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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka:  03202-001/2014-10 
Datum:  7. 9. 2016 

 
Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012) 
 

sklicujem 
 

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v 
 

 sredo, 14. septembra 2016,  ob 16. uri, 
 

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17. 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev sklepov 9. redne seje in 3. dopisne seje. 
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v 

občini Sveta Ana - skrajšan postopek. 
4. Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa (IP) za izvedbo projekta - 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani. 
5. Potrditev predloga sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v 

Osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2016/2017. 
6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra. 
7. Informacija o varnostni situaciji na območju občine Sveta Ana 
8. Pobude in vprašanja. 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo!  
 

 
 

 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
P.s.: 
Celotno gradivo za 10. sejo občinskega sveta Občine Sveta Ana je dosegljivo na: 
http://www.sv-ana.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta. 
V primeru težav pri prenosu gradiva se obrnite na Petro Golob, tel.: 041 799 840, e-
naslov: petra.golob@sv-ana.si. 

http://www.sv-ana.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta
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OBČINA SVETA ANA 

    Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014 
Datum: 6. 9. 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SKLEPOV  
9.  REDNE SEJE  IN 3. DOPISNE SEJE 

OS OBČINE SVETA ANA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur.l. RS, št. 60/2007, 
94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 
39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) Občinski svet na svoji 10. redni seji, dne ………….. 
potrdil  sklepe 10. redne in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so 
priloženi. 
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Številka: 03202-001/2014 
Datum: 1. 6. 2016 
 

 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
 

9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA, KI JE BILA 1. 
JUNIJA 2016 

 
 

Seje je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta 
Ana. 
 
Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK. 
 
Prisotni člani OS:  
Drago Ruhitel, Breda Špindler, Roman Režonja, Feliks Berič in Suzana Rejak 
Breznik ter Karl Škrlec 

 
Opravičeno odsotni člani OS: Katica Bauman, Drago Weinhandl in Mirko Šenveter 
                      
Neopravičeno odsotni člani OS: / 
 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - 
direktorica občinske uprave,  Petra Golob in Stanka Ferš. 
 

Predstavniki sredstev javnega obveščanja:  Štajerski Tednik Ptuj – Monika Levanič.  
 

Seja se je pričel ob 16.00 uri ob navzočnosti šestih svetnikov. 
 
K točki 1 
 
Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev sklepov 8. redne seje. 
3. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart - prva obravnava. 
4. Sklep o začetku postopka podelitve koncesije za opravljanje javne službe na 

primarni ravni za področje družinske medicine. 
5. Sklep o imenovanju članov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Sveta Ana. 
6. Pobude in vprašanja. 
 

O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog 
sklepa.  
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Sklep št. 85 
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 39/10 in MUV 23/12) se potrdi predlagani  predlog dnevnega  reda.  
Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s šestimi (6) glasovi.  
 
K točki 2 
PREGLED IN POTRDITEV SKLEPOV 8. REDNE SEJE   
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
O zapisniku 8. redne seje, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
predlog sklepa.  
  
Sklep št. 86 
Občinski svet potrdil zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, z 
dne 30. 3. 2016.  
 
Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet 
 
K točki 3 
PREDLOG ODLOK O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI 
DOM LENART - PRVA OBRAVNAVA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvodno 
obrazložitev. 
Razpravljali so svetniki Suzana Rejak Breznik, Karl Škrlec, Drago Ruhitel, Breda 
Špindler, Roman Režonja in Feliks Berič.  Po končani razpravi, je župan dal na 
glasovanje s pripombami dopolnjen predlog sklepa. 
 
Sklep št. 87  
Sprejme se Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart v prvi 
obravnavi s pripombo, da se ponovno preučijo določbe odloka, ki določajo, da je 
direktor zavoda istočasno tudi strokovni vodja. 
 
Do druge obravnave odloka se naj preuči smiselnost združitve obeh funkcij.   
 
Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet 
 
 
K točki 4 
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PODELITVE KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE 
JAVNE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI ZA PODROČJE DRUŽINSKE MEDICINE 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvodno 
obrazložitev. 
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Razpravljali sta svetnici Suzana Rejak Breznik in Breda Špindler.  Po razpravi, da 
župan na glasovanje predlog sklepa. 
 
