 EUR. Sem spadajo: 

 
─ udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 62.602  €, 
─ takse in pristojbine 1.500 €, 
─ denarne kazni 2.600 €, 
─ prihodki od prodaje blaga in storitev 63.700 €, 
─ drugi nedavčni prihodki 161.216 €. 

 
• Kapitalski prihodki so planirani v letu 2013 v višini 392.035 EUR. Sem spadajo: 

 
 

• Transferni prihodki so planirani v letu 2013 v višini 554.632 EUR. Sem spadajo: 
 

─ transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 156.495  €. 
 
To so prihodki, ki zajemajo sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna ministrstev 
za investicije, ter PGD Sveti Jurij v Slov. goricah. 
 

─ prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko 
politiko 398.137  €. 

 
Iz sredstev proračuna EU se načrtujejo sredstva za naslednje projekte v skupni vrednosti 
398.137 EUR: 

• ureditev vaškega jedra Jurovski Dol: 88.250,00 €, 
• projekt Kulturni dom Jurovski Dol: 92.387,07 €, 
• projekt Energetska sanacija šole z telovadnico: 210.000,00 €, 
• projekt Turistično-informacijske table (usmerjevalne signalizacije): 7.500,00 €. 

 
Odhodki so v letu 2013 planirani v višini 2.939.657 EUR. Med odhodke spadajo: 
 

• Tekoči odhodki so planirani v letu 2013 v višini 668.511 EUR. To so: 
 

─ plače in drugi izdatki zaposlenim 135.058 €, 
─ prispevki delodajalcev za socialno varnost 21.700  €, 
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─ izdatki za blago in storitve 460.253 €, 
─ plačilo domačih obresti 30.000 €, 
─ sredstva, izločena v rezerve 21.500  €.  

 
• Tekoči transferi so planirani v letu 2013 v višini 647.838 EUR. To so: 

 
─ subvencije na področju kmetijstva 16.000  €, 
─ transferi posameznikom in gospodinjstvom 389.820 € 

 
Na podlagi Javnega razpisa o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
in samozaposlovanja, podeljuje občina sredstva za izvajanje naslednjih ukrepov: 

� subvencioniranje obrestne mere (1.000,00 €) in 
� pomoč za samozaposlitev (3.000,00 €). 

 
Podeljujejo se tudi subvencije na področju kmetijstva, ki so v proračunu v letu 2012 bila 
načrtovana v višini 12.000 €. 
 

─ transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 51.524 €, 
─ drugi tekoči domači transferi 174.494  €. 

 
• Investicijski odhodki so planirani v letu 2013 v višini 1.596.111 EUR. To so: 

 
─ nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.596.111 €. 

 
 
Investicijski odhodki so izkazani za: 

� nakup zgradb in prostorov: 20.000 €, 
� nakup opreme: 30.890  €, 
� novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: 1.265.314  €,  
� nakup zemljišč in naravnih bogastev, ter projektna dokumentacija in 

nadzor. 
 

• Investicijski transferi so planirani v letu 2013 v višini 27.196 EUR. To so: 
 

─ investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 9.300 €, 
─ investicijski transferi proračunskim uporabnikom 17.896 €. 

 
• Račun financiranja je planiran v letu 2013 v višini 388.890 EUR 

 
- Domače zadolževanje 388.890 € 

 
V račun financiranja se za leto 2013 ne načrtuje dolgoročnih zadolževanj. 
 
Na podlagi predstavitve predloga proračuna za leto 2013 s strani župana Petra Škrleca in 
pregledu dokumentacije člani NO Občine Sveti Jurij v Slov. goricah sprejmejo naslednji 
SKLEP:  
 
Člani Nadzornega odbora Občine Sveti Jurij v Slov. goricah se soglasno strinjajo, da pri 
pregledu dokumentacije predlog proračuna za leto 2013 niso opazili finančnih in zakonskih 
nepravilnosti poslovanja Občine Sveti Jurij v Slov. goricah. 



 75 

 Nadzor nad polletnim razpolaganjem z nepremičnim premoženjem v Občini Sveti 
Jurij v Slov. goricah 

 
V letu 2012 je Občina Sveti Jurij v Slov. goricah prevzela pet stanovanj iz Občine Lenart 
(dokončna izpeljava Sporazuma o ureditvi premoženjskih razmerij med občinami Lenart, Sv. 
Trojica v Slov. goricah in Sv. Jurij v Slov. goricah. Z drugim premoženjem v tem letu ni 
razpolagala. 
 

 
 

Predsednica NO Občine Sveti Jurij v Slov. goricah 
Barbara Lorber 
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                     7. 
 

 

PREGLED  
VARNOSTNE SITUACIJE 

NA OBMOČJU OBČINE SV.  
JURIJ V SLOV. GORICAH  

ZA LETO 2012 
 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Policijska postaja Lenart 
 
Nosilec gradiva: Jožef Kerneža in Boštjan Kaloh 
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                     8. 
 

 

PREDSTAVITEV 
PODRAVSKO-PTUJSKO-ORMOŠKE 

REGIONALNE DESTINACIJSKE 
ORGANIZACIJE 

 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: ZRS Bistra Ptuj 
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KAJ JE REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA – RDO 

 
Regionalna destinacijska organizacija (RDO) ni nova administrativna ustanova, ampak zgolj 
partnerstvo na skupnih točkah, za nekatere skupne cilje, ki jih imamo v turizmu. 
 
Strokovna podlaga za vzpostavitev tega partnerstva je v vseh strategijah od leta 1993 naprej, 
vključno z zadnjo, RNUST 2007-2011, ki predvideva regionalno (destinacijsko) povezovanje in 
vzpostavitev nujnih funkcij za delovanje destinacije. Razpis Ministrstva za gospodarstvo, ki 
predvideva, da razvojna regija lahko oblikuje RDO, ki bo prevzemal razvojne, distribucijske, 
promocijske in operativne naloge s ciljem večje tržne učinkovitosti destinacije, pa je 
formalna podlaga partnerstva. 
 
SISTEM POZICIONIRANJA RDO   
 
Regionalna destinacijska organizacija (RDO) bo doma in v tujini gradila skupno destinacijo 
skozi  štiri geografske tržne znamke ter več turističnih produktnih znamk. Z njimi bo krepila 
prepoznavnost turistične destinacije na ciljnih trgih.  
 
Geografske znamke gradimo po značilnostih prostora in ljudeh, ki v njem živijo,  znamke 
turističnih produktov (ITP) pa po vsebinah zgodb, ki jih govori ta prostor in segajo na 
področje zgodovine, tradicije, dogodkih, in drugo. 
 
Znamke so jasno urejene, za njimi pa stojijo zasebni ponudniki turističnih storitev, živilskih 
izdelkov ter neživilskih izdelkov hkrati pa tudi organizatorji prireditev, društva ter občine. 
 

KROVNA ZNAMKA 

 

 
GEOGRAFSKE TRŽNE ZNAMKE – naslednja stran 

 
TRŽNE ZNAMKE INTEGRALNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV (ITP) 

 
 

Krovna blagovna znamka = nacionalna turistična znamka 
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RDO je del večje destinacije Slovenija in kot tak deli skupno usodo na tujih trgih, še posebej bolj 

oddaljenih. Imamo lepe geografske znamke, ki so se oblikovale skozi stoletja (Ptuj, Haloze, 

Jeruzalem, Slovenske gorice) ter imamo nacionalno znamko. Zato ni smiselno vmes vsiljevati še 

kakšne neživljenjske administrativne znamke. 

