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                                                                                                            Jurovski Dol, 26.06.2013 
                                                                                                            Zadeva: 900-1/2013- 
 
 
Na podlagi 22. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 16/10), sklicujem 
 

17. redno sejo 

Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki bo v četrtek, 04.07.2013 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 16. redne seje  
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje  
4. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje  
5. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih 
prometnih površin v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – hitri postopek 
6. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja 
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – hitri 
postopek 
7. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – prva obravnava 
8. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij 
v Slov. goricah – prva obravnava 
9. Sklep o oblikovanju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice  
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
11. Sklep o sprejemu Letnega poročila Mariborskega vodovoda d.d. za leto 2012 
12. Letni program razvoja podeželja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 
13. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2013/14 in določitvi 
povečanega normativa v vsakem oddelku  
14. Razno 
 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času! 
 
 
                                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                           Peter Škrlec 
                                                                                                                Župan 
 
 
Vročiti: 

- članom občinskega sveta, 
- članom nadzornega odbora, 
- Evropski pravni center, Milan Železnik,  
- Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., Tanja Hrastnik, 
- predstavnikom medijev. 
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                     2.               
 
 

 
ZAPISNIK 16. 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 16. redne seje, 
kot je bil zapisan.  
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Številka: 900-1/2012 
Datum: 22.03.2013 
 

Z A P I S N I K  
 

16. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila 
v četrtek, 21.03.2013. 

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

Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. 
 

 
Sejo je vodil župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec.  
 
Na seji so bili navzoči člani in članica Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: 
Alojz Andrejč, Milan Bauman, Branko Črnčec, Drago Korošec, Franc Lešnik, Gregor 
Nudl, Marija Šauperl in Janez Verbošt (v nadaljevanju: člani sveta) 
 
Opravičeno odstotni: Roman Črnčec 
 
Navzoči gostje: predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.d., Franc Knaus, 
inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, Jožef Sterger, redar 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, Igor Rep, predsednica Nadzornega 
odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Barbara Lorber, pomočnik komandirja 
Policijske postaje Lenart, Beno Matjašič, direktorica ZRS Bistra Ptuj, dr. Aleksandra 
Pivec. 
 
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.  
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Župan Peter Škrlec je predlagal dnevni red 16. redne seje, kot je bil posredovan z vabilom z 
eno dodatno točko dnevnega reda, in sicer: Sklep o spremembi obsega predmeta naročanja, 
povečanja cene in vrednosti pogodbe ter zagotovitvi proračunskih sredstev v letu 2014, ki bi 
se uvrstila pred zadnjo točko dnevnega reda, ki so ga člani občinskega sveta prejeli z 
gradivom. 
 
Razprave ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 33. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 16. redni seji, dne 
21.03.2013 sprejel razširitev dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 127 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan Peter Škrlec je v nadaljevanju predlagal razširjen dnevni red, ki glasi:  
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. Sklep o spremembi obsega predmeta naročanja, povečanja cene in vrednosti pogodbe ter 

zagotovitvi proračunskih sredstev v letu 2014 
15. Razno 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 5. odst. 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 16. redni seji, dne 
21.03.2013 sprejel razširjen dnevni red. 
 



 6 

Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 128 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 
AD 2. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH  
 
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 16. redni seji, dne 21.03.2013 sprejel zapisnik 15. redne seje, kot 
je bil zapisan.  
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 129 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 3. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 2. DOPISNE SEJE 
 
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah na svoji 16. redni seji, dne 21.03.2013 sprejel zapisnik 2. dopisne seje, 
kot je bil zapisan.  
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 130 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 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 
 
Elaborat je predstavil Franc Knaus, predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.d.  
 
Razprava: Marija Šauperl, Janez Verbošt, Drago Korošec.  
 
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 16. seji dne 21.03.2013 sprejel naslednji Sklep o sprejemu Elaborata o 
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki, kot je bil predlagan.  
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 131 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AD 5.  
POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MARIBOR O 
DELU V LETU 2012 
 
Jožef Sterger je predstavil delo, ki ga je v letu 2012 na območju Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah opravil inšpektorat. 
 
Igor Rep je predstavil opravljeno delo na področju redarstva na območju Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah v letu 2012.  
 
Razprava: Milan Bauman.  
 
 
AD 6.  
POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH V LETU 2012 
 
Poročila o opravljenih nadzorih v letu 2012 je predstavila predsednica Nadzornega odbora 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Barbara Lorber.  
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AD 7. 
PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH V LETU 2012 
 
Varnostno situacijo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2012 je predstavil 
pomočnik komandirja Policijske postaje Lenart, Beno Matjašič.  
 
Razprava: Marija Šauperl, Drago Korošec.  
 
 
 
AD 8. 
PREDSTAVITEV PODRAVSKO – PTUJSKO – ORMOŠKE REGIONALNE 
DESTINACIJSKJE ORGANIZACIJE 
 
Podravsko – ptujsko – ormoško regionalno destinacijsko organizacijo je predstavila 
direktorica ZRS Bistra Ptuj, dr. Aleksandra Pivec.  
 
Razprava: Milan Bauman, Marija Šauperl. 
 
V skladu z 39. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV, št. 16/10) je po dveh urah 
neprekinjenega dela, sledil odmor.  
 
 
 
AD 9. 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Janez Verbošt je opozoril na cesto v Gasteraju od Črnčeca do Šalamuna, na plaz med 
Peserlom in Verboštom, kjer je predlagal ureditev škarpe. Dodal je, da bo potrebno urediti 
bankine pri Ketišu in o nujni ureditvi bankin obvestiti tudi Občino Sveta Ana (cesta proti 
Pavlasu in Kolariču).  
 
Peter Škrlec je povedal, da bodo predstavniki Občine Sveta Ana obveščeni. Odsek ceste od 
Krajnca oz. Šalamuna je eden najslabših delov cest v Gasteraju, zato bo potrebna čimprejšnja 
sanacija. Glede bankin je povedal, da se slednje v okviru Režijskega obrata že urejajo.  
 
Alojz Andrejč je vprašal ali bo letos pristojni odbor ponovno opravil ogled cest in kako daleč 
je priprava koncesije za ceste.  
 
Peter Škrlec je odgovoril, da se naj odbor sestane, kar se tiče izbire koncesionarja so se 
postopki za izbiro izvajalca za pripravo celotne dokumentacije že pričeli pripravljati.  
 
Marija Šauperl je vprašala kakšna je garancija pri asfaltiranju cest. 
 
Samo Kristl je povedal, da 20 let. 
 
Peter Škrlec je povedal, da je garancija na izvedbo del 5 let, vendar je na območju občine 
konfiguracija terena takšna, da se površje premika.  
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Marija Šauperl je povedala, da v Jurovskem Dolu že obstajajo majhne turistične točke, tako se 
je odločila, da v projekt, ki ga pripravlja Razvojna agencija Slovenske gorice, Po goricah, 
vključi tri poti, in sicer pohodniško pot, konjeniško pot in pot ob Globovnici. Predlagala je, da 
se sestanejo župani občin, katerih v območju teče potok Globovnica. V nadaljevanju še je 
vprašala ali občina komu od stanovalcev na naslovu Jurovski Dol 7, karkoli sofinancira. 
Zanimalo jo je tudi, zakaj še ni dokončana cesta mimo Belna Joškota, ki se je nameravala 
urediti skupaj z Lešnikovim klancem. 
 
Peter Škrlec je povedal, da kar se tiče sofinanciranja stanovalcev na naslovu Jurovski Dol 7, 
se je najemnik občinskega stanovanja namestil v institucionalno varstvo, stanovanje bo 
prevzela njegova hči. V kolikor bo potrebno doplačevati institucionalno varstvo s strani 
občine, bo to usklajeno s socialno zakonodajo. Glede poti ob Globovnici je župan Peter Škrlec 
povedal, da je vsekakor interes, da pot postane medobčinska. Cesta mimo Belne je uvrščena v 
Načrt razvojnih programov 2013-2016, in sicer v letu 2013.  
 
Drago Korošec je pohvalil Režijski obrat, saj je menil, da je slednji opravil odlično delo kar se 
tiče krpanja cest. Predlagal je, da se v prostorski plan vnesejo sončne in vetrne elektrarne.  
 
Samo Kristl je povedal, da so navedene elektrarne že mogoče, saj prostorski plan dovoljuje 
vse, česar ne prepoveduje. Menil je, da vetrna elektrarna ne more biti postavljena kjerkoli, 
zato bi bile potrebne določene analize.  
 