Sklep št. 87  
Sprejeme se Sklep  o začetku  postopka podelitve koncesije za opravljanje javne 
službe na primarni ravni za področje družinske medicine 
Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet 
 
K točki 4 
SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA OŠ 
SVETA ANA. 
 
Del gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvodno 
obrazložitev.  Breda Špindler, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja poda poročilo komisije in obrazložila predlog sklepa.  Razpravljal je 
svetnik Karl Škrlec. Po razpravi, da župan na glasovanje predlog sklepa. 
 
 

Sklep št. 88 
V Svet javnega zavoda OŠ Sveta Ana se imenujejo:  
1.               
Suzana Rejak Breznik, Rožengrunt 1, Sveta Ana  
Petra Golob, Žice 15 b , Sveta Ana  
Mirjana Senekovič-Nikl, Zg. Ščavnica 57 a, Sveta Ana.  
2. 
Mandat traja štiri leta. 
 
Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 9. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je 
župan  ob 17.55 uri sejo končal. 
 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus  
 
 

 
       Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
                    ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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Številka: 03202-001/2014 
Datum: 1. 7. 2016 
 

 
 
 

ZAPISNIK 
 

3. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 
 
 

Čas trajanja seje od 24. junija 2016 do 30. junija 2016 do 14.00 ure.  
Sejo je sklical župan Silvo SLAČEK. 
 
Vabilo je bilo po elektronski pošti posredovano vseh članom občinskega sveta, prav 
tako so bili na sejo opozorjeni preko SMS sporočila. 
 
Dnevni red:   
7. Potrditev predloga za podelitev občinskih priznanj v letu 2016 
  
 
K točki 1 
PREDLOG ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2016  
Gradivo za  točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
 
Sklep št. 88 
Sprejme se predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2016 in sicer priznanja 
prejmejo:  
"Zlati grb Občine Sveta Ana:  Kulturno društvo Sveta Ana 
 
Srebrni grb Občine Sveta Ana:  g. Boris Mlakar, ravnatelj OŠ Sveta Ana, 
  Turistično društvo Sveta Ana 
 
Bronasti grb Občine Sveta Ana: ga. Jožica Ketiš,  
      ga. Elizabeta Ajtnik.  
 
Priznanja se podelijo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku." 
 
Glasovnice je oddalo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus  

 
       Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
                    ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBČINA SVETA ANA         3 
     Občinski svet 
 
 
 
Številka:  42306-6/2011 
Datum:    5. 9. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREDLOG  
ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA  
O KOMUNALNEM PRISPEVKU V OBČINI SVETA ANA 

(skrajšan postopek) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad občinske uprave občine Sveta Ana  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt , Uradni list 
RS, št. 33/07 s spremembami) in 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
39/10, 107/10 in MUV št. …..), se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o 
komunalnem prispevku v občini Sveta Ana, kot je predložen. 
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Predlog 

 
 
Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt , Uradni list 
RS, št. 33/07 s spremembami) in 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
39/10, 107/10 in MUV št. …..) je občinski svet občine Sveta Ana na svoji………. redni 
seji, dne ………….2016 sprejel  
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o komunalnem prispevku v občini Sveta Ana  

 
1. člen 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o komunalnem prispevku 
v občini Sveta Ana (MUV, št. 7/2013). 
 

2. člen  
 

V drugem odstavku 16. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi: 
 
 »- za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih  stavb (skupina 1271 po CC-SI) se plača 
komunalni prispevek v višini 30 % izračunanega komunalnega prispevka. » 
 

3. člen 
 

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in prične veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
Številka: 42306-6/2011 
Sv. Ana v Slov. gor., ……………2016 
 
 
 
 
 
                                                                                 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
         Župan 
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O b r a z l o ž i t e v 

 
Občinski svet Občine Sveta Ana je na svoji 13. redni seji dne 3. aprila 2013 na podlagi 
določb Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 s 
spremembami) sprejel Odlok o komunalnem prispevku v občini Sveta Ana.  Z dnem 
uveljavitve je prenehal veljati Odlok o komunalnem prispevku iz leta 1999. 
Z odlokom so se določila merila in druge potrebne opredelitve za odmero komunalnega 
prispevka za komunalno opremo na območju Svete Ane. Odlok določa merila za 
odmero, pogoje in način odmere, oprostitve plačila komunalnega prispevka in druga 
določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.  
 