Geografske tržne znamke: 

 

Obljuba znamke: 

»V zakladnici tisočletij odpri skrinjico zgodovine, tradicij iz tega prostora in vstopil boš v svet 7000 let stare 

zgodovine, spoznal boš zanimive rimske zgodbe vojskovodij, čaščenja bogov tistega časa, različna verstva, 

se sprehodil po času srednjeveških viteških pripovedk, grajskih zgodb in zaključil s tradicijo življenja zadnjih 

100 let.«     

 

 

Obljuba znamke: 

»Kraj, kjer narava je doma. Začutil boš duha neokrnjene narave, vinogradi se častijo v teh krajih že od 

rimskih časov naprej, gozd daje mističnost in čistost okolja. Naravni parki, haloška planinska pot, izviri pitne 

vode, haloške dobrote te očarajo, da ostaneš še kakšen dan dva dlje na aktivnem oddihu. Čarobni dvorci 

pripovedujejo o ljubezni, cerkvice in samostan pa o čudežih in nadnaravnih silah. »        

 

Obljuba znamke: 

»Biser slovenske narave, kjer še slišiš zlatovranko pet, čudovito ptico modro oranžnih 
barv. Sproščeni in prijazni ljudje, nasmejana gričevnata pokrajina polna sonca, prekinjena 
s številnimi rečnimi dolinami, jezeri, ribniki. Mozaični preplet travnikov, sadovnjakov, 
nižinskih gozdov, mejic in polj s starimi sortami žit, glinokopov in kamnolomov. S kolesom 
po pokrajini ali sprehodi okrog jezer boš doživel poezijo Slovenskih goric, si nabral novih 
moči in odkril samega sebe.«   

 

Obljuba znamke: 

 »Dežela stoterih vinskih gričev, s soncem obsijana zemlja, lahka, topla in globoka rojeva 
pravljico najboljših vin ter zaznamuje ljudi, njihovo prijaznost in gostoljubnost. Sonce in 
vino lahko doživite na prav poseben način, kot so ga doživljali skozi mnoga tisočletja 
zaljubljenci v lepoto gričev in temperamentni ljubitelji goriških vrhov – tu v najlepši deželi 
na svetu – Ljutomersko-Ormoških goricah.« 
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NAZIV SESTAVLJENIH TURISTIČNIH PROIZVODOV (ITP) IN POIMENOVANJE NJIHOVIH 
TRŽNIH ZNAMK 

 
Geografske znamke so iz turističnega vidika »mrtve« v kolikor ne začnejo pripovedovati 
svojih zgodb skozi turistične produkte (ITP) , ki bodo s ponudbo turističnih storitev in 
izdelkov to zgodbo tudi uresničile. 
 
Zgodbe in njeni produkti (ITP): 
 

 
 
 
1. ZGODBE PRETEKLOSTI (MYSTIC STORIES) 

a) RIMSKE ZGODBE  

Integralni turistični produkt Rimske zgodbe, bo na trgu nastopal s storitvami, ki turistom 
omogočajo, da spoznajo zgodovinska dejstva o prisotnosti Starih Rimljanov na tem prostoru. 
Hkrati bo omogočal vpogled v življenje takratnega časa skozi doživetja kulinarike, 
termalnega razvajanja ter doživljanja narave z občutkom svobode takratnega časa……  
 
b) SREDNJEVEŠKE ZGODBE  

Integralni turistični produkt bodo sestavljale storitve ogledov zgodovinskih krajev in 
objektov, ki so povezani z vitezom Parsivalom ter iskanjem Svetega Grala. Osrednji objekt je 
Grad Borl, bivališče viteza Parsivala na poti iskanja Sv.Grala. Spremljajo ga storitve vodenja, 
transferjev ter tudi storitve kulinarike srednjega veka ter kulinarike haloškega podeželja, ki je 
še vedno zelo avtentična in omogoča doživetje hrane in pijače, kot so jo pripravljali in uživali 
na tem prostoru v srednjem veku. Prav tako vključuje storitve nastanitev v haloških kmetijah 
in tudi na Ptuju – z vključevanjem termalnega razvajanja. Pomembne storitve so 
pripovedovanje zgodb, oziroma storitev interpretacije antropološke dediščine Haloz in 
okolice, aktivno doživljanje neokrnjene narave ter spoznavanje lokalne vinske kulture 
.Storitve bodo obsegale tudi možnosti duhovnih doživetij tega prostora…..  
c) DRUGE ZGODBE  (MITREIZEM, PUH,….) 

2. FESTIVALI (FESTIVALS)  

Integralni turistični produkt združuje vse pomembnejše festivalske dogodke v destinaciji, od 
Prireditve Dobrote slovenskih kmetij, do festivala Martinovanja, Poletnih festivalov ter 
nosilnega dogodka, Kurentovanja. ITP tako omogoča, da se dejansko vživi v potencialnega 
turista in mu ponudi splet storitev, ki ga popeljejo skozi celotno destinacijo, vendar tokrat v 
izjemno ležernem smislu zabave, sprostitve,veselja. Teme, letni čas, prizorišča se menjajo, 
medtem, ko sistem ITP zagotavlja storitve skozi celotno destinacijo ter celo leto. Dejansko 
tako dobimo krovno znamko za vse večje prireditve v destinaciji in sistemsko trženje……  
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3. ODKRIJ SEBE (MYSTIC SELFNESS)  

Integralni turistični produkt v svojem bistvu odgovarja na izzive sodobnega časa, vendar ne 
deklarativno in površno, ampak dejansko želimo omogočati poglabljanje k temeljnim 
vprašanjem, redefiniranju osebnih vrednot, najti samega sebe, se potrditi ali utrditi v 
samozavesti. Ne omogoča samo pobega iz vsakdanjega okolja in skrbi (push dejavnik), 
ampak tudi vleče k novim spoznanjem, obračanjem k naravi in kulturi, sporočilom preteklosti 
(pull dejavnik). Je produkt z visoko kakovostjo storitev, individualizma ter uživanja…… 
 
4. IZVIR ŽIVLJENJA (SPRING OF LIFE)  

Integralni turistični produkt na temo narave in ploh vode je kot trend prišel hitro in visoko in 
se s tem tudi nekoliko izpel. Namreč ni dovolj samo zavedanje potenciala vode in narave na 
človeka, ampak tudi vprašanje načina življenja, razmišljanja, osebne filozofije, svetovnega 
nazora, sposobnosti k poglobljenemu razumevanju narave in človeka kot del te narave. Iz 
duhovnih, medicinskih in drugih vidikov. Ne gre samo za storitve npr. igranja golfa »v naravi« 
ampak tudi bistvo razumevanja sinergije človeka z naravo, ob tem, da je to še zabavno,  
sproščujoče in osrečujoče……. 
 
5. POTI KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE (MYSTIC PATHS)  

Integralni turistični produkt na temo kulture dediščine, podobno kot naravna dediščina 
dostikrat nima globljega pomena in pravih storitev. Oblikovanje produkta, ki dejansko 
spravijo potencial antropološke dediščine na stran turistične ponudbe, ki ne samo obljublja 
»kulturna doživetja« ampak, jih tudi »dostavi«, je pravi izziv. Destinacija tako ponuja nov, 
holistični pristop k kulturi. ITP ponuja storitve, ki dejansko ne omogočajo samo pasivno 
ogledovanje muzejev, ampak dejansko skušajo približati sporočila kulturnih storitev k turistu. 
Gre za edukativni, sproščujoč ter »fulfilling« občutek. Namreč kultura skozi poglobljene 
storitve človeku lahko prinaša dejansko zavedanje, da človek ni samo del »živalskega sveta«, 
še slabše, ki je ujet v vsakodnevno delo za mezdo, ki mu sicer lahko omogoča dobro 
»preživetje« ne pa življenja. Ker v iskanju poslovnih ali delovnih rešitev pozablja iskati rešitve 
za sebe. Skozi kulturo lahko pride do zavedanja, da je del nečesa velikega, človeštva, ki je že v 
preteklosti bilo sposobno velikih stvari (arheološke najdbe – zgodbe) in neverjetno 
ustvarjalno (umetniške zbirke). Hkrati želimo to doživetje podkrepiti  storitvami »sedanjih 
malih radosti« kot sta vino in poezija, kulinarika in drugo……. 
 
6. SONCE IN VINO  

Integralni turistični produkt  gradi predvsem na uživanju, spoznavanju bogate kulturne 
dediščine, kulinariki, neločljivo povezani z vinom, hedonizmom. Sončni Jeruzalemski griči, 
»toskanske« Slovenske Gorice in ljudem prijazne Haloze, so v kombinaciji s hedonistično 
kulturo starega Rima neprecenljiv in neusahljiv vir novih in novih produktov, zgodb, doživetij. 
Produkt gradi tudi na promociji vinskih znamk……. 
 
7. TERMALNA DOŽIVETJA (THERMAL EXPERIENCE)  

Integralni turistični produkt se posveča zdravemu in lepemu telesu ter prerojenosti duha. Gradi na storitvah 

termalne vode, zdraviliških storitvah, sproščanju, umirjanju, skrbi za telo. Umirja človeka. V kombinaciji s 

kulturnimi doživetji in druženjem predstavlja izjemno priložnost za manjše ciljne skupine, individualiste in pare. 

Romantične ali aktivne. …….. 
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KONKRETNE KORISTI 
 
Vedno se moramo v tem procesu vprašati tudi kakšne so koristi sodelovanja v skupni 
regionalni destinacijski organizaciji. 
 