Branko Črnčec je opozoril na slabo stanje ceste v Sp. Gasteraju, poseben poudarek je namenil 
odseku pri Šalamunu oz. Krajncu. Povedal je, da se cesta Šnofl – Belna plazi in opozoril na 
socialno stisko občana. Zanimalo ga je, kdo je kupil plug, s katerim pluži Branko Verbošt? 
Dodal je, da v primeru, če je občinski, naj se z njimi ravna s skrbnostjo dobrega gospodarja.  
 
Peter Škrlec je povedal, da občina skupaj s Centrom za socialno delo Lenart že rešuje socialno 
problematiko občana.  
 
Samo Kristl je povedal, da je plug občinski.  
 
Drago Korošec je predlagal, da se osnovna sredstva občine posebej označijo.  
 
Marija Šauprel je opozorila na grdo ravnanje z enim občanom, za katerega se je v razpravi 
ugotovilo, da ni občan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.  
 
 
 
AD 10. 
ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH ZA LETO 2012 
 
Mojca Guzej je predstavila zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 
2012.  
 
Razprava: Drago Korošec 
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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 16. redni seji, dne 21.03.2013 sprejel Odlok o zaključnem računu Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah za leto 2012, kot je bil predlagan.  
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 132 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 11. 
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
ZA LETO 2013 
 
Peter Škrlec je predstavil poglavitne spremembe proračuna oz. izpostavil zakaj se sprejema 
Odlok o rebalansu proračuna občine za leto 2013.  
 
Razprave ni bilo.  
 
 
PREDLOG 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 16. redni seji, dne 21.03.2013 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah za leto 2013, kot je bil predlagan. 
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 133 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
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 16. 
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redni seji, dne 21.03.2013 sprejel Dopolnjen načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013.  
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 134 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 12.  
POPRAVEK SKLEPA O SPREJEMU IN PRIČEKTU UPORABE USKLAJENE 
DIGITALNE KARTOGRAFSKE DOKUMENTACIJE K PROSTORSKIM 
SESTAVINAM VELJAVNIH PLANSKIH AKTOV ZA OBMOČJE OBČINE SV. 
JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
Vsebino popravka sklepa o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske 
dokumentacije k prostorskim sestavinam je predstavil Samo Kristl.  
 
Razprave ni bilo. 
 
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 na 16. redni seji, dne 21.03.2013 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.  
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 135 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 13. 
SKLEP O SOGLASJU K DOLOČITVI CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 
»POMOČ DRUŽINI NA DOMU« 
 
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 
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(MUV, št. 16/10) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 16. .  redni seji, dne 
21.03.2013 sprejel Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev »pomoč družini na 
domu«, kot je bil predlagan.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 136 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 14. 
SKLEP O SPREMEMBI OBSEGA PREDMETA NAROČANJA, POVEČANJA CENE 
IN VREDNOSTI POGODBE TER ZAGOTOVITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV V 
LETU 2014 
 
Franc Bele je predstavil vsebino predlaganega sklepa. Samo Kristl je podrobneje opisal 
dodatna nujna nepredvidena dela. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 7. odst. 29. čl. Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 
18/11, 43/12-Odl. US, 90/12 in 12/13)  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 16. redni seji, dne 
21.03.2013 sprejel Sklep o spremembi obsega predmeta naročanja, povečanja cene in 
vrednosti pogodbe ter zagotovitvi proračunskih sredstev v letu 2014, kot je bil predlagan. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 137 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
AD 14.  
RAZNO 
 
Peter Škrlec je predstavil vlogo Krajevne organizacije Rdečega križa Sv. Jurij v Slov. goricah, 
ki jo je prejela občina, in sicer o sofinanciranju defibrilatorja, za nabavo katerega pričakujejo 
s strani občine 500,00 EUR.  
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PREDLOG SKLEPA:  
Za nakup defibrilatorja se Krajevni organizaciji Rdečega križa Sv. Jurij v Slov. goricah 
nameni 500,00 EUR proračunskih sredstev.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 
 

Sklep št. 139 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.  
 
 
 
Zapisnik pripravila:  
Jasna Senekovič 
Višji svet. za spl. in prav. zadeve  
 
 
                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                          Peter Škrlec 
                                                                                                              Župan 
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                     3. 
 

 
ZAPISNIK  

3. 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 3. dopisne seje, 
kot je bil zapisan.  
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                                                                                                           Jurovski Dol, 04.04.2013 
                                                                                                           Zadeva: 900-1/2013 
 

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

Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
 
ki je bila sklicana v četrtek, 28.03.2013 in je bila končana v sredo, 03.04.2013 ob 12. uri, ko 
je glasove oddalo šest članov občinskega sveta.  
 
K točki 1 
Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Člani občinskega sveta so glasovali: 
Ime in priimek Glasuje Datum glasovanja 
Andrejč Alojz ZA 02.04.2013 
Bauman Milan ZA 03.04.2013 
Črnčec Branko NI GLASOVAL  
Črnčec Roman ZA 02.04.2013 
Korošec Drago NI GLASOVAL  
Lešnik Franc NI GLASOVAL  
Nudl Gregor ZA 03.04.2013 
Šauperl Marija ZA 03.04.2013 
Verbošt Janez ZA 02.04.2013 
 
Predlog sklepa:  
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 16/10) in 18. čl. Odloka o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 4/11) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 3. dopisni seji, dne 
03.04.2013, sprejel Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil 
predlagan.  
 
Sklep št. 140 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 2 
Sklep o potrditvi programa Jurjevih dnevov 2013 
 
Člani občinskega sveta so glasovali: 
Ime in priimek Glasuje Datum glasovanja 
Andrejč Alojz ZA 02.04.2013 
Bauman Milan ZA 03.04.2013 
Črnčec Branko NI GLASOVAL  
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Črnčec Roman ZA 02.04.2013 
Korošec Drago NI GLASOVAL  
Lešnik Franc NI GLASOVAL  
Nudl Gregor ZA 03.04.2013 
Šauperl Marija ZA 03.04.2013 
Verbošt Janez ZA 02.04.2013 
 
Predlog sklepa:  
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 
51/10, 40/12-ZUJF), 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) in 22. čl. 
Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
36/07) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 3. dopisni seji, dne 03.04.20.13 
sprejel Sklep o potrditvi programa prireditev ob 7. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 
Sklep št. 141 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Zapisala: 
Jasna Senekovič 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                         Peter Škrlec 
                                                                                                             Župan 
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                     4. 
 

 
ZAPISNIK  

4. 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 4. dopisne seje, 
kot je bil zapisan.  
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                                                                                                           Jurovski Dol, 25.04.2013 
                                                                                                           Zadeva: 900-1/2013 
 

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

Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
 
ki je bila sklicana v torek, 23.04.2013 in je bila končana v četrtek, 25.04.2013 ob 12. uri, ko je 
glasove oddalo sedem članov občinskega sveta.  
 
K točki 1 
Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa za projekt Celovita oskrba 
severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice 
 
Člani občinskega sveta so glasovali: 
Ime in priimek Glasuje Datum glasovanja 
Andrejč Alojz ZA 25.04.2013 ob 9. uri 
Bauman Milan ZA 25.04.2013 ob 8.50 uri 
Črnčec Branko ZA 25.04.2013 ob 10.20 uri 
Črnčec Roman ZA 25.04.2013 ob 9.10 uri 
Korošec Drago NI GLASOVAL  
Lešnik Franc ZA 25.04.2013 ob 10.15 uri 
Nudl Gregor ZA 24.04.2013 
Šauperl Marija ZA 25.04.2013 ob 11.20 
Verbošt Janez NI DVIGNIL   
 
Predlog sklepa:  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 
- ZDT-B, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 
107/10, 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10) in Uredbe o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 
RS št. 60/06 in 54/10), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, na svoji 4. dopisni 
seji, dne 25.04.2013, sprejel Sklep o potrditvi Novelacije IP za projekt Celovita oskrba 
severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice, kot je predlagan.   
 
Sklep št. 142 
Sklep je bil sprejet. 
 
Zapisala: 
Jasna Senekovič 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                         Peter Škrlec 
                                                                                                              Župan 
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                     5. 
 