V 16. členu Odloka so taksativno našteti objekti od katerih se komunalni prispevek ne 
plača, med drugimi tudi stavbe za spravilo pridelka - skupina 12713 po CC-SI in druge 
nestanovanjske  kmetijske stavbe - skupina 12714 po CC-SI.  
S spremembo odloka želimo poenotiti oprostitve, ki veljajo na ožjem območju UE Lenart 
oz. se jim vsaj približati, zato predlagamo, da oprostitve iz dopolnjenega 16. člena 
veljajo za celotno skupino 1271 po CC-SI in sicer tako, da se komunalni prispevek za te 
objekte plača v višini 30 odstotkov izračunanega komunalnega prispevka. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da v skladu z določilom 82. člena Poslovnika 
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012) odlok sprejme po 
skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka. 
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OBČINA SVETA ANA         4 

     Občinski svet 
 
 
 
Številka:  35405-3/2016, 41101-1/2016 
Datum:    6. 9. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREDLOG SKLEPA O  
POTRDITVI NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA - IP 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava občine Sveta Ana in E- zavod, Ptuj 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) občinski svet (odgovorna oseba) investitorja sprejme 
sklep, kot je predložen. 
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Občina Sveta Ana 
Sv. Ana  v Slov. goricah 17 
2233 SV. ANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Vsebina je v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, Spremembe: Ur.l. RS, št. 
54/2010, 27/2016).  

 

Sv. Ana, 5. 09. 2016, novelacija      

Odvajanje in čiščenje voda v                               
Sveti Ani 

Investicijski program (IP) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201054&stevilka=3041
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1 UVODNA POJASNILA    

1.1 Predstavitev investitorja  

Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji del občine s 
svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija.  Na gričevnatih slemenih v 
poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu  od 240 m do 404 m in na  površini 37,2 km2 
razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi 
Dražen vrh, Froleh, Kremberk, Krivi vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. 
Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so 
predvsem travniki in njive.  
 
V občini je bilo leta 2011, po podatkih SURS, 748 gospodinjstev s 2.338 prebivalci. Prebivalstvo se 
pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in 
vinogradništvom. Ostali  prebivalci so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za 
potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti. V občini je živelo leta 2010 
726 delovno aktivnih prebivalcev in sicer 390 moških in 336 žensk.   
 
Konec leta 2010 je bilo v občini registriranih 74 podjetij, ki so zaposlovala162 delavcev in so ustvarila 
6.194.000 € letnega prihodka. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega za mesec november 
2011 je znašala 1.526,25 € in neto plača 992,46 €. Stopnja registrirane brezposelnosti je novembra 
2011 znašala 8,3 %, kar je bilo pod slovenskim povprečjem (to je 11,9%). 
 
V občini je razvito družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi  JVI in VVZ 
Osnovna šola Sveta Ana z dvema vrtcema, ki ju je v letu 2010 obiskovalo 96 otrok in centralno 
osnovno šolo v Sveti Ani ter s podružnično šolo v Lokavcu. V občini so dejavna tudi številna društva, 
kot so: kulturno umetniško društvo, prostovoljno gasilsko društvo, krajevni organizaciji Rdečega križa, 
turistično društvo, društvo upokojencev, društvo vinogradnikov, športno društvo, čebelarsko društvo, 
društvo kmečkih deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, kulturna mladinska zadruga in 
Twirling klub Aninih mažoretk. 
 

SLIKA 1: Zemljevid občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 

 
 
V občini je razvito družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi  JVI in VVZ 
Osnovna šola Sveta Ana z dvema vrtcema (eden je v Lokavcu) in centralno osnovno šolo v Sveti Ani 
ter s podružnično šolo v Lokavcu. V občini so dejavna tudi številna društva, kot so: kulturno 
umetniško društvo, prostovoljno gasilsko društvo, krajevni organizaciji Rdečega križa, turistično 
društvo, društvo upokojencev, društvo vinogradnikov, športno društvo, čebelarsko društvo, društvo 
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kmečkih deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, kulturna mladinska zadruga in Twirling 
klub Aninih mažoretk. 
  