Javni sektor in njegove koristi (znotraj Razpisa za vzpostavitev RDO):  
 

- postane del enakopravnega in enakovrednega partnerstva lokalnih skupnosti pri oblikovanju skupne 
turistične destinacije in njenih geografskih ter tržnih znamk; 

 
- pridobi pravico do vseh distribucijskih (prodajnih in promocijskih) kanalov, ki jih bo za potrebe skupne 

destinacije oblikovala RDO, hkrati pa se zavezuje, da bo pri tem upošteval merila kvalitete, ki jih določa 
trg; 

 
- pridobi pravico do brezplačne uporabe oblikovanih elementov geografskih, tržnih in blagovnih znamk, 

tako za komercialne kot tudi za nekomercialne namene, hkrati pa se zavezuje, da bo znamke in 
elemente znamke uporabljal skladno s pravili znamke, kot jih strokovno določi RDO; 

 
- pridobi pravico brezplačne uporabe spletnih knjižnic (fototeka, videoteka, elementi znamke, celostna 

grafična podoba, copy write besedila in drugo), ki jih na ravni skupne destinacije izdela ali zbere RDO; 
 

- sodeluje v destinacijskih katalogih, ki jih bo izvedel RDO. 
 
 
 
Konkretne koristi posamezne lokalne skupnosti: 
 

- Oblikovana strategija skupne destinacije – RDO, ki vključuje tudi naročnika. 
- Oblikovane geografske znamke in umestitev naročnika v ustrezno geografsko znamko 
- Oblikovanje sestavljenih turističnih produktov (ITP) in umestitev naročnika v ustrezne ITP 
- Oblikovanje 3 skupnih katalogov in umestitev naročnika v vse tri destinacijske kataloge. 
- Oblikovanje skupne fototeke in videoteke in zagotovitev brezplačne uporabe naročniku za lastne in 

skupne namene, komercialne in nekomercialne. 
- Izvedba organiziranosti RDO in zagotovitev enakopravnega položaja naročnika v organih RDO 
- Izvedba vseh tržno-komunikacijskih aktivnostih skupne destinacije, predvidenih v tabeli Razpisa za 

vzpostavitev RDO 
 

Vir: Pogodba o medsebojnih odnosih pri izvajanju projekta RDO – Podravska – Ptujsko – 
Ormoška regija, ZRS Bistra Ptuj 
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ORGANIZIRANOST RDO 
 
Za uspešno povezovanje ni potrebno ustanavljanje novih administrativnih ustanov ampak je 
potrebno v prostoru najti rešitev, da obstoječi sistemi prevzemajo določene funkcije in 
odgovornosti. Menimo, da morajo biti vsa sredstva namenjena razvoju destinacije in 
njenemu nastopu na trg.  
Organizacijski in poslovni model RDO Ptuj, Jeruzalem Ormož, Haloze in Slovenske 
Gorice(tabela 2): 

 
Tabela: Vir: Strategija RDO Ptuj, Jeruzalem Ormož, Haloze in Slovenske Gorice 
 
POROČILO O AKTIVNOSTIH RDO V LETU 2012 
 
Gradnja destinacije, v smislu gradnje organizacijske, kakor tudi vsebinske strukture, je 
potekala skladno z namenom operacije in na temelju doktrine partnerstva javnega, 
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zasebnega in civilnega sektorja. V skladu s to doktrino tudi nadaljujemo njen razvoj. Napori v 
letu 2012 so bili in bodo tudi v nadaljevanju dela usmerjeni predvsem v vzpostavljanje in 
odpiranje prodajnih poti ter oglaševanje na eni strani ter v gradnjo partnerstva in krepitev 
zaupanja z gospodarstvom, s civilnim sektorjem, turističnimi, kulturnimi, športnimi in drugimi 
društvi. V zadnjem obdobju smo predvsem okrepili aktivnosti na področju odpiranja 
prodajnih in promocijskih poti na tujih trgih ter tako pričeli z intenzivnim povezovanjem s 
partnerji (incoming agencijami) v Italiji, na Hrvaškem in v Avstriji. Ponudbo smo pripravili za 
ciljane trge ter izhajali iz izhodišča inovativne, doživljajske ponudbe za ciljane skupine gostov. 
V ta namen so tekle tudi promocijske aktivnosti, ki so bile v preteklem obdobju izvajane. 
 
Pričela so se intenzivnejša sodelovanja s partnerskimi mesti ter turističnimi centri v bližnji 
okolici, katerim ponujamo storitve destinacije, kot dodatno ponudbo za njihove goste. 
 
 
JAVNI SEKTOR 
 
Pri identifikaciji turistične destinacije v statističnem prostoru Spodnje Podravje, Ptuj – 
Ormož, smo ugotovili močno identifikacijo posameznih lokalnih skupnosti z obstoječim 
geografskim prostorom, ki temelji na stoletni zgodovini prostora, kulture, uprave in 
podobno. Tako je bilo jasno, da je v prvi fazi gradnje destinacije nujno upoštevati to 
pripadnost, jo še okrepiti in jo seveda konsolidirati, da bo sposobna gradnje lastne identitete, 
znamke in seveda produktov. Tako so nastale 4 geografske znamke in sicer Ptuj z občinami 
MO Ptuj, Dornava, Gorišnica, Markovci in Hajdina, Haloze z občinami Majšperk, Žetale, 
Podlehnik, Videm, Cirkulane, Zavrč, Kidričevo, Jeruzalem Ormož z občinami Ormož in 
Središče ob Dravi ter Slovenske Gorice z občinami Destrnik, Sveti Tomaž, Trnovska vas, 
Juršinci, Sv. Andraž v Slovenskih goricah. Z geografsko znamko Slovenske gorice so se 
poistovetile tudi lokalne skupnosti izven našega statističnega prostora in pristopile so 
naslednje lokalne skupnosti: občina Sv. Trojica, Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana in Sv. 
Jurij v Slovenskih goricah, k Halozam Poljčane in Makole. 
 
Sodelovanje z javnim sektorjem je tudi v preteklem obdobju potekalo na visoki kakovostni 
ravni. Predstavniki javnega sektorja sodelujejo pri gradnji aktivnega modela destinacije skozi 
svoje predstavnike v organih odločanja (Svet RDO) ter se z njimi posvetujemo glede 
pomembnejših odločitev in aktivnosti, ki se izvajajo skladno z začrtanim planom izvedbe. S 
predstavniki javnega sektorja intenzivno sodelujemo tudi pri aktivnostih nastopa na lokalnih 
in drugih promocijskih prireditvah, kjer se predstavljamo kot regionalna destinacijska 
organizacije območja. 
 
 
Ker je za našo destinacijo, skladno s Strategijo destinacije Spodnje Podravje, ključnega 
pomena visoka kakovost, inovativnost in prepoznavnost, smo se odločili za model aktivnega 
sodelovanja gospodarstva, ki vključuje tudi finančno participacijo v RDO. Seveda smo se 
trudili, da smo skladno z Razpisom za vzpostavitev RDO oblikovali nabor tržno – 
komunikacijskih orodij, s katerimi bodo ponudniki hkrati lahko gradili na lastni znamki, 
prepoznavnosti in tudi na skupni vrednosti destinacije.  
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ZASEBNI SEKTOR 
 
Sodelovanje lokalnih skupnosti je zagotovilo temelje za lažje združevanje zasebnega sektorja, 
torej ponudnikov v turizmu. Pri identifikaciji načina vključevanja posameznih ponudnikov v 
destinacijo, turistične produkte in seveda sestavljene turistične produkte (ITP) smo ugotovili, 
da je za zagotavljanje doživljajske izkušnje potrošniku nujno potrebno izenačiti turistične 
storitve z živilskimi  
in neživilskimi izdelki (izdelovalci mask, vinarji, pridelovalci medu, ipd). Identiteta destinacije 
je namreč zelo povezana prav z doživljanjem vrhunske lokalne kulinarike, oskrbe z 
visokokakovostnimi živilskimi izdelki in izjemno zanimivimi neživilskimi izdelki (tradicionalna 
obrt in podobno). Neposredne turistične storitve imajo namreč izjemno nizko doživljajsko 
vrednost brez vključevanja omenjenih izdelkov v dodatno ponudbo, s katero dopolnimo 
standardno storitveno ponudbo destinacije. 
Imamo tesno in dobro sodelovanje z gospodarskimi subjekti, ki so že vstopili v partnerstvo z 
RDO ter si prizadevamo za vzpostavitev novih partnerstev. Gospodarstvu nudimo možnost 
neposrednega sodelovanja v vseh promocijskih in prodajnih akcijah v Sloveniji, Hrvaški, Italiji 
ter Avstriji. Aktivnosti pa smo tudi vzpostavili pri partnerskih mestih v Nemčiji – Burghausen 
ter na Poljskem – Kalisz predvsem zaradi pomena tranzitnih gostov v poletnem času. 
 