 
ODLOK 

O NAČINU OPRAVLJANJA 
REDNEGA VZDRŽEVANJA 
 OBČINSKIH JAVNIH CEST 

IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN 
V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

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

 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/2010 
in 48/2012), drugega odstavka 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 
16. člena Statuta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 
16/2010) ter v skladu z določili Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, 62/1998, 109/2010-ZCes-1) je Občinski svet 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji … seji dne … sprejel Odlok o načinu 
opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
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HITRI POSTOPEK: 
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/2010 
in 48/2012), drugega odstavka 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 
16. člena Statuta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 
16/2010) ter v skladu z določili Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, 62/1998, 109/2010-ZCes-1) je Občinski svet 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji … seji dne … sprejel 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH 

CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI SVETI JURIJ V 
SLOVENSKIH GORICAH 

 
 

I. Splošne določbe 
 

1.člen 
(javna služba) 

S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja občinskih javnih cest (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: občina). 
 

2.člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se določi: 
• organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe, 
• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
• pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
• pravice in obveznosti uporabnikov, 
• viri financiranja javne službe, 
• vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lasti 

občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in 
• nadzor nad izvajanjem odloka. 
 

3.člen 
(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej 
urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe 
iz 1. člena tega odloka.  
 

4.člen 
(pomen izrazov) 

V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot je določen z zakonom, ki ureja javne 
ceste. 
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II. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe 
 

5.člen 
(oblika opravljanja javne službe) 

(1) Javna služba iz 1. člena tega odloka, ki obsega vzdrževanje lokalnih cest se opravlja kot 
koncesionirana gospodarska javna služba. 
 
(2) Vzdrževanje zelenih javnih površin, parkirišč, javnih poti, javne razsvetljave ter odvoz in 
hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil  se opravlja v režijskem obratu občine.  
 
(3) Koncesijo za opravljanje javne službe iz prvega odstavka tega člena podeljuje občina. 
 
(4) Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe iz prvega odstavka tega člena se opravi na 
podlagi javnega razpisa. Izbiro koncesionarja opravi občinska uprava občine. 
 
(5) Opravljanje javne službe iz 1. odstavka tega  člena  se izvaja na celotnem območju občine.  
 

III. Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev 
 

6.člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 

(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest po tem odloku obsega vzdrževalna dela za 
ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad 
stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih 
nesrečah. 
 
(2) Vzdrževanje drugih prometnih površin obsega vzdrževanje prometnih površin, objektov in 
naprav na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja, in sicer: 

• odstavnih pasov, odstavnih niš, parkirnih površin, avtobusnih postajališč in podobnih 
prometnih površin, namenjenih odvijanju prometa v naselju, 

• podhodov in nadhodov za pešce, 
• cestne razsvetljave, semaforjev ter druge prometne signalizacije z zunanjo ali notranjo 

osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo, 
• kolesarskih stez in pločnikov, 
• zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega sveta. 

 
1 Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in prometnih površin 

 
7.člen 

(redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin) 
(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin izvaja koncesionar v 
skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 
površin v občini. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 
površin v občini za prihodnje leto pripravi koncesionar in ga posreduje v uskladitev 
strokovnim službam občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega 
programa vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini je ocena 
stroškov rednega vzdrževanja. Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto se uskladi s 
sprejetim proračunom za prihodnje leto.  
 
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin obsega: 
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1. pregledniško službo,  
2. redno vzdrževanje prometnih površin,  
3. redno vzdrževanje bankin,  
4. redno vzdrževanje odvodnjavanja,  
5. redno vzdrževanje brežin,  
6. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,  
7. redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,  
8. redno vzdrževanje vegetacije,  
9. zagotavljanje preglednosti,  
10. čiščenje cest in drugih prometnih površin,  
11. redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in naprav na drugih prometnih 

površinah, 
12. intervencijske ukrepe in  
13. zimsko službo. 

 
8.člen 

(pregledniška služba) 
(1) Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na občinsko javno 
cesto in promet na njej, ter preverjati (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov občinske 
javne ceste in drugih prometnih površin.  
 
(2) Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela na cesti, ki jih 
je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s 
pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na predpisani način ter jih enkrat 
mesečno posredovati strokovni službi občine. 
(3) O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o 
cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in 
obvestiti strokovno službo občine in občinskega inšpektorja za ceste, pri večjih kršitvah pa 
tudi policijo. 
 
(4) Pregledniška služba opravlja preglede občinskih javnih cest in drugih prometnih površin 
najmanj enkrat tedensko. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki 
lahko ogrožajo občinsko javno cesto ali promet na njej se pogostost in obseg pregledov 
prilagodi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko 
preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost preglednika.  
 
(5) Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte in 
naprave, pri čemer je treba preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, 
funkcionalnost in trajnost objekta in naprave ter varnost prometa. 
 

9.člen 
(redno vzdrževanje prometnih površin) 

(1) Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del občinske javne ceste in drugih 
prometnih površin obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje 
udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, 
zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje 
s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb. 
 
(2) Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. 
Poškodbe prometnih površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je 
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obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to 
ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom. 
 

10. člen 
(redno vzdrževanje bankin) 

Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon 
bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji kot 
10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna 
signalizacija in oprema ter cestne naprave in ureditve na bankinah. 
 

11. člen 
(redno vzdrževanje odvodnjavanja) 

Z območja občinske javne ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. 
Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na 
vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih 
ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov občinske javne ceste zagotovljeno 
regulirano odvajanje vode. 
 

12. člen 
(redno vzdrževanje brežin) 

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen 
nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so 
tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže ter druge naprave 
in ureditve za zadrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno 
učinkovito zavarovanje brežin in občinske javne ceste. 
 

13. člen 
(redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme) 

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, 
nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne 
signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema na 
občinskih javnih cestah ter javna razsvetljava v naseljih morajo biti redno vzdrževani tako, da 
je zagotovljeno brezhibno delovanje in vidnost ter da so izpolnjene zahteve zakona, ki ureja 
varnost cestnega prometa in predpisov o prometni signalizaciji in opremi cest. 
 
 

14. člen 
(redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev) 

Cestne naprave in ureditve morajo biti vzdrževane tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno 
delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma 
odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. 
Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v občinsko javno cesto in so namenjeni 
urejanju in nadzoru prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, 
telekomunikacijske naprave, energetski kabli, prezračevalne, zaščitne in varnostne naprave ter 
ureditve in naprave na počivališčih, morajo biti vzdrževani v skladu z navodili in predpisi za 
delovanje teh naprav. 
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15. člen 
(redno vzdrževanje vegetacije) 

Na površinah, ki so sestavni del občinske javne ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in seka 
najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da 
sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna 
signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti 
bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven 
območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno. Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s 
pravili stroke. Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno 
uporabljati. 
 

16. člen 
(zagotavljanje preglednosti) 

Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti 
vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni 
mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.  
 

17. člen 
(čiščenje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin) 

Vsi sestavni deli občinskih javnih cest in drugih javnih površin se čistijo tako, da se odstrani 
vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter 
varovanje okolja. 
 
 

18. člen 
(redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in naprav na drugih prometnih 

površinah) 
(1) Cestni objekti ter objekti in naprave na drugih prometnih površinah se redno vzdržujejo 
tako, da se na objektu ali napravi in prostoru okoli objekta oziroma naprave pravočasno 
ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in 
trajnost objekta ali naprave ter varnost prometa. 
 
(2) Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov ter objektov in naprav na drugih 
prometnih površinah sodi zlasti čiščenje: 

• prometnih površin in prometne opreme na objektu,  
• prostora neposredno okoli objekta ali naprave,  
• ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta,  
• naprav za odvodnjavanje,  
• naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt oziroma napravo ali 

promet, in popravila:  
• poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje 

neravnin),  
• posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, 

zapolnjevanje fug, opravila zaščitne plasti armature itd.),  
• protikorozijske zaščite,  
• hidroizolacije in odvodnjavanja,  
• izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij. 
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19. člen 
(intervencijski ukrepi) 

(1) Koncesionar je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje 
intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na občinskih javnih cestah. O izvajanju 
intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti strokovno službo občine, 
kadar je ogrožen ali oviran promet, pa tudi policijo. 
 
(2) Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih 
prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je koncesionar 
dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran 
ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb občinske javne ceste in 
večje materialne škode. Če to ni mogoče, je dolžan: 

• označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,  
• izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste,  
• vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno. 
 

20. člen 
(zimska služba) 

(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti 
občinskih javnih cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo 
takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno 
odvijanje prometa. 
 
(2) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca 
naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe, ki ga 
pripravi koncesionar in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do 1. septembra 
tekočega leta. Sestavi del izvedbenega programa zimske službe za prihodnje leto je ocena 
stroškov zimske službe. Izvedbeni program zimske službe za prihodnje leto se uskladi s 
sprejetim proračunom za prihodnje leto. 
 