V občini je še zdravstvena in zobozdravstvena ambulanta, pošta, trgovina, bencinska črpalka, 
kmetijska zadruga, pestra gostinska ponudba, itd.   
 
Ohranitev zgodovinske, kulturne in stavbne dediščine ter neokrnjena narava so omogočili, da je 
danes v občini razvita turistična ponudba in gostinsko turistična dejavnost v vseh vaseh občine. 
Urejenih je kar nekaj pohodniških, učnih in kolesarskih poti. Predvsem dobri klimatski pogoji za 
vinogradništvo pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v dopolnilne dejavnosti in turistično 
ponudbo.  
 
 
1.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije  

Investicijski program je izdelal E-zavod, zavod za celovite razvojne rešitve Ptuj, odgovorna oseba za 
izdelavo je Zlatka Zastavnikovič, univ.dipl.ekon. 
 
 
1.3 Namen in cilji investicijskega projekta   

Predmet investicije v izgradnjo kanalizacijskega omrežja s priključitvijo na ČN 
Področje investicije: odvajanje in čiščenje voda  
Vrsta investicije: novogradnja 
 
Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem dela naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. 
Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni 
operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči.  
 
Cilji investicije so: 

 Vzpostavitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za 131 gospodinjstev s 504 prebivalci v 

naseljih  Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh.  

 Izgradnja 9.939 m cevovodov fekalne kanalizacije. 

 Izgradnja ČN 1.300 PE. 

 Izgradnja elektroenergetskega priključka. 

 Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. 

 Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, 

Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh ipd. 
 
 
1.4 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta  

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil pripravljen z namenom opredeliti optimalno 
varianto za izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v delih naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. V ta namen sta 
bili obdelani dve varianti in sicer: 
 

 Varianta 1: Minimalna varianta oz. brez investicije 

  

 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani  
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Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranje investicije po posameznih variantah so prikazani v 
naslednji tabeli.  
 
TABELA 1: Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranja investicije  

Postavka  Varianta 1 Varianta 2 

Investicijska vrednost (tekoče cene) - 1.200.000 € 

Ocena stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode 552.226 € 530.543 € 

Viri financiranja investicije    

 Občinski proračun Sveta Ana  0 % 71 % 

 Nepovratna sredstva – MGRT 21. člen ZFO-1 0 % 12 % 

 Brezobrestni kredit MGRT 0 % 17 % 

 Občani občine Sveta Ana 100 % 0 % 

 
Pregled vseh variant je pokazal, da je glede na ekonomske, tehnične in širše regijske rešitve, 
ekonomiko poslovanja, statične in dinamične metode ocenjevanja najugodnejša varianta 2. v:  
 
Izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini 9.939 m in čistilne naprave 1300 PE v delih naselij Sveta 

Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA  

2.1 Opredelitev ciljev investicije  

Predmet investicije v izgradnjo kanalizacijskega omrežja s priključitvijo na ČN 
Področje investicije: odvajanje in čiščenje voda  
Vrsta investicije: novogradnja 
 
 
2.1.1 Namen investicije  

Upravičen namen investicije so vlaganja v okoljsko infrastrukturo, in sicer izgradnjo meteorne in 
fekalne kanalizacije in manjše čistilne naprave - izgradnja sistema za odvajanje odpadnih komunalnih 
in padavinskih voda. 
 
Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem dela naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. 
Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni 
operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči.  
 
 
2.1.2 Cilji investicije  

Cilji investicije so: 

 Vzpostavitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za 131 gospodinjstev s 504 prebivalci v 

naseljih  Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh.  

 Izgradnja 9.939 m cevovodov fekalne kanalizacije. 

 Izgradnja ČN 1.300 PE. 

 Izgradnja elektroenergetskega priključka. 

 Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. 

 Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, 

Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh ipd. 
 
 
2.2 Spisek strokovnih podlag  

Predhodne idejne rešitve in študije, ki so bile podlaga za pripravo predmetne investicije so naslednje: 

 Tehnično poročilo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani, PZI 308-03/11, ki ga je 

izdelalo podjetje AGJ – Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring Rebernik Goran s.p., 

maj 2014. 