V RDO se je tako z aktivnim sodelovanjem do sedaj priključilo 45 gospodarskih subjektov, in 
sicer Terme Ptuj, Ribič gostinstvo d.o.o., Oddaja sob Panorama, PP gostinstvo d.o.o., 
Kulinarika&Ketering d.o.o., Oddaja sob Vladimir Šilak, Ptujska klet d.o.o., Gostilna Čelan, 
Tuning d.o.o., Radial Ptuj d.o.o., Hosting d.o.o. PE Hotel Mitra, Kmetija Breg-Tajhman, 
Benčevič Igor s.p., Ptujske Vedute d.o.o., Hotel Roškar, P&F Jeruzalem Ormož d.o.o., Gostilna 
Prosnik, Damjan Medved s.p., RM Vuk d.o.o. in HALO d.o.o., vinar Simon Druzovič, Turistične 
kmetije Firbas, Pungračič in Pri Marti, Dejan Zavec Gym, Restavracija Pri ovinku, Gostišče pri 
Tonetu, Villa Monde, Marta in Simon Toplak, vinarstvo Šuman, Turizem Ozmec, Štajerska 
hiša kulinarike, Kmetija Lidija Šipek, TGV Grozd Svetinje, Golf Ptuj, Cvetka Krabonja - sadni 
kruh, Beli vitez, Pomaranča, Bioterme Mala Nedelja, Frozy Jozy, Capri turizem, Turistična 
kmetija Lovrec, Gostilna Slovenski hram, Gostilna Kidrič pri dvojčicah, Gostišče Brenholc, 
Trgovina – gostinstvo – turizem Ozmec, Oljarna Središče ob Dravi in Gostilna pri Ovinku. 
 
S partnerji iz zasebnega sektorja se srečujemo na rednih srečanjih, na katerih predstavimo 
aktualne aktivnosti ter postavljamo realne okvirje za njihovo nadaljevanje. Partnerji se na ta 
način aktivno vključujejo v oblikovanje in izvedbo aktivnosti skladno z načrtom izvedbe 
projekta. Z namenom spoznavanja lokalne ponudbe in partnerjev med seboj, zaradi 
možnosti po vzpostavitvi in izvajanju medsebojne promocije in povezovanja ponudbe, 
sestanke partnerjev izvajamo vedno na drugi lokaciji, kjer imajo le ti svoje poslovne prostore. 
S tem smo dejansko uspeli nastaviti skupni distribucijski in promocijski kanal, ne samo za 
turizem ampak tudi v povezavi s kmetijsko (podeželsko) dejavnostjo, ohranjanjem tradicije in 
običajev ipd.  
 
Pomembno je sodelovanja s turističnimi centri v bližnji okolici izven naše destinacije kot so 
Maribor, Rogaška Slatina, Radenci, Banovci, Moravci, Lendava, Varaždin, Olimje, saj lahko le 
ti svojim gostom z dodatno ponudbo organiziranih izletov in kakovostne in inovativne 
dodatne ponudbe popestrijo večdnevno bivanje na isti lokaciji. Gosti namreč tovrstno 
ponudbo pričakujejo in destinacija, ki gradi na kakovostnih, inovativnih doživetjih, kot je 
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naša, jim tovrstno ponudbo lahko zagotovi ter jo vključi v njihove programe. Aktivnosti z 
okoliškimi centri so na tem področju že stekle. Za predstavnike teh partnerjev organiziramo 
izkustvene oglede naše destinacije in ponudnikov  ter jim predstavljamo celovito ponudbo za 
kreiranje in organizacijo izletov. 
 
V sodelovanju z javnim sektorjem (predstavniki občin) in ponudniki (partnerji) smo 
pripravljamo tudi destinacijski koledar prireditev, s katerim domačine in goste v destinaciji 
obveščamo o regionalnem dogajanju, kar lahko posledično vpliva na podaljšanje oddiha v 
destinaciji. Destinacijski koledar prireditev objavljamo v sredstvih obveščanja ter ga 
distribuiramo med vse partnerje in na frekventne točke, na katerih lahko gosti dobijo 
informacije o dogajanju v destinaciji. 
 
Delo s subjekti je zahtevalo izjemno dobro identifikacijo dejanskih potreb trga in tudi 
omejitev za sodelovanje v aktivnostih in oblikovanju kakovostne in inovativne doživljajske 
ponudbe destinacije. Pri oblikovanju ponudbe in povezovanju ponudnikov smo ugotovili 
dejansko veliko raznolikost v zmožnostih zagotavljanja dovolj kakovostne, kreativne in 
inovativne ponudbe ter hkrati identificirali tudi skupne cilje, na osnovi katerih bomo v 
nadaljevanju izvajali aktivnosti za zagotavljanje določenega nivoja kakovosti v ponudbi, ki jo 
zahtevajo turistični trgi. 
 
V času svetovnega dneva turizma smo na turističnem forumu na Ptuju predstavili dosedanje 
delo v okviru projekta ter skupaj s partnerji in drugimi sodelujočimi akterji, ki delujejo na 
področju turizma, začrtali smernice za izvedbo aktivnosti v prihodnjem obdobju. Predstavili 
smo destinacijski katalog, ki ga sestavljata katalog  ponudnikov (A5) iz destinacije ter image 
katalog (A4) s predstavitvijo občin v destinaciji.  
 
Pripravili smo tudi predstavitev Podravsko-ptujsko-ormoške regionalne destinacijske 
organizacije v Ljubljani (26. 10. 2012) z namenom predstavitve ponudbe predstavnikom 
medijev in turističnih agencij in povabila na Martinovanja v destinaciji. 
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Vzpostavljena je bila skupna destinacijska spletna stran s predstavitvijo ponudbe partnerjev 
ter image opisi destinacije in sodelujočih občin, regijskimi koledarji dogodkov, opisi ponudbe 
po ciljnih skupinah gostov ter drugimi aktualnimi novicami iz destinacije. Vzporedno s 
spletno stranjo imamo močno zastavljeno politiko aktivnosti na novih medijih, predvsem na 
Facebooku, preko katerega obveščamo ljubitelje naše turistične destinacije o dogajanju, 
podajamo predloge … 
 

 
 

www.visitptuj.eu in Facebook stran Visit Ptuj,… 
 

 
 
 
Pomembna pridobitev je Destinacijski koledar prireditev, ki nam je olajšal informiranje ter 
vabljenje gostov na različne prireditev po vsej destinaciji. Zelo velik napredek je storjen tudi 
pri pripravi in aktiviranju destinacijski spletni strani, ki je tudi tržno naravnana ter nam daje 
informacije o snovni in nesnovni kulturni dediščini, nastanitvah, kulinariki, športno - 
rekreacijskih možnostih, prireditvah ter ponudbi destinacije v smislu ponudbe, produktov in 
paketov... Vzporedno pa smo začeli z aktivnostmi promocije preko socialnih omrežij ter 
viralnega marketinga kjer smo proaktivni na facebooku s slovensko in angleško različico. 
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Potrebno je poudariti tudi sodelovanje s pisarno EPK, TIC – i in, občinami, ki so prav tako v 
naše kraje pripeljali preko svojih promocijskih kanalov in PR člankov na temo kulturne 
prestolnice določeno število novih gostov iz tujine. 
 
 
Oglaševanje destinacije na gigant plakatih ter revijah doma in v tujini je bilo v znamenju 
poletja v destinaciji. Predvsem poletni festivali in tradicionalne Rimske igre so bili povod za 
tovrstno obliko promocije. Poletno dogajanje v destinacije je bilo izjemno pestro in 
podkrepljeno z lepim vremenom kar vpliva tudi na pozitivno poletno sezono. V TIC – ih so 
zabeležili boljše statistične podatke kot v letu poprej.  
 
Soorganizirali smo tudi pripravo turistične oddaje Wonders of Slovenia, ki jo za globalno 
produkcijo pripravlja svetovno znana turistična popotnica Ashley Colburn, ki je z ekipo in 
Ptujčanko Alenko Slavinec snemala teden dni dogajanje v povezavi s srednjim vekom, 
Polimaraton, vinske kleti, raziskovala ptujsko jezero … 
 

 
Nekaj utrinkov iz snemanja z Ashley Colburn na Ptuju in v okolici. 
 
 
Skupaj s podjetjem Portoalpe razvijamo bonitetno kartico, ki smo jo predstavili na sejmu 
Kamping & Karavaning v Ljubljani, ki bo novost na področju turizma in povezovanja v 
Sloveniji na podlagi bonitet za pare in družine. 
 