(3) Z izvedbenim programom iz prejšnjega odstavka tega člena se določijo zlasti: 

• organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti koncesionarja,  
• razpored pripravljalnih del,  
• načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje 

zimske službe (cestne baze),  
• razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje 

načrtovanih del,  
• dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,  
• načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,  
• mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,  
• način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest, 
• pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se 

omogoči učinkovito delo zimske službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se 
nanašajo na:  
� pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme, posipnega materiala, 
� pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije 
na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito 
pred snežnimi zameti) in 

• usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe. 



 28 

 
(4) V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest 
posipajo proti poledici. Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske 
razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. Na delih cest, kjer se 
poledica pogosto pojavlja, mora koncesionar namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki 
na to nevarnost opozarja.  
 
(5) Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalnih 
potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, 
ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati 
količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču. 
 
(6) Vzdrževanje prevoznosti posameznih občinskih javnih cest v zimskih razmerah je 
opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so občinske javne ceste razvrščene glede na 
kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. 
Razvrstitev občinskih javnih cest po prednostnih razredih določi strokovna služba občine 
tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.  
 
(7) Po koncu zimskega obdobja mora koncesionar s cest odstraniti ostanke posipnih 
materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, 
cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem obdobju. 
 

2 Obnavljanje občinskih javnih cest 
 

21. člen 
(obnovitvena dela) 

(1) Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih 
temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno glede na 
stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih 
prometno-tehničnih lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa. 
 
(2) Obseg obnovitvenih del na občinskih javnih cestah in javnih površinah je sestavni del 
izvedbenega programa obnovitvenih del na občinskih javnih cestah, ki ga pripravijo strokovne 
službe občine oziroma koncesionar v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo. Če izvedbeni 
program obnovitvenih del na občinskih javnih cestah sestavi koncesionar, ga mora 
posredovati strokovnim službam občine v uskladitev do 1. septembra tekočega leta. Sestavni 
del izvedbenega programa obnovitvenih del na občinskih javnih cestah je ocena stroškov 
obnovitvenih del. Izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih cestah za 
prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto. 
 
(3) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del vodi komisija, ki jo imenuje župan občine. 
Pregled in prevzem se opravljata v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, pri čemer se 
smiselno uporabijo določila o tehničnih pregledih objektov in izdaji uporabnega dovoljenja ter 
v skladu z določili pogodbe o izvajanju del. Pri delu komisije, ki opravlja pregled in prevzem 
obnovitvenih del, sodeluje tudi predstavnik koncesionarja. 
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3 Odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil 
 

22. člen 
(odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil) 

(1) Pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil na 
območju občine so določeni z odlokom občine, ki ureja ureditev cestnega prometa v občini in 
odlokom, ki ureja ravnanje z zapuščenimi vozili. 
 
(2) Za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil  je 
pristojen režijski obrat. 
 

IV. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin 
 

23. člen 
(evidence) 

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

24. člen 
(javna obvestila in naznanila) 

Koncesionar mora uporabnike občinskih javnih cest in drugih prometnih površin z 
naznanilom v sredstvih javnega obveščanja redno obveščati o stanju občinskih javnih cest in 
uporabnosti drugih prometnih površin. 
 
 

 
V. Pravice in obveznosti uporabnikov 

 
25. člen 

(pravice uporabnikov občinskih javnih cest in drugih prometnih površin) 
Občinske javne ceste in druge prometne površine so prometne površine splošnega pomena za 
cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s 
predpisi, ki urejajo ceste , in pravili cestnega prometa. 
 

26. člen 
(obveznosti uporabnikov občinskih javnih cest in drugih prometnih površin) 

Uporabnik občinske javne ceste oziroma druge prometne površine mora pristojni strokovni 
službi občine sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na občinski javni cesti ali prometni 
površini, ki lahko vpliva na varno odvijanje prometa na občinskih javnih cestah in drugih 
prometnih površinah v občini. 
 

VI. Viri financiranja javne službe 
 

27. člen 
(viri financiranja storitev) 

Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine in drugih virov. 
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VII. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so last 
občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa 

 
28. člen 

(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe) 
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo občinske javne ceste. Občinske javne ceste so last 
občine ter del javne lastnine.  
 
(2) Občinske javne ceste sestavljajo:  

• cestni svet,  
• cestno telo, 
• cestišče, 
• brežine cest, 
• cestni objekti, 
• prometna signalizacija in prometna oprema, 
• cestna razsvetljava, 
• cestni priključki do meje cestnega sveta, 
• naprave za odvodnjavanje ceste, 
• servisne prometne površine (počivališča, parkirišča in avtobusno obračališče ter 

podobno), 
• servisne površine z objekti in napravami za upravljanje in vzdrževanje cest ter nadzor 

prometa, 
• funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, 

namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in 
cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa. 

 
29. člen 

(javno dobro) 
(1) Občinske javne ceste in ostale prometne površine so javno dobro in so izven pravnega 
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih 
stvarnih pravic. 
 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na občinski javni cesti mogoče pridobiti 
stvarne pravice pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja ceste. 
 

VIII. Nadzor nad izvajanjem določil odloka 
 

30. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpektor za ceste in 
občinska uprava občine v skladu z določili zakona, ki ureja ceste in zakona, ki ureja 
inšpekcijski nadzor.  
 
(2) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je 
dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.  
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IX. Končna določba 

 
31. člen 

(objava in veljavnost odloka) 
Odlok se objavi v  Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Številka: 371-17/2013 
Datum: 04.07.2013 
 
                                                                                 Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
                                                                                                        Peter Škrlec 
                                                                                                            Župan 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
1 Pravna podlaga in ocena stanja 
 
Zakon o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/2010 in 48/2012) v prvem odstavku 16. 
člena določa, da je redno vzdrževanje javnih cest obvezna gospodarska javna služba, ki 
obsega vzdrževalna dela za ohranjanje cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost 
javnih cest, nadzor nad stanjem cest in cestnega sveta ter vzpostavitvi prevoznosti cest ob 
naravnih in drugih nesrečah. V skladu z določilom tretjega odstavka navedenega 16. člena 
Zakona o cestah /ZCes-1/ občina določi način izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja 
občinskih cest. Vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih 
cest pa predpiše minster, pristojen za promet. V tej zvezi moramo opomniti, da je minister, 
pristojen za promet, v letu 1998, na podlagi določil Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni list 
RS, št. 33/2006-UPB1, 45/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 42/2009, 109/2010-ZCest) sprejel 
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 
javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998), ki pa je v skladu z določilom sedme alineje 125. 
člena Zakona o cestah /ZCes-1/ prenehal veljati z dnem uveljavitve Zakona o cestah /ZCes-1/ 
(1. april 2011), vendar se njegove določbe do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi 
Zakona o cestah /ZCes-1/ uporablja še naprej, kolikor ni v nasprotju z Zakonom o cestah 
/ZCes-1/.  

 
Ob navedenem moramo opomniti, da morajo občine v skladu z določilom prvega odstavka 62. 
člena Zakona o cestah /ZCes-1/, v območju naselja občine vzdrževati “prometne površine, 
objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so v funkciji javnih površin 
naselja: 

• odstavne pasove, odstavne niše, parkirne površine, avtobusna postajališča in 
podobne prometne površine, namenjene odvijanju prometa v naselju, 

• podhode in nadhode za pešce ali kolesarje, 
• cestno razsvetljavo, semaforje ter drugo prometno signalizacijo z zunanjo ali 

notranjo osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, vključno z oskrbo z električno 
energijo, 

• kolesarske steze in pločnike, 
• zelene površine in urbano opremo v območju cestnega sveta.” 

 
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah namerava podeliti koncesijo za izvajanje javne službe 
vzdrževanja lokalnih cest, zato mora z odlokom določini način vzdrževanja cest.  
Občina pa bo sama preko režijskega obrata opravljala vzdrževanje zelenih javnih površin, 
parkirišč, javnih poti, javne razsvetljave ter odvoz in hramba nepravilno parkiranih in 
zapuščenih vozil. 
Ne glede na način opravljanja gospodarske javne službe mora občina z odlokom urediti režim 
vzdrževanja cest.  
Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ v drugem odstavku 3. člena predvideva izdajo 
posebnega predpisa (odlok občine) o načinu opravljanja javne službe. Z navedenim odlokom 
pa mora občina za navedeno lokalno gospodarsko javno službo določiti: 

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

• vrsto in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
• pogoje za opravljanje in uporabo javnih dobrin, 
• pravice in obveznosti uporabnikov, 
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• vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja, 
• vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za opravljanje gospodarske javne službe, 

ki so lastnina republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne lastnine, ki je javno 
dobro in varstvo, ki ga uživa, 

• druge elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe (7. člen 
ZGJS). 