 
 
 
CIVILNI SEKTOR 
 
Zelo velik poudarek smo dali tudi na sodelovanje s civilno iniciativo; društvi, ki delujejo na 
področju turizma. Predvsem turistična, zgodovinska, kulturna in športna društva smo 
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seznanili s potekom aktivnosti znotraj projekta ter jih povabili k aktivnemu vključevanju in 
sodelovanju pri oblikovanju, izvajanju in promociji aktivnosti. Kar nekaj zainteresiranih 
društev, predvsem iz področja kulture in turizma se je aktivno vključilo v skupno delo v 
smislu pomoči pri sodelovanju ter organizaciji in promociji dogodkov, običajev in 
vključevanja le teh v turistično ponudbo destinacije. V sodelovanju s turističnimi društvi 
želimo v prihodnjem obdobju revitalizirati tržnice po večjih krajih v destinaciji kot so Ptuj, 
Lenart, Kidričevo, Poljčane ter Ormož. Skupaj z njimi pripravljamo načrt za letošnji čas 
Martinovanja ter božični sejem na Ptuju in v ostalih krajih po destinaciji. Okrepiti je potrebno 
obstoječe dogodke ter smiselno pripravljati vsebine za nove destinacijske prireditve, ki bodo 
v času decembrskega časa pripomogle k privabljanju novih gostov v destinacijo. 
 
Konec meseca maja smo na ZRS Bistra Ptuj s Štajersko gospodarsko zbornico soorganizirali 
Razvojno konferenco Ptuj 2012 na tematiko problematiko starega mestnega jedra, razvoja 
gospodarstva in turizma. Na konferenci smo skozi konstruktivne diskusije zaključenih skupin, 
na katerih so sodelovali ključni akterji na posameznih področjih, oblikovali smernice za razvoj 
turizma in s turizmom povezanih dejavnosti za prihodnje obdobje. Konferenca je dala 
potrditev sedanji organizaciji in delu RDO. Na to tematiko se oblikujejo strokovne skupine, ki 
so v pripravi ukrepov po izboljšanju stanja v mestu in regiji. 
 

                                            
 

         
 
 
Težišče delovanja se je s t.i. razvojnega destinacijskega managerja v letu 2012 preselilo na t.i. 
operativnega destinacijskega managerja, ki smo ga zaposlili za potrebe operativnega dela 
med civilnim, javnim in zasebnim sektorjem in ki je poskrbel predvsem za polno izkoriščenost 
razvitih tržno-komunikacijskih orodij, pospeševanje prodaje, sodeloval pri izvajanju zakupa 
medijskega prostora z izbranim izvajalcem in skrbel za dobre poslovne odnose v destinaciji.  
 
Seveda se tekom izvajanja projekta nadaljujejo vse faze, zasnovane na začetku projekta, od 
vključevanja in dela z lokalnimi skupnostmi do vključevanja še ne-sodelujočega gospodarstva 
in civilne iniciative. Potrebno bo še nekaj potrpljenja ter prepričevanja zakaj je pomembno za 
skupinski nastop na trgu. Zadali smo si cilj gradnje destinacije na trdnih organizacijskih 
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temeljih in delo zastavili na način, ki bo omogočal delovanje sistema tudi po prenehanju 
financiranja s strani države in EU. 
 
V prihodnjem obdobju želimo intenzivirati pomoč ponudnikom za dvig kakovosti njihove 
ponudbe in uvajanje novih (inovativnih) storitev, ki jih lahko vključujemo v turistične pakete, 
s poudarkom na izkustvenih doživetjih. Začeli smo s povezovanjem in partnerskim 
sodelovanjem z drugimi RDO v Sloveniji z namenom skupnega nastopa na trgu, tehničnih in 
sistemskih vprašanjih ipd. Zraven promocijskega in prodajnega mesta destinacije v Cityparku, 
v Ljubljani, si želimo skupaj s partnerji razviti stalno prodajno - promocijsko mesto v regiji ter 
mobilno enoto, s katero bomo lahko izvajali aktivnosti predstavitev in promocije na kraju 
različnih večjih prireditev v destinaciji in izven. 
 
V Cityparku smo skupaj z Eventimom organizirali doživljajsko promocijo srednjeveške 
kulinarike na Ptuju, kjer so gostje lahko uživali v ambientu, oblačilih in dobrotah pripravljenih 
na srednjeveški način. Vsako prvo soboto v mesecu pa prodajalke na prodajnem mestu 
posebej izpostavijo po eno geografsko znamko in jo predstavijo zainteresirani javnosti. 
Sodelovali smo na sejmu Kamping & karavaning v Ljubljani z vsemi geografskimi znamkami v 
navezavi s turističnimi in kulturnimi društvi iz naših krajev, ki so vabila na prireditve 
Martinovanja, ki je eden izmed najpomembnejših dogodkov v celotni turistični destinaciji. V 
jesenskih in zimskih mesecih bomo s promocijskimi dogodki prisotni v nakupovalnih središčih 
v Ljubljani (Citypark), Zagrebu (Poslovalnicah Atlasa – Zrinjevac in Trgovski center Arena), 
Trstu (Agencija Adriatica.net) in Gradcu v sodelovanje z našimi partnerji. 
 

   
 

Dogajanje na dogodku “Ptuj - harmonija tisočerih okusov” v ljubljanskem Cityparku. 
 

   
 

Trgovina Pot in dar v Cityparku z novejšimi in cenovno dostopnejšimi paketi iz naših krajev 
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Za leto 2013 smo si zadali prednostno nalogo vzpostavitve učinkovite notranje komunikacije 
med deležniki RDO (občine, gospodarstvo in društva), kot tudi odpiranju novih distribucijskih 
poti, intenzivnemu marketingu in promociji, pospeševanju prodaje ter seveda utrjevanju 
znamk in njihove prepoznavnosti. 
 
V mesecu oktobru 2012 smo začeli z izvajanjem okrepljene interne promocije na področju 
priporočil med ponudniki, s katero želimo doseči zavedanje pomena sinergije med 
ponudniki, javim in civilnim sektorjem ter pomenu skupnega nastopa na promocijskem, kot 
tudi na distribucijskem in prodajnem področju ter s priporočilnimi ponudbami dopolniti 
gostu dodatne možnosti doživetja v destinaciji.  
 
 
Poročilo o sodelovanju z incoming turističnimi agencijami  
 
Funkcijo incoming turistične agencije, poleg že obstoječih povezav, ki so sklenjene s 
posameznimi partnerji za potrebe RDO opravlja Eventim (Slovenija, Hrvaška in Avstrija), ki je 
izvajalec B2B in B2C dogodkov, s katerimi predstavlja destinacijo, obenem pa je tudi partner 
za prodajo paketov in storitev, po direktni distribucijski poti v trgovini Pot&dar v CityParku v 
Ljubljani ter preko spletne prodaje na spletni strani v Sloveniji in na Hrvaškem (ter v 
prihodnjem obdobju tudi v Avstriji). 
 
Sodelujemo z drugimi agencijami iz Slovenije ter tujine, ki so že in še bodo privabljale turiste, 
ki jih zanimajo naši produkti. Ciljano smo pričeli z pripravo paketov in ponudbe za interesne 
skupine ljudi ter na ta način pridobivanjem novih partnerjev za skupinske prihode v 
destinacijo. Skupaj z Janom Ciglenečkim, predstavnikom STO na Dunaju smo pripravili načrt 
promocijsko prodajnih aktivnosti za jesen 2012 in leto 2013 na avstrijskem področju.  
 
Nalogo DMC agencije v destinaciji opravljata podjetji Ptujske vedute d.o.o., in Capri Turizem 
ki v največji meri sodelujeta z ostalimi poslovnimi partnerji doma in v tujini. V sodelovanju z 
omenjenima agencijama smo skupaj vršili dodatne aktivnosti preko STO - ja in ostalih 
partnerjev ponudnikov v destinaciji. V sodelovanju z njima oblikujemo pakete tudi za skupine 
iz Slovenije in tujine. V prilogi lahko najdete ponudbo za osnovne in srednje sole za obisk 
naše destinacije. 
 
Na Hrvaškem smo vzpostavili promocijsko prodajne veze z Eventimom Hrvaška ter turistično 
agencijo Atlas preko katere že ponujamo jesensko – zimske pakete po celotni Hrvaški. 
Sodelovanje z italijansko Adriatica.net pa smo nadgradili še s podporo v obliki marketinških 
in promocijskih aktivnosti (zakup medijskega prostora) na področju Italije. V Avstriji smo se 
osredotočili na eni strani na prej omenjene skupinske prihode z avtobusnimi prevozniki, z ÖE 
Ticket – avstrijski Eventim pa smo v zaključnih pogovorih glede promocije in prodaje preko 
spleta in v poslovalnicah ÖE Ticket, za individualne goste. 
 