 
2 Predlog 
 
Glede na navedbe in utemeljitve iz predhodnih točk tega besedila, občinskemu svetu Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah predlagamo v sprejem Odlok o načinu opravljanja rednega 
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah. 
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                     6. 
 

 
 

ODLOK 
O PREDMETU IN POGOJIH 

ZA PODELITEV KONCESIJE 
ZA OPRAVLJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA 

OBČINSKIH JAVNIH CEST 
IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN 

V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
– HITRI POSTOPEK 

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

 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/2010) je občinski svet 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji … seji dne ... sprejel Odlok o predmetu in 
pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in 
drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, kot je bil predlagan.  
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HITRI POSTOPEK:  
Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/2010) je občinski svet 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na ... svoji seji dne ... sprejel 
 

ODLOK 
O PREDMETU IN POGOJIH ZA DODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE 

REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN DRUGIH 
PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 

 
I. Splošne določbe 

1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest (v 
nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (v 
nadaljevanju: občina). 
 
(2) S tem odlokom se določijo: 

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

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

 
2. člen 

(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za 
ženski in moški spol. 
 

II. Predmet javne službe 
 

3. člen 
(storitve, ki so predmet javne službe) 

(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve: 
• redno letno in zimsko  vzdrževanje lokalnih cest; 
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• vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih 
cest, ki so v funkciji javnih površin naselja  (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih 
prometnih površin). 

(2) Redno vzdrževanje lokalnih  cest iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževalna dela 
za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad 
stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih 
nesrečah. 
 
(3) Vzdrževanje drugih prometnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževanje: 

• odstavnih pasov, odstavnih niš, parkirnih površin, avtobusnih postajališč in podobnih 
prometnih površin, namenjenih odvijanju prometa v naselju, 

• prometne signalizacije z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, 
vključno z oskrbo z električno energijo, 

• zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega sveta. 
 

III. Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter razmerja do uporabnikov 
 

4. člen 
(območje izvajanja javne službe) 

Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine. 
Koncesija se podeli za letno in zimsko vzdrževanje lokalnih  cest. 
 

5. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 

Občinske javne ceste in druge prometne površine so prometne površine, ki so splošnega 
pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s 
predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. 
 

IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 
 

6. člen 
(pogoji) 

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

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

 
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti: 

• izvedbeni program rednega vzdrževanja lokalnih cest in drugih prometnih površin v 
občini z oceno stroškov, 

• izvedbeni program izvajanja zimske službe z oceno stroškov, 
• izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih cestah in drugih prometnih 

površinah z oceno stroškov. 
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V. Javna pooblastila koncesionarju 

 
7. člen 

(javno pooblastilo) 
Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične, 
organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki se nanašajo na: 

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

izvajanje dejavnosti javne službe. 
 

VI. Splošni pogoji za izvajanje javne službe 
 

8. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 

(1) Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje cest in zakonom, 
ki ureja področje varnosti cestnega prometa ter podzakonskimi akti sprejetimi na njuni 
podlagi. 
 
(2) V zvezi z izvajanjem javne službe prevzame koncesionar večino tveganj, kar se 
podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.  
 
 

VII. Obseg monopola 
 

9. člen 
(obseg monopola) 

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

VIII. Začetek in čas trajanja koncesije 
 

10. člen 
(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe. 
 

11. člen 
(trajanje koncesije) 

Koncesija se podeli za obdobje 15 let. Če se koncesionar zaveže, da bo vlagal sredstva v 
obnovo cest se koncesija lahko podeli za obdobje 20 let. 
 

IX. Viri financiranja javne službe 
 

12. člen 
(viri financiranja javne službe) 

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna občine in iz drugih 
virov. 
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X. Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe 

 
13. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe občinske uprave občine in 
občinski svet občine. 
 
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske uprave. 
 

XI. Prenehanje koncesijskega razmerja 
 

14. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

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

 
15. člen 

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

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

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

16. člen 
(odkup koncesije) 

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

17. člen 
(odvzem koncesije) 

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

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

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

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

18. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

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

XII. Način podelitve koncesije 
 

19. člen 
(javni razpis) 

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

20. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 

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

21. člen 
(vsebina javnega razpisa) 

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-
zasebnem partnerstvu. 
 
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih 
mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.  
 
(3) Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu. Kot merilo se lahko določi le 
ekonomsko najugodnejša ponudba. 
 
(4) V skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje je  vzdrževanje cest storitev iz seznama B- 
kategorija 27. 
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22. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili 
zakona, ki ureja javno zasebno partnerstva in smiselni uporabi zakona, ki ureja javno 
naročanje. 
 
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, 
ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj 
visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno 
presojo vlog.  
 

XIII. Organ, ki opravi izbor koncesionarja 
 

23. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 

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

XIV. Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe 
 

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

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine. V koncesijski pogodbi se določi, 
da večino tveganja v zvezi z izvajanjem javne službe prevzame koncesionar. Koncesionar 
prevzame odgovornost za stalno prevoznost cest. 
 

XV. Druge sestavine potrebne za določitev in izvajanje javne službe 
 

1. Prenos koncesije 
 

25. člen 
(prenos koncesije) 

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

2. Višja sila 
 

26. člen 
(dolžnosti in pravica koncesionarja) 

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v 
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.  
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(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje 
preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem. 
 

3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih 
 

27. člen 
(odgovornost za škodo) 

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

4.  Začasen prevzem 
 

28. člen 
(začasen prevzem) 

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

5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja 
 

29. člen 
(vrsta odgovornosti) 

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

6. Zavarovanje odgovornosti za škodo 
 

30. člen 
(zavarovanje) 

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

XVI. Končna določba 
 

31. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati petnajsti dan po 
objavi. 
 
Številka: 371-18/2013 
Datum: 04.07.2013 
 
                                                                                     Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
                                                                                                     Peter Škrlec, župan 
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Obrazložitev: 
V skladu z določilom 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, 
št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP) lahko lokalna skupnost (občina) zagotavlja 
gospodarske javne službe z dajanjem koncesij. Kot določa Zakon o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ v 29. členu koncesionirano gospodarsko javno službo opravlja koncesionar v 
svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncesionarja. Koncesionar je  pa lahko 
fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnkosti, ki je predmet 
koncesionirane dejavnosti (31. člen ZGJS). Koncedent pa je republika ali lokalna skupnost 
(občina), odvisno od vrste gospodarske javne službe (31. člen ZGJS).  
 
V skladu z določilom 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ se s 
koncesijskim aktom določi predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe za 
posamezno koncesijo. Koncesijski akt pa je odlok lokalne skupnosti. Zakon o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/ v navedenem členu še določa, da se s koncesijskim aktom lahko da 
koncesionarju javno pooblastilo, če tako določa zakon. Vsebino koncesijskega akta določa 33. 
člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/. Slednji tako določa, da koncesijski akt 
vsebuje: 

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

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

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

 
Predlog 
Občinskemu svetu Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah predlagam v sprejem Odlok o 
predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih 
javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 
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                     7. 
 

 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA 

LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 

KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE 
VODE 

V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
– PRVA OBRAVNAVA 

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

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

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

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

 
1 Splošne določbe 

1. člen 
(vsebina odloka) 

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

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

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

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

 
 
 

2. člen 
(javna služba) 

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

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

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

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

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

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

3. člen 
(uporabniki) 

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

4. člen 
(izrazi) 

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

5. člen 
(uporaba predpisov) 

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

6. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 

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

3 Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev 
 

7. člen 
(zagotavljanje javne službe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
9. člen 

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

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

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

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

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

10. člen 
(čiščenje odpadne vode in obdelava blata) 

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

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

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

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

4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe 
 

4.1 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb 
 

13. člen 
(opremljenost z javno kanalizacijo) 

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

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

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

 
4.2.1 Priključitev na javno kanalizacijo 

 
15. člen 

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

16. člen 
(kanalizacijski priključek) 

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

17. člen 
(prijava gradnje kanalizacijskega priključka) 

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

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

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

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

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

 
18. člen 

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

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

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

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

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

4.2.2 Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije 
 

19. člen 
(odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije) 

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

4.3 Prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč 
 

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

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

naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo 
 

21. člen 
(praznenje nepretočnih greznic) 

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

22. člen 
(prevzem blata iz obstoječih greznic) 

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

23. člen 
( prekinitev odvajanja komunalne  odpadne vode) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4.6 Evidence 

26. člen 
(evidence) 

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

4.7 Obveščanje uporabnikov javne službe 
 

27. člen 
(obveščanje uporabnikov javne službe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe ter prepovedi 
 

28. člen 
(pravice uporabnikov storitev javne službe) 

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

29. člen 
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. člen 
(prepovedi) 

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

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

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

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

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

nad s predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.  
 

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

 
31. člen 

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

6 Viri financiranja javne službe in način njenega oblikovanja 
 

32. člen 
(viri financiranja storitev) 

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

33. člen 
(viri financiranja infrastrukture) 

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

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

34. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena) 

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

35. člen 
(objekti in naprave v lasti uporabnika) 

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

 
8 Cene storitev javne službe 

 
36. člen 

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

37. člen 
(javna pooblastila) 

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

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

izvajanje dejavnosti javne službe. 
 

10 Nadzor nad izvajanjem javne službe 
 

38. člen 
(nadzorni organ) 

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

11 Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka 
39. člen 

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

40. člen 
(prekrški) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
13 Končna določba 

41. člen 
(objava in veljavnost odloka) 

Odlok se objavi v  Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Številka: 354-18/2013  
Datum: 04.07.2013 
 
                                                                                   Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
                                                                                                     Peter Škrlec, župan 
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Obrazložitev: 
 
Izhajajoč iz določila prvega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občina 
zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako 
določeno z zakonom (lokalne javne službe). V skladu z določilom 62. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/ občina predpiše način in pogoje opravljanja javnih služb, če zakon ne 
določa drugače.  
 
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ v drugi točki prvega odstavka 149. člena določa, da je 
obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode. Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ v navedenem členu še določa, 
da občina zagotovi izvajanje navedene javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo 
gospodarske javne službe.  
 
Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki v 3. členu (vrste gospodarskih javnih služb) določa, da so gospodarske 
javne službe republiške in lokalne in so lahko obvezne in izbirne. Obvezna gospodarska javna 
služba se določi z zakonom. 
 
Način opravljanja republiške gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije z 
uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru 
funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Tehnični, oskrbovalni, 
stroškovni, organizacijski in drugi standardi ter normativi za opravljanje gospodarskih javnih 
služb pa se urejajo s predpisi pristojnih ministrov. 
 
 
Vlada RS je na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ v letu 
2011 izdala Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni 
list RS, št. 88/2011 in 8/2012), s katero je določila vrste nalog, ki se izvajajo v okviru 
opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode. Navedena uredba je začela veljati s 1. januarjem 
2012.  
 
Ne glede na način izvajanja (opravljanja) gospodarske javne službe, režim dejavnosti ureja 
država oziroma lokalna skupnost. Glede na navedeno določilo 3. člena Zakon o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/ predvideva izdajo posebnega predpisa (odlok lokalne skupnosti) o 
načinu opravljanja javne službe, s katerim se uredijo pogoji za zagotavljanje in uporabo 
javnih dobrin, viri financiranja in način njihovega oblikovanja (v tem okviru tudi cenovni 
režim), pravice in obveznosti uporabnikov in položaj infrastrukture, namenjene izvajanju 
javne službe. Omenjeno izhaja iz določil 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (način opravljanja), ki določa, da se 's predpisom iz drugega odstavka 3. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (odlokom lokalne skupnosti) za posamezno 
gospodarsko javno službo: 

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

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

• drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.' 
 
S predpisom (odlokom) lokalne skupnosti se lahko uredijo vprašanja v zvezi z javno službo, 
ki so v javnem interesu, ne glede na to v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. Ta predpis 
naj bi tudi že določal, v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. V predpisu (odloku) lokalne 
skupnosti se torej uredijo vsa vprašanja, ki so zaradi javnega interesa pomembna pri 
gospodarski javni službi - gre torej za javnopravno regulacijo javne službe. 
 
Predlog 
Občinskemu svetu Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah predlagam v sprejem Odlok 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 
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                     8. 
 

 
 

ODLOK 
O PREDMETU IN POGOJIH 

ZA PODELITEV KONCESIJE 
ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE 

JAVNE SLUŽBE 
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 

KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 
V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

- PRVA OBRAVNAVA 
 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Evropski pravni center in Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Franc Bele, Samo Kristl in Milan Železnik   
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi določila 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
332/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 36. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 16/2010) je občinski svet 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji ... redni seji dne ... sprejel Odlok o predmetu 
in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
kot je bil predlagan v prvi obravnavi.  
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PRVA OBRAVNAVA: 
Na podlagi določila 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
332/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 36. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 16/2010) je občinski svet 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji ... redni seji dne ... sprejel  
 

ODLOK 
O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE 

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

SLOVENSKIH GORICAH 
 

1 Splošne določbe 
1. člen 

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

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

 
 (2) S tem odlokom se določijo: 

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

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

 
 

2 Predmet javne službe 
2. člen 

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

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

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

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

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

3 Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter razmerja do uporabnikov 
 

3. člen 
(območje izvajanja javne službe) 

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

4. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 

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

4 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 
 

5. člen 
(pogoji) 

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

• da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe, 
• da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe, 
• da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe, 
• da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana. 
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(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti:  
• program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga pripravi 

v skladu z določili uredbe, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode, z oceno stroškov, 

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

 
5 Javna pooblastila koncesionarju 

 
6. člen 

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

6 Splošni pogoji za izvajanje javne službe 
 

7. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 

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

7 Obseg monopola 
 

8. člen 
(obseg monopola) 

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

8 Začetek in čas trajanja koncesije 
 

9. člen 
(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe. 
 

10. člen 
(trajanje koncesije) 

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

11. člen 
(viri financiranja javne službe) 

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

 
12. člen 

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

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

 
10 Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe 

 
13. člen 
(nadzor) 

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

11 Prenehanje koncesijskega razmerja 
 

14. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

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

 
15. člen 

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

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

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

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

17. člen 
(odvzem koncesije) 

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

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

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

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

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

12 Prevzem javne službe v režijo 
 

18. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

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

13 Način podelitve koncesije 
 

19. člen 
(javni razpis) 

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

20. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 

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

21. člen 
(vsebina javnega razpisa) 

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

22. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 

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

14 Organ, ki opravi izbor koncesionarja 
 

23. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)  

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

15 Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe 
 

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

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

25. člen 
(prenos koncesije) 

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

26. člen 
(dolžnosti in pravica koncesionarja) 

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

27. člen 
(odgovornost za škodo) 

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

28. člen 
(začasen prevzem) 

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

29. člen 
(vrsta odgovornosti) 

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

30. člen 
(zavarovanje odgovornosti za škodo) 

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

(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati petnajsti dan po 
objavi. 
 
 
 
Številka: 354-19/2013 
Datum: 04.07.2013 

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

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

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

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

 
 
 
Predlog 
 
Občinskemu svetu Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah predlagam v sprejem Odlok o 
predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah. 
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                     9. 
 

 

S K L E P  
O OBLIKOVANJU OBMOČNEGA 
RAZVOJNEGA PARTNERSTVA  

SLOVENSKE GORICE 
 
 

 
 
 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.  
 
Nosilec gradiva: Tanja Hrastnik  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 
(Uradni list RS, št. 20/2011 in 57/2012) in 3. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih 
agencijah (Uradni list RS, št. 3/2013) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
svoji ___ redni seji, dne _________ sprejel Sklep o oblikovanju Območnega razvojnega 
partnerstva Slovenske gorice, kot je bil predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 
(Uradni list RS, št. 20/2011 in 57/2012) in 3. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih 
agencijah (Uradni list RS, št. 3/2013) je  
 
Občinski svet Občine Benedikt na __. seji dne ____,  
Občinski svet Občine Cerkvenjak na __. seji dne ____, 
Občinski svet Občine Lenart na __. seji dne ____,  
Občinski svet Občine Sveta Ana na __. seji dne ____, 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na __. seji dne ____,  
Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na __. seji dne ____, 
Občinski svet Občine Šentilj na __. seji dne ____, 

 
sprejel 

 
 S K L E P  

o oblikovanju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice 
 
1.   

 
Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Lenart, Občina Sveta Ana, Občina Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Občina Šentilj (v 
nadaljevanju: občine) s tem sklepom oblikujejo Območno razvojno partnerstvo Slovenske 
gorice (v nadaljevanju: ORP Slovenske gorice). 
 

2.   
 