 
• Poročilo o povezovanju z drugimi regionalnimi destiancijskimi organizacijami 
 
Pri medsebojnem povezovanju z drugimi regionalnimi destinacijskimi organizacijami smo 
sklenili sodelovanje RDO-jev vzhodne in jugovzhodne Slovenije s skupno prijavo na razpis 
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čezmejnega sodelovanja SI – HR, kjer bi želeli pridobiti sredstva za promocijo in marketing že 
izdelanih turističnih integralnih produktov, s katerimi bi okrepili prepoznavnost 
kontinentalnega dela Slovenije ter v tem kontekstu povečali ustavljanje tranzitnih gostov 
skozi Slovenijo. Povezovanje je potekalo predvsem v okviru distribucijske funkcije, v smislu 
razvoja novih distribucijskih kanalov, ter pri prodajno – promocijskih aktivnostih. Za leto 
2013 načrtujemo močnejše povezovanje še s Regionalno destinacijsko organizacijo Pomurja.  
 
 
• Poročilo o sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo z navedbo usklajenega 
izvajanja promocijskih aktivnosti 
 
Sodelovanje s STO je tudi v tem odbobju potekalo in sicer je bilo, zaradi načrtovanih 
aktivnosti v Avstriji, najbolj intenzivno sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo na 
Avstrijskem trgu. Steklo je intenzivno sodelovanje z gospodom Janom Ciglenečkim. Prav tako 
smo v stiku z gospo Rozino Dolenc na nemškem trgu, kjer se intenzivno dogovarjamo o 
možnostih širjenja promocije in prodaje, na območjih Bavarske in Baden Württemberga, ki 
sta zanimiva zaradi razdalje in možnosti dostopa avtobusnih prevoznikov. Sodelovanje z 
Rokom Klančnikom za področje Beneluxa ter Francije je že obrodilo sadove, kar se vidi na 
statističnih podatkih obiska teh gostov, ki je v velikem porastu. Preko Adriatica.net pa 
sodelujemo tudi s predstavništvom v Milanu. Želimo si intenzivirati stike tudi z Londonom, 
predvsem zaradi nizkocenovnih letalskih prevoznikov in povečanega povpraševanja angleških 
gostov po Sloveniji in njeni ponudbi. 
 
 
• Ostale aktivnosti (sodelovanja na sejmih in predstavitvah doma in v tujini) 

 
- TIP – Turizem in prosti čas Ljubljana, januar 2012 (skupaj z Mestno občino Ptuj) 
- Ferienmesse Linz – januar 2012 
- SIW (Slovenian incoming workshop) Krajnska gora 
- 14. – 17.6. Mednarodno srečanje motoristov Goldwing 2012  
- Ljubljanska vinska pot - predstavitev vinarjev (Ptujska klet, Simon Druzovič,  Eko vinogradništvo 

Šuman, Vinogradništvo Pungračič)  
o 16.6. Ljubljanska poletna razvajanja 
o 3.11. Predmartinova Ljubljana 

- Vzpostavitev turističnega vlakca v navezavi s Čigro kot novega turističnega produkta.  
- BTB - Dunaj - borza B2B avtobusni prevozniki (Avstrija, Nemčija, Slovaška in Madžarska) 
- Promocija Martinovanj v destinaciji -  organizacija Zajtrka z novinarji, prodajni paketi preko DMC-ja za 

celotno področje, javljanja na 10 radijskih postaj v oddaji Dobro jutro Slovenija  
- Predstavitev RDO-ja članom Manager kluba Ptuj - povezovanje z gospodarstvom s turizmom kot 

rastočo in vedno bolj pomembno dejavnostjo v Sloveniji ter novi koncepti trženja v turizmu in 
prilagajanje na novo stanje v Evropi. 

- Material RDO (paketi, pingvin, katalogi ...) je vedno na voljo vsem partnerjem, ki gredo na akvizicije, 
sejme, borze.  

- Gegg Reisen – hišni sejem – 24.-25. 11. 2012  
- Navtični sejem Zagreb 2013 – 13.-17. 2. 2012 (sodelovanje s podjetjem navigator C&G Navigator d.o.o. 

in Ranco Ptuj) 
- Ferienmesse Dunaj: 11.-13. 1. 2012 
- Free München 2013: 20.-24. 2. 2012 

- 15. Slovenski turistični forum s plenarnim delom DST (15. 10. 2012) 
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Sejmi, na katere gremo z našo ponudbo ter s partnerji, ki so v RDO–ju (Sava Hotels & 
Resorts, Bioterme, P&F, Ptujska klet …) in ponujajo tudi druge storitve v destinaciji. Vedno je 
prisotna naša prodajna ponudba ter katalogi. 
 
(09.01.2013 - 13.01.2013) Vakantiebeurs Utrecht 2013  
(10.01.2013 - 13.01.2013) Ferienmesse Dunaj 2013  
(12.01.2013 - 20.01.2013) CMT - Internationale Ausstellung für Caravan 2013 
(31.01.2013 - 04.02.2013) Vakantiesalon - Brussels Holiday Fair 2013  
(02.02.2013 - 03.02.2013) Ferien - Vital - Heirat - Air 2013  
(14.02.2013 - 17.02.2013) BIT - Borsa Internazionale del Turismo 2013  
(20.02.2013 - 24.02.2013) F.R.E.E München 2013 
(21.02.2013 - 24.02.2013) IFT Beograd - Međunarodni sajam turizma 2013 
(27.02.2013 - 03.02.2013) Die Urlaubswelt - Reisen. Campen. Radfahren - Essen 2013 
(06.03.2013 - 10.03.2013) ITB - Internationale Tourismus Börze Berlin 2013 
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                     9. 
 

 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
ČLANOV OBČINSKEGA 

SVETA 
 

 
 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
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                   10. 
 

 

ODLOK  
O ZAKLJUČNEM RAČUNU 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH  
ZA LETO 2012 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Mojca Guzej 
 
 
 
Gradivo je priloženo posebej! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 16/2010) in 57. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št 94/2007-UPB-2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 
79/2009, 14/2010, 51/2010 in 84/2010), ter 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 
79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006, 14/2007 – ZSPDPO, 
109/2008, 49/2009, 38/2010 in 107/2010) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
svoji ___ redni seji, dne _____________ sprejel Odlok o zaključnem računu Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
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                   11. 
 

 

ODLOK  
O REBALANSU  

PRORAČUNA OBČINE  
SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

ZA LETO 2013 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Mojca Guzej 
 
 
 
 
 
Gradivo je priloženo posebej! 
 
 
 
 
 
PREDLGO SKLEPA:  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008, 76/2008 79/2009, 51/2010, 84/2010 in 40/2012-ZUJF), 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIJ12) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV 16/2010) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah  na ___ redni seji, dne ___________ sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah za leto 2013, kot je bil predlagan. 
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PRILOGA K REBALANSU PRORAČUNA 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2013:  

 
 
 

DOPOLNJEN NAČRT 
RAVNANJA S STVARNIM 

PREMOŽENJEM 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

ZA LETO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 11. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. l. RS, št. 46/10 in 75/12), 8. in 9. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12) in 16. čl. Statuta Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
___ redni seji, dne _____ sprejel Dopolnjen načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013.  
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PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 11. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. l. RS, št. 46/10 in 75/12), 8. in 9. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12) in 16. čl. Statuta Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
___ redni seji, dne _____ sprejel  
 

DOPOLNJEN NAČRT 
RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2013 
 
 

I. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJE 
 
Okvirna 

lokacija 

Okvirna 

velikost 

Vrsta 

nepremičnine 

Predvidena 

sredstva v 

EUR 

Ekonomska utemeljenost 

Zemljišče parc. 
št. 583/2, 583/5 
in 583/4, k.o. 
Jurovski Dol 

1154m2 Dvorišče in 
pot 

23.000 Zemljišče na katerem je 
zgrajena čistilna naprava za 

naselje Jurovski Dol 

Zemljišče parc. 
št. 484/2, k.o. 
Malna 

1.085 m2 Travnik 3.255 Zemljišče, ki vodi mimo 
Športnega parka Jurovski Dol 

– del Hainčeve poti 
Zemljišče parc. 
št. 77/6, 77/7, 

75/3, 72/4, 
*11/2 in 69/3, 

k.o. Malna 

998 m2 Cesta Brezplačen 
prenos 

zemljišča 

 
Zemljišča predstavljajo v 

naravi cesto 

Zemljišče parc. 
št. 484/5, k.o. 

Malna 

8.264 m2 Travnik 16.528 Nogometno igrišče v 
Športnem parku Jurovski Dol 

Zemljišče parc. 
št. 543/11, k.o. 
Jurovski Dol 

169 m2 Neplodno Brezplačen 
prenos 

Del zemljišča pod kulturnim 
domom  

Zemljišči parc. 
št. 385/11 in 
385/12 k.o. 

Jurovski Dol 

2.331 m2 Gozd 2.331 Zemljišči predstavljata 
parkirišče pri Osnovni šoli 

Jožeta Hudalesa 

Zemljišči parc. 
št. 29/12 in 
29/19 k.o. 