Območno razvojno partnerstvo ja oblika pogodbenega, javno-zasebnega interesnega 
sodelovanja razvojnih partnerjev na sklenjenem območju vključenih občin. 
 
ORP Slovenske gorice se oblikuje z namenom skupnega razvojnega načrtovanja, usklajenega 
vključevanja v regionalni razvojni program ter izvajanja skupnih razvojnih programov in 
projektov. Končni cilj tega povezovanja je doseganje večje racionalnosti, učinkovitosti in 
boljših končnih učinkov in rezultatov usklajenih razvojnih aktivnosti.  
 

3.   
 

Medsebojna razmerja občine določijo z Dogovorom o ORP Slovenske gorice. V dogovoru se 
določi tudi sestava organov območnega razvojnega partnerstva, ki vključuje predstavnike 
občin, združenj gospodarskih dejavnosti, nevladnih organizacij in posameznikov iz območja 
razvojnega partnerstva. 
 

4.   
 
ORP Slovenske gorice pripravi območni razvojni program, ki je sestavni del regionalnega 
razvojnega programa. Za pripravo območnega razvojnega programa in njegovo uskladitev z 
občinami ter regionalno razvojno agencijo je odgovorna območna razvojna agencija (v 
nadaljevanju ORA). 
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ORA je pravna oseba v večinski javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge na območju 
ORP. ORA za ORP Slovenske gorice je Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.. 
 

5. 
 
Vire za stroške priprave območnega razvojnega programa zagotovi ORA iz namenskih virov 
financiranja. V kolikor teh virov ne bo na voljo oz. jih ne bo na voljo v zadostni višini, 
manjkajoče vire zagotovijo občine po ključu prebivalstva.  
 
Kadar vire iz prejšnjega odstavka zagotavljajo občine, je potrebno doseči soglasje o 
maksimalni višini stroškov, ki se priznajo ORA.  
 

6. 
 
Ta sklep je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti, veljati pa začne naslednji dan po objavi 
v MUV. 
 
Kraj in datum 
 

Župan 
Občine Benedikt 

Milan Gumzar, l. r. 
 

Župan 
Občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc, l. r. 

 
Župan 

Občine Lenart 
mag. Janez Kramberger, l. r. 

 
Župan 

Občine Sveta Ana 
Silvo Slaček, l. r. 

 
Župan 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 
Darko Fras, l. r. 

 
Župan 

Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
Peter Škrlec, l. r. 

 
Župan 

Občine Šentilj, 
Edvard Čagran, l. r. 
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Obrazložitev: 

V okviru regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 se napovedujejo številne 
spremembe. V bodoče bo zelo malo možnosti za sofinanciranje lokalnih projektov, zato bo 
potrebno projekte vsebinsko in izvedbeno zaokroževati na širšem območju več občin in slediti 
t. i. "specializaciji" regije. Občinam na našem območju bodo tako zelo dobrodošle izkušnje 
pri izvajanju skupnih projektov, ki so jih že doslej izvajale zlati v okviru LAS Ovtar 
Slovenskih goric. Župani so se na 9. kolegiju županov (Benedikt, 29. 4. 2013) in 10. kolegiju 
županov (Cerkvenjak, 10. 6. 2013) dogovorili, da se pripravi nabor projektnih idej za 
prihodnje obdobje, na osnovi katerih se oblikujejo vsebinsko zaokroženi skupni projekti. Ta 
nabor bo predstavljal tudi izhodišče za skupni območni razvojni dokument za obdobje do 
2020, ki ga bo pripravila Razvojna agencija Slovenske gorice. 

Na podlagi sklepa 10. kolegija županov občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj so župani sprejeli 
tudi sklep o predlogu ustanovitve območnega razvojnega partnerstva (ORP) za območje vseh 
šestih občin UE Lenart in Občine Šentilj, ki bi se lahko razširilo na celotne Slovenske gorice.  

ORP je oblika interesnega povezovanja občin in drugih partnerjev pomembnih za razvojno 
načrtovanje ter pripravo in izvajanje skupnih in povezanih projektov na območju vključenih 
občin. V okviru ORP bi se območje razvijalo celovito (mrežno), kar bi občinam oziroma 
nosilcem projektov omogočalo lažje izvajanje projektov in iskanje sofinancerskih sredstev ter 
bi v Slovenskih goricah tvorilo geografsko, turistično in razvojno tesno povezano območje. 
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                  10. 
 

 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
ČLANOV  

OBČINSKEGA SVETA 
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                  11. 
 

 
SKLEP 

O SPREJEMU  
LETNEGA POROČILA 

MARIBORSKEGA VODOVODA D.D. 
ZA LETO 2012 

 
 

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

 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 26. Člena ZGJS (Ur. l. RS št. 32/1993) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ .  redni seji, 
dne _________________ sprejel Sklep o potrditvi Poročila Mariborskega vodovoda , javnega 
podjetja d.d.  o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v letu 2012.  
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 26. člena ZGJS (Ur. l. RS št. 32/1993) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 16/10) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ .  redni seji, 
dne _________________ sprejel  
 
 
 

SKLEP 
 

O POTRDITVI POROČILA MARIBORSKEGA VODOVODA d.d.  
O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  

OSKRBE S PITNO VODO  
V LETU 2012 

 
 
 

I. 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah POTRJUJE letno poročilo Mariborskega 
vodovoda, javnega podjetja, d.d. o izvajanju gospodarske javne službe  oskrbe s pitno vodo za 
leto 2012. 
 

II. 
Sklep prične veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu.  
 
 
 
 
Zadeva: 355-3/2013- 
Jurovski Dol, 04.07.2013 
 
 
                                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                     Peter Škrlec  
                                                                                                         Župan 
 
 
 
 

Obrazložitev: 
Mariborski vodovod d.d. je občini posredoval revidirano letno poročilo, in sicer z namenom 
sprejema poročila na občinskem svetu.  
 
Zaradi obsega gradiva, le-tega ne posredujemo skupaj z gradivom, ampak bo objavljeno na 
spletni strani občine, pod vabilom za sejo občinskega sveta. Gradivo pa lahko v fizični obliki 
pregledate vsak delovnik v času uradnih ur v prostorih občine.  
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                  12. 
 

 
LETNI PROGRAM  

RAZVOJA PODEŽELJA  
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH 
ZA LETO 2013 

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

 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ( MUV, št. 01/2007) in 15. člena 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij 
v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/2007), Občinski svet občine Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah je na 17. redni seji dne ___________, sprejel Letni program razvoja podeželja Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ( MUV, št. 01/2007) in 15. člena 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij 
v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/2007), Občinski svet občine Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah je na 17. redni seji dne ______________, sprejel 
 
 
 

LETNI PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA V OBČINI SVETI JURIJ  
V SLOVENSKIH GORICAH 

 
ZA LETO 2013 

 
 
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah bo v letu 2013 na podlagi sprejetega proračuna, 
namenila skupaj okvirno 12.000,00 EUR za izvedbo letnega programa razvoja podeželja v 
Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah. 
 
Skupna zagotovljena sredstva za razvoj podeželja v Občini se bodo v okviru proračunskih 
postavk namenjala na podlagi izvedenega javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o 
dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah (MUV, št. 27/2007). 
 
Medsebojne obveznosti med Občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah in morebitnim 
prejemnikom pomoči se bodo uredile s pogodbo, kjer bo natančno opredeljena namenska 
poraba proračunskih sredstev in sicer za naslednje namene: 

 
1. NALOŽBE V RASTLINSKO PRIDELAVO NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH 

 
Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
 

-  stroški nakupa novega rastlinjaka ali plastenjaka in montaže ter opreme; 
-  stroški nakupa nove mreže proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za       

postavitev  mreže s stroški  svetovanja in nadzora; 
-  stroški postavitve  sadnega nasada: stroški  priprave izvedbenega načrta  za zasaditev 

novega sadnega nasada, stroški  priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za 
ograjo in nakup večletnega sadilnega  materiala. 

 
Sredstva se zagotovijo v višini 4.300,00 EUR. 

 
2. NALOŽBE V ŽIVINOREJSKO PROIZVODNJO NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH 

     
    Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
 

- stroški za pripravo načrta za rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov, 
- stroški za nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov, 
- stroški za nakup opreme hlevov (mlekovodi, itd.), 



 85 

- stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov 
(seniki, silosi, prenosna molzišča na pašnikih, čebelnjaki itd.), razen gnojnih jam in 
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda nitratne direktive, 

- stroški postavitve pašnika: stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški za nakup 
opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne 
črednike, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 

 
Sredstva se zagotovijo v višini 4.300,00 EUR. 

 
3. Pomoč za arondacijo – zaokrožitev zemljišč 
 

    Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
 
- Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) 

kmetijskih zemljišč.                          
 

Sredstva se zagotovijo v višini 1.000,00 EUR. 

 
4. POMOČ DE MINIMIS – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 

proizvodov na kmetijskih gospodarstvih  
 
Sredstva za te namene bodo namenjena za pokrivanje stroškov; 
 

- nakup nove in rabljene opreme in naprav za predelavo kmetijskih in gozdarskih 
proizvodov; 

- nakup nove in rabljene opreme za prodajo kmetijskih proizvodov; 
- nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za predelavo ali trženje kmetijskih 

proizvodov. 
 
Sredstva se zagotovijo v višini 2.400,00 EUR. 
 
 
Številka:  330-2/2013 
Datum:    04.07.2013 
 
 
 
 

                                                                   ŽUPAN  
      Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

                                                                    Peter ŠKRLEC 
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Obrazložitev: 
 
Letni program razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013, ki ga je 
predlagal Odbor za kmetijstvo, gospodarstvo in finance na svoji peti redni seji dne, 
08.05.2013, izkazuje namene za katere se lahko porabijo planirana proračunska sredstva v 
višini 12.000,00 EUR, ki so predvidena za kmetijstvo, živinorejo, rastlinsko predelavo, 
arondacijo in drugih namenov, ki so opredeljeni v pravilniku.  
 
Letni program dela za področje razvoja podeželja v občini, ki ga sprejme občinski svet, je 
osnova za razpis na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja 
podeželja v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013.    
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                  13. 
 
 

SKLEP  
O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI 
DELOVNIH MEST ZA VRTEC ZA 

ŠOLSKO LETO 2013/14  
IN DOLOČITVI POVEČANEGA 

NORMATIVA V VSAKEM ODDELKU 
 

 
Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 - popr., 65/09 - popr.), 20/11, 
40/12-ZUJF in 57/2012-ZPCP-2D), 17. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF), Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 
75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10, 92/12), 40. čl. Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega  in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole Jožeta Hudalesa 
(MUV, št. 27/07, 30/09) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), 
je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne ______________ 
sprejel Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2013/14 in 
določitvi povečanega normativa v vsakem oddelku, kot je bil predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 - popr., 65/09 - popr.), 20/11, 
40/12-ZUJF in 57/2012-ZPCP-2D), 17. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF), Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 
75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10, 92/12), 40. čl. Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega  in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole Jožeta Hudalesa 
(MUV, št. 27/07, 30/09) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), 
je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne ______________ 
sprejel  
 

SKLEP 
O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST 

ZA VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 in 
DOLOČITVI POVEČANEGA NORMATIVA  

V VSAKEM ODDELKU VRTCA 
 
 

I. 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah soglaša s predlagano Sistemizacijo delovnih 
mest v vrtcu za leto 2013/2014. 
 
 

II. 
Občinski svet daje soglasje k povečanemu normativu v vsakem oddelku vrtca, in sicer: 
- za oddelek prvega starostnega obdobja – 12+2 otroka, 
- za homogen oddelek drugega starostnega obdobja – 22+2 otroka 
- za heterogen oddelek drugega starostnega obdobja – 19+2 otroka.  
 
 

III. 
Sklep začne veljati z naslednjim dnem po sprejemu in velja do 31.08.2014. 
 
 
 
Jurovski Dol, 04.07.2013 
Zadeva: 602-1/2013- 
 
 
 
                                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                  Peter Škrlec 
                                                                                                       Župan 
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Obrazložitev: 
V skladu s 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 - popr., 65/09 - popr.), 20/11, 
40/12-ZUJF in 57/2012-ZPCP-2D) in s 40. čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole Jožeta Hudalesa (MUV, št. 
27/07, 30/09), določi sistemizacijo delovnih mest za vrtec v skladu z normativi in standardi, 
ravnatelj v soglasju z ustanoviteljico.  
 
Predlagana sistemizacija za vrtec za šolsko leto 2013/14 v primerjavi z lanskoletno: 
 

Zap. 
št. 

Naziv delovnega mesta Število delavcev 
2012/2013 

Število delavcev 
2013/2014 

1. Vzgojiteljica 3,2 3,2 

2. Pomočnica vzgojiteljice 3,2 3,2 

3. Organizacijski vodja vrtca 0,3 0,3 

4. Kuharica 1,10 1,10 

5. Svetovalna delavka 0,10 0,10 

6. Vodja prehrane 
Vodja higienskega režima 

0,048 
0,048 

0,048 
0,048 

7. Računovodja 
Administrativni delavec 

0,25 
0,25 

0,25 
0,25 

8. Čistilka 
Perica 

0,70 
0,25 

0,70 
0,25 

9. Hišnik 0,167 0,167 

 
 
V skladu s 17. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF) izvajata dnevni in poldnevni program 
vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Krajši program pa izvaja vzgojitelj, lahko pa tudi 
pomočnik vzgojitelja. Dnevni program prvega starostnega obdobja izvajata skupaj vzgojitelj 
in pomočnik vzgojitelja, vsaj šest ur dnevno, v oddelku drugega starostnega obdobja pa vsaj 
štiri ure dnevno. Sočasna prisotnost se ne izvaja v času počitka otroka. Pri izdelavi 
sistemizacije za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se je upošteval 11-urni poslovni čas 
vrtca. Delovno mesto vzgojiteljice se je povečalo za 0,2 delovnega mesta, saj se v skladu z 62. 
čl. Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, 
št. 52/94, 49/95,34/96, (45/96-popr.), 51/98, 28/99, 39/99-ZMPUPR, 30/00, 56/01, 64/01, 
(78/01-popr.), 56/02, 52/07, 60/08, 33/10, 83/10, 89/10, 79/11, 40/12, 3/13, 46/13) vzgojitelju, 
ki doseže 30 let delovne dobe (za ženske), od tega najmanj 20 let v vzgoji in izobraževanju 
vzgojno delo zmanjša za dve uri.  
 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 
75/05, 82/08 76/08, 77/09, 102/09, 105/10, 92/12), opredeljuje normative, ki so potrebni za 
strokovne delavce. Tako se delovno mesto svetovalnega delavca sistemizira v vrtcu s 30 
oddelki, organizator prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima opravljata delo 
za 60 oddelkov vrtca, delovno mesto za administrativno-računovodske delavce se sistemizira, 
če opravljajo delo v vrtcu s 15 oddelki, sicer pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 
delovnega mesta.  



 90 

Število delovnih mest v kuhinji se sistemizira na podlagi porabe časa za posamezno delovno 
operacijo, ob upoštevanju starostne skupine in energijskih potreb otrok. Delovno mesto 
delavca v pralnici in čistilke se sistemizira za povprečno 60 kg suhega perila na dan oz. 600 
m2 čistilne površine. Delovno mesto drugih tehničnih delavcev (hišnik-vzdrževalec, kurjač in 
šofer), v našem primeru delovno mesto hišnika, se sistemizira v vrtcih z 18 oddelki. Vrtec, ki 
ne dosega normativov posameznih delovnih mest za administrativno-računovodske delavce in 
tehnične delavce, lahko le-te zaposli v ustreznem deležu, v skladu z 31. čl. Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.  
 
Prvi odstavek 17. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF), določa da število otrok v oddelku prvega 
starostnega obdobja ne sme presegati števila dvanajstih otrok, v oddelku drugega starostnega 
obdobja pa ne sme presegati števila dvaindvajsetih otrok. V skladu z drugim odstavkom istega 
člena pa lahko pristojni organ lokalne skupnosti glede na razmere in položaj dejavnosti 
predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v oddelku presega tako 
določeno število, za največ dva otroka.  
 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske dejavnosti (Ur. l. RS, 
št. 75/05, 82/08 76/08, 77/09, 102/09, 105/10, 92/12), tako v 5. odst. 34. čl. določa, da lahko 
lokalna skupnost (občinski svet) glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v 
lokalni skupnosti odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, poveča za največ 2 otroka, 
kadar gre za oddelke prvega in drugega starostnega obdobja ter kombiniran oddelek. Občinski 
svet s potrditvijo tega sklepa, določi naslednje število otrok za posamezen oddelek:  
- za oddelek prvega starostnega obdobja – 12+2 otroka, 
- za homogen oddelek drugega starostnega obdobja – 22+2 otroka, 
- za heterogen oddelek drugega starostnega obdobja – 19+2 otroka. 
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                  14. 
 
 

RAZNO 
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