Jurovski Dol 

733 m2 Travnik Brezplačen 
prenos 

Zemljišči sta predvideni za 
cesto 

Zemljišča parc. 
št. 265/5 k.o. 

Partinje 

390 m2 Pot Brezplačen 
prenos  

Zemljišče predstavlja v 
naravi cesto. 

Zemljišče parc. 
št. 3/2, k.o. 

Jurovski Dol 

1104 m2 Dvorišče, 
stanovanjska 

stavba, 

20.400 Nepremičnine v centru 
Jurovskega Dola, ki so 
planirane za realizacijo 
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gospodarsko 
poslopje 

projekta Podjetniški 
inkubator 

Zemljišče parc. 
št. 16/2, k.o. 
Jurovski Dol 

1038 m2 Stavbno 
zemljišče 

19.200 Zemljišče v centru 
Jurovskega Dola, ki so 
planirane za realizacijo 

projekta Podjetniški 
inkubator 

Zemljišče parc. 
št. 4/1, k.o. 

Jurovski Dol 

1903 m2 Stavbno 
zemljišče 

35.200 Zemljišče v centru 
Jurovskega Dola, načrtovano 

za ureditev parkirišč 
Zemljišče parc. 

21/5, k.o. 
Jurovski Dol 

2.049 m2 Travnik 50.000 Zemljišče v centru 
Jurovskega Dola (Frasovo) 

Zemljišče parc. 
št. 30/5, k.o. 
Jurovski Dol 

580 m2 Njiva 580 V naravi je zemljišče 
predvideno za cesto 

   169.914  
 
 

II. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
 
Identifikacijska oznaka Orientacijska 

vrednost 
Predvidena 

metoda 
razpolaganja 

Ekonomska utemeljenost 

Stavbišče parc. št. *55, 
k.o. Jurovski Dol v 

izmeri 816 m2 

23.131 Javno zbiranje 
ponudb 

Stavbišče predstavlja 
zgradbo starega vrtca, ki se 

ne uporablja za noben 
namen 

Zemljišče, parc. št. 28/1, 
k.o. Jurovski Dol v 

izmeri 971 m2  

29.375 Javno zbiranje 
ponudb 

Zemljišče (dvorišče) okrog 
stavbe starega vrtca 

Zemljišče parc. št. 28/2, 
k.o. Jurovski Dol v 

izmeri 33 m2 

165 Javno zbiranje 
ponudb 

Zemljišče pri stavbi starega 
vrtca 

Stanovanje št. 03, parc. 
št. 380/3, k.o. Jurovski 

Dol, identifikacijska št.: 
529-247-3E, v izmeri 

34,65 m2 

16.000 Javno zbiranje 
ponudb ali 
neposredna 

pogodba 

Stanovanje v 
večstanovanjski stavbi v 

Jurovskem Dolu 

Zemljišče parc. št. 46/4, 
k.o. Jurovski Dol, v 

izmeri 1334 m2 

24.012 Javno zbiranje 
ponudb 

Stavbno zemljišče v 
Jurovskem Dolu 

Zemljišče parc. št. 46/5, 
k.o. Jurovski Dol, v 

izmeri 1259 m2 

22.662 Javno zbiranje 
ponudb 

Stavbno zemljišče v 
Jurovskem Dolu 

Zemljišče parc. št. 46/6, 
k.o. Jurovski Dol, v 

izmeri 1358 m2 

24.444 Javno zbiranje 
ponudb 

Stavbno zemljišče v 
Jurovskem Dolu 

Zemljišče parc. št. 46/7, 21.114 Javno zbiranje Stavbno zemljišče v 
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k.o. Jurovski Dol, v 
izmeri 1173 m2  

ponudb Jurovskem Dolu 

Zemljišče parc. št. 46/9, 
k.o. Jurovski Dol, v 

izmeri 1328 m2  

23.904 Javno zbiranje 
ponudb 

Stavbno zemljišče v 
Jurovskem Dolu 

Zemljišče parc. št. 46/10, 
k.o. Jurovski Dol, v 

izmeri 1408 m2 

25.344 Javno zbiranje 
ponudb 

Stavbno zemljišče v 
Jurovskem Dolu 

Zemljišče parc. št. 46/11, 
k.o. Jurovski Dol, v 

izmeri 1307 m2  

23.526 Javno zbiranje 
ponudb 

Stavbno zemljišče v 
Jurovskem Dolu 

Zemljišče parc. št. 46/12, 
k.o. Jurovski Dol, v 

izmeri 1500 m2 

27.000 Javno zbiranje 
ponudb 

Stavbno zemljišče v 
Jurovskem Dolu 

Zemljišče parc. št. 591- 
njiva – del, v izmeri 

13.088 m2 

26.176 Menjalna 
pogodba 

Občina je lastnica zemljišča 
v deležu 310704/668328. 

Načrtuje se menjava 
zemljišč z Župnijo Sv. Jurij 
v Slov. goricah (»Žvajkarjev 

breg«) 
Zemljišče parc. št. 9/7, 

k.o. Jurovski Dol, v 
izmeri 823 m2 

14.700 Javno zbiranje 
ponudb 

Kmetijsko zemljišče v 
Jurovskem Dolu, za katerega 

ima občina potencialnega 
ponudnika 

Stanovanje št. 10/4. 
nadstropje na naslovu 

Gubčeva ul. 6, Lenart, v 
izmeri 60,42 m2 

59.000 Javno zbiranje 
ponudb 

Stanovanje v Lenartu, 
katerega je občina na 

sestanku ponudila 
najemniku v odkup 

Stanovanje št. 5/2, 
nadstropje na naslovu 

Gubčeva ul. 6, Lenart, v 
izmeri 67,47 m2 

54.000 

Javno zbiranje 
ponudb 

Stanovanje v Lenartu, 
katerega je občina na 

sestanku ponudila 
najemniku v odkup 

Stanovanje št. 4, pritličje 
na naslovu Cmureška 

cesta 3, Lenart, v izmeri 
62 m2 

41.000 Javno zbiranje 
ponudb 

Stanovanje v Lenartu, 
katerega je občina na 

sestanku ponudila 
najemniku v odkup 

Stanovanje št. 9/2. 
nadstropje na naslovu 

Nikova ul. 14,  Lenart, v 
izmeri 47,51 m2 

41.000 Javno zbiranje 
ponudb 

Stanovanje v Lenartu, 
katerega je občina na 

sestanku ponudila 
najemniku v odkup 

Stanovanje št. 8/3. 
nadstropje, na naslovu 
Trg osvoboditve 15, 

Lenart, v izmeri 51,71 m2 

35.000 Javno zbiranje 
ponudb 

Stanovanje v Lenartu, 
katerega je občina na 

sestanku ponudila 
najemniku v odkup 

Zemljišče parc. 546/1, 
k.o. Jurovski Dol  

Jurovski Dol – del, v 
izmeri 200 m2 

1.000 Neposredna 
pogodba 

Lastnik sosednjega 
zemljišča je zainteresiran za 
nakup zemljišča, ki v naravi 

ne predstavlja ceste. 
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Zemljišča parc. št. 24/44, 
33/5 in 24/46, k.o. 

Jurovski Dol, v izmeri 
323 m2 

646 Menjalna 
pogodba 

Ureditev lastniških razmerij 
v novem naselju Jurovski 

Dol 

 533.199   
 
 
Dopolnjen načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je 
sestavni del rebalansa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 in prične veljati 
z dnem veljave Odloka o rebalansu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013.  
 
 
 
                                                                                            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                             Peter Škrlec 
                                                                                                                  Župan 
 
 
 

Obrazložitev: 
 
V skladu s 4. odst. 11. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS, št. 46/10 in 75/12 ) letni načrt ravnanja s stvarnim premoženja 
samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog 
organa pristojnega za izvrševanje proračuna, torej župana.  
 
V predlaganem dopolnjenem načrtu so navedena vsa zemljišča, ki jih je občina pripravljena 
kupiti oz. zamenjati, pa tudi vsa, ki jih namerava prodati. Vendar se glede na situacijo, ki je 
prisotna na trgu nepremičnin ne pričakuje celotna realizacija predlaganega načrta. V skladu z 
navedenim so v rebalansu predvidena veliko nižja proračunska sredstva iz naslova prodaje oz. 
nabave nepremičnega premoženja.  
 
Predlagan dopolnjen načrt se sprejema skupaj z rebalansom predvsem zaradi določenih 
parcelacij in cenitev premoženja. Vse spremembe so osenčene s sivo barvo. Kot bistveno 
spremembo načrta bi označili parcelacijo občinskih zemljišč – iz dveh zemljišč, parc. št. 45/1 
in parc. št. 46/2, k.o. Jurovski Dol je nastalo osem parcel, predvidenih za individualno 
stanovanjsko gradnjo. Cenitev omenjenih zemljišč je bila opravljena, in sicer bo za en 
kvadratni meter zemljišča potrebno odšteti 18,00 EUR. Občina bo v nadaljevanju objavila 
javno zbiranje ponudb za prodajo navedenih nepremičnin.  
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                   12. 
 

 

POPRAVEK SKLEPA  
O SPREJEMU IN PRIČETKU  

UPORABE USKLAJENE DIGITALNE 
KARTOGRAFSKE DOKUMENTACIJE  

K PROSTORSKIM SESTAVINAM VELJAVNIH 
PLANSKIH AKTOV ZA OBMOČJE  

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Samo Kristl, dipl. upr. org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLO SKLEPA:  
Na podlagi 16. člena  statuta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, štev. 16/10) je 
občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na ….. redni seji, dne ........ sprejel 
Popravek sklepa o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske 
dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje občine Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah, kot je bil predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 16. člena  statuta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, štev. 16/10) je 
občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah dne ........ sprejel 
 

POPRAVEK SKLEPA 
o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije  

k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov  
za območje občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

 
 

I. 
 
V kartografski dokumentaciji k planu, sprejeti s Sklepom o sprejemu in pričetku uporabe 
usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih 
aktov za območje občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 16/10), se na listu Šentilj 
– 38 popravi napaka, ki je nastala pri prenosu in uskladitvi vsebine veljavne kartografske 
dokumentacije k planu iz prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov za območje občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah na nove geodetske podlage. 
 
 

II. 
 
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne 
veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 3500-2/2010- 
Datum: 21.03.2013 
   
 

Peter Škrlec, 
župan občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
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Obrazložitev: 
Za območje občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah veljajo naslednji planski akti: 
- prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986 – 2000 (Uradni 

list SRS, št. 42/87 in 24/88 ter Uradni list RS, štev. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97, 
71/98, 44/02 in 78/04 ter Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10 – sklep o sprejemu in 
pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije) in  

- prostorske sestavine družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list 
SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, štev. 60/93, 62/94, 56/97, 71/98, 44/02 in 
78/04 ter Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10 – sklep o sprejemu in pričetku uporabe 
usklajene digitalne kartografske dokumentacije). 

 
Sestavni del navedenih planskih aktov je tudi kartografska dokumentacija k planu, katere 
vsebina obsega prikaz namenske rabe prostora in prikaz raznovrstnih območij varovanj in 
omejitev v prostoru. Navedene vsebine so bile izrisane v letu 2004 (kot sestavni del postopka 
sprememb in dopolnitev planskih aktov pravne predhodnice, občine Lenart, zaključenih v letu 
2004), in sicer v merilu 1 : 5.000 na digitalni katastrski načrt s stanjem iz leta 2003. 
 
V juliju 2010 je občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah zagotovila tudi prenos in uskladitev 
veljavne namenske rabe prostora in območij obstoječih varovanj in omejitev, t.j. vsebino 
veljavne kartografske dokumentacije k planu iz prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov 
za območje občine na nove geodetske podlage, t.j. na zemljiško katastrski prikaz iz septembra 
2009. Prenos in uskladitev sta bila potrebna zaradi večjih, ponekod celo bistvenih odstopanj 
oz. pozicijskih neskladij med DKN iz leta 2003 in ZKP iz septembra 2009 ter v tem času 
izvedenih parcelacij zemljiških parcel. 
 
Da bi lahko s tehnološko transformiranimi podatki, ki imajo še vedno isto vsebino kot pred 
transformacijo, operirali v uradnih postopkih, je Občinski svet Občine Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah z ustreznim sklepom v juliju 2010 ugotovil, da je digitalizirana in 
prečiščena vsebina obravnavane sestavine prostorskega planskega akta identična izrisani v 
letu 2004 in da se od sprejetja sklepa naprej kot sestavni del prostorskih sestavin veljavnih 
planskih aktov za območje občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah uporablja na novi 
zemljiško katastrski prikaz prenesena in usklajena kartografska dokumentacija k planu. Sklep 
o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim 
sestavinam veljavnih planskih aktov za območje občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je 
objavljen v MUV, št. 16/10. 
 
Pri uporabi novih digitalnih podatkov o namenski rabi prostora pa je bila ugotovljena tehnična 
napaka pri opredelitvi stavbnega zemljišča na parc. št. 106 oz. 108, k.o. Srednji Gasteraj, 
nastala pri prenosu na novi ZKP, ki jo je treba odpraviti. Napaka je nastala kot posledica 
izvedene parcelacije, ki je uporabljeni ZKP še ni vseboval oz. zaradi dejstva, da opredeljeno 
stavbno zemljišče ne upošteva dejanskega funkcionalnega zemljišča k obstoječim objektom 
glede na stanje v naravi in glede na odmerjeno parcelno stanje. 
 
Zato je potrebno sprejeti oz. objaviti ustrezni popravek. 
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                  13. 
 

SKLEP 
O SOGLASJU K CENAM 

SOCIALNO VARSTVENIH 
STORITEV 

»POMOČ DRUŽINI NA DOMU« 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič  
 
 
 

 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 2. odst. 43. čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 31/07-UPB2, 23/07-
popr., 41/07-popr., 122/07, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12), 37. čl.  Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09, 7/10 (25/10 popr.), 6/12) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 16/10) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ .  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-uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12), 37. čl.  
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 7/10 (25/10 popr.), 6/12) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ .  redni seji, 
dne _________________ sprejel 
 

SKLEP 
O SOGLASJU 

K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 
»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 14,72 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 2,81 EUR na efektivno uro.  
 
 

III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu, uporablja pa se od 
01.03.2013. 
 
 
 
Zadeva: 122-7/2013-2 
Jurovski Dol, 21.03.2013 
 
 
                                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                     Peter Škrlec  
                                                                                                         Župan 
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Obrazložitev: 
Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007-uradno prečiščeno besedilo, (23/2007 popr., 
41/2007 popr., 122/07, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12) 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, 5/09, 6/12) 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 rast oz. zmanjšanje elementov 
cen socialno varstvenih storitev, ki jih je objavil minister za delo, družino in socialne zadeve. 
Rasti oz. zmanjšanja posameznih elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2013 
znašajo:  

- zmanjšanje povprečne plače na zaposlenega 4,3%, 
- zmanjšanje drugih stroškov dela 9,9%, 
- zmanjšanje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 15,3% 
- rast stroškov materiala in storitev 2,7%. 

 
Celotni stroški storitve »pomoč družini na domu« znašajo 14,72 EUR na efektivno uro, od 
tega znaša subvencija iz sredstev proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (82,6% celotnih 
stroškov storitve) 11,91 EUR. Zavod RS za zaposlovanje v letu 2013 ne subvencionira 
storitve oz. delavk, tako, da znaša cena storitve uporabnika 2,81 EUR na efektivno uro. Cena 
storitve pomoči na domu je preračunana na 110 efektivnih ur. 
 
Leto Subvencija 

občin 
Subvencija 
Zavoda RS za 
zaposlovanje 

Strošek 
uporabnika 

Skupaj efektivna 
ura 

2008 6,65 4,98 1,66 13,29 
2009 7,99 5 2,10 15,09 
2010 8,20 3,89 2,10 14,19 
2011 9,46 3,89 2,42 15,76 
2012 13,31 0,00 2,81 16,12 
2013 11,91 0,00 2,81 14,72 
 
Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih 
socialnih oskrbovalk storitve pomoči na domu in znašajo 5.722,95 EUR na mesec. Predlog 
cene je Center za socialno delo Lenart pripravil na podlagi dejanskih izhodiščih delavk, ki 
opravljajo neposredno socialno oskrbo v občinah Lenart, Sv. Jurij v Slov. goricah in Sv. 
Trojica v Slov. goricah. Obveznost Občine Sv. Jurij v Slov. goricah predstavlja 1.073,05 
EUR, (lani: 1.134,21 EUR) na mesec.  
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V naslednji tabeli je prikazano število uporabnikov, ki so se v letu 2012 posluževali socialno 
varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah: 
 

Mesec Število uporabnikov Efektivne ure 
Januar 2012 6 67 
Februar 2012 6 97,5 
Marec 2012 6 106 
April 2012 7 80 
Maj 2012 7 110,5 
Junij 2012 7 115,5 
Julij 2012 7 65,5 
Avgust 2012 7 100 
September 2012 7 89,5 
Oktober 2012 7 96,5 
November 2012 7 107 
December 2012 7 102 
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                  14. 
 

 
RAZNO 

 
 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
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