 Načrt elektro instalacij in elektro opreme 4, PGD 308-03/11, ki ga je izdelalo podjetje AGJ – 

Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring Rebernik Goran s.p., maj 2011. 

 Načrt za izvedbo NN in el. priključka 4.1, PGD 308-03/11, ki ga je izdelalo podjetje AGJ – 

Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring Rebernik Goran s.p., maj 2011. 

 Tehnično poročilo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani – čistilna naprava, PZI 

308-03/11, ki ga je izdelalo podjetje AGJ – Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring 

Rebernik Goran s.p.  

 Dokument identifikacije investicijskega projekta za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 

Sveti Ani, ki ga je izdelal E-zavod Ptuj, februar 2016. 
 
 



 

 
Investicijski program  19 

2.3 Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 

Obe upoštevani variant sta bili med seboj primerjani, na osnovi primerjave in ocenjevanj, je bila 
izbrana optimalna variant, ki je prikazana v nadaljevanju. 
 
 
2.3.1 VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. brez investicije  

V varianti 1 ja predvideno nespremenjeno stanje. Občina ne pristopi k izgradnji kanalizacije in ČN. 
Prebivalci dela naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh odvajajo 
odpadne vode v greznice, ki jih občasno praznijo in v bližnje vodotoke, kar lahko pripelje do 
onesnaženja podtalnice.  
  
Z neurejenim odvajanjem odpadne vode lahko pride do onesnaženja vodotoka, ki izvira neposredno 
pod naseljem Sveta Ana in teče pod naseljem Froleh v občino Benedikt in se v Sv. Trojici  izliva v reko 
Velko,, le-ta naprej v reko Pesnico, ki dalje teče čez Podravsko in Pomursko regijo in se izliva v reko 
Dravo. Odvajanje odpadne vode v greznice, zakonsko ne bo več dopustno po letu 2016.  
 
 
2.3.2 VARIANTA 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Namen izgradnje kanalizacije je, povezati obstoječe kanalizacijske vode (izpuste) in jih speljati do 
lokacije predvidene ČN 1.300 PE. Povezali se bodo obstoječi kanalizacijski izpusti in izvedli se bodo 
navezovalni jašek za kasnejše priključke individualnih stanovanjskih objektov. Kanalizacija bo 
gravitacijska in tlačna in bo izvedena iz cevi PVC/SN8 fi 250 mm in fi 300 mm, jaški so PE fi 1000 mm, 
Za tlačne vode se uporabi cev PEHD100  SDR 17 PN 10 d=80 mm, po SIST ISO 8772, katera se spaja z 
elektrouporovno spojko. Črpališče bo tipsko z vgrajenima dvema potopnima črpalkama na prosti hod 
fi 80 mm. Priključna nazivna moč črpališča bo znašala do 5,5 kW. 
 
Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja bo znašala 9.939,40 m. Od tega bo 9.737,90 m gravitacijske 
kanalizacije in 201,50 m tlačne kanalizacije, črpališče bo eno. 
 
Komunalna kanalizacija se bo priključila na čistilno napravo preko revizijskega jaška, ki bo imel tudi 
funkcijo merilnega jaška. Zasnova naprave temelji na grobem predčiščenju, ki se bo vršilo s pomočjo 
tipskih rotacijskih grabelj in lovilca maščob ter peska. Tako očiščena voda grobih delcev se bo nadalje 
obdelovala na tipski biološki stopnji vrste Rešetilovs (MBBR), v katero spada tudi UV sterilizacija 
vode. Predvideni tip: 2.N+P (+C) YP.4-M1 (2x 650 PE). 
 
 
2.4 Navedba odgovornih oseb  

V nadaljevanju so navedene odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije 
ter odgovorni vodja za izvedbo investicije. 

 Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Igor Pivec, udig, IZS-G2693   

 Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Zlatka Zastavnikovič, 

univ.dipl.ekon., 

 Odgovorni vodja za izvedbo: Renata Trajbar Kurbus, direktorica občinske uprave.   
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2.5 Predvidena organizacija in izvedba operacije 

Investitor naložbe je Občina Sveta Ana, ki bo izvedla javni razpis za oddajo del. Izvedbo investicije bo 
spremljali odgovorni s strani občine Sveta Ana, pri delu bo sodelovala tudi občinska finančna služba. 
Odgovorni vodja operacije bo Viktor Kapl, za finančno računovodski del bo odgovorna Ferš Stanka. Za 
knjiženje pošte in hrambo arhive bo odgovorna Anita Rojko. Dokler bo operacija v teku se bo 
dokumentacija investicije nahajala v omari odgovornega vodja operacije. Po končanju operacije pa 
bo dokumentacija odložena v občinski arhiv v Sv. Ana 17, 1. nadstropje. Del investicije se bo 
sofinanciral tudi s strani Občine Sv. Juri v Slov. goricah.  
 
Finančna realizacija naložbe bo potekala v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o 
izvrševanju proračuna. Spremljala jo bo finančna služba občine. 
 
 
2.6 Ocena vrednosti investicije  

Okvirna vrednost investicijskih del v izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naseljih Sveta Ana, 
Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh v občini Sveta Ana znaša 1.340.752,95 € v 
stalnih cenah in 1.366.000,00 € v tekočih cenah z vključenim DDV. Vrednost je povzeta po 
predračunu iz maja 2014.  
 
TABELA 2: Ocena vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah 
 

Oz Postavke  
Vrednost investicije v 
stalnih cenah 

Vrednost investicije v 
tekočih cenah 

1. Investicijska dokumentacija 1.766,80 1.766,80 

2. GOI dela 1.079.014,24 1.099.359,95 

3. Gradbeni nadzor 13.102,37 13.386,25 

4. Ostali splošni stroški 5.094,42 5.159,13 

 
Skupaj  1.098.977,83 1.119.672,13 

5. DDV 241.775,12 246.327,87 

 Vrednost skupaj z DDV 1.340.752,95 1.366.000,00 

 
Investicijski stroški po tekočih cenah bodo znašali 1.366.000,00 €.   
 
TABELA 3: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v tekočih cenah, v €  
 

Oz. Opis del 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € 

1. Investicijska dokumentacija 2.155,50 0,00 0,00 0,00 2.155,50 

2. GOI dela 292.210,37 295.780,00 295.780,00 457.448,76 1.341.219,13 

3. Gradbeni nadzor 2.999,99 3.000,00 3.000,00 7.331,24 16.331,23 

4. Ostali splošni stroški 2.634,14 1.220,00 1.220,00 1.220,00 6.294,14 

  Skupaj 300.000,00 300.000,00 300.000,00 466.000,00 1.366.000,00 

 
Finančna konstrukcija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Sveti Ani je prikazana v naslednji tabeli.  
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TABELA 4: Načrt financiranja investicije v tekočih cenah 
 

Oz. Viri financiranja 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € % 

1 Občina Sv. Ana 127.208,00 127.208,00 300.000,00 466.000,00 1.020.416,00 74,70% 

2 MGRT 21. člen ZFO-1 69.117,00 69.117,00 0,00 0,00 138.234,00 10,12% 

3 
Posojilo MGRT pp 
160233 

103.675,00 103.675,00 0,00 0,00 207.350,00 15,18% 

  Skupaj 300.000,00 300.000,00 300.000,00 466.000,00 1.366.000,00 100,00% 

 
Investicijski stroški po tekočih cenah se bodo financirali v višini 1.020.416,00 € oz. 74,70 % iz 
proračuna Občine Sveta Ana, iz nepovratnih sredstev MGRT 21. člen ZFO-1 bodo znašala 138.234,00 
€ oz. 10,12 % in iz brezobrestnega posojila MGRT v višini 207.350,00 € oz. 15,18 %. 
 
 
2.7 Zbirni prikazanih rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega 

projekta   

Zbirni rezultati projekta so prikazani za leto 2024, ko bo investicija v polnem obratovanju.  
 
TABELA 5: Finančni kazalci investicije  

Kazalniki Vrednosti v € 

Prihodki  48.175 

Odhodki  48.132 

Dobiček / izguba 44 

Ekonomičnost poslovanja 1,00 

Donosnost poslovanja 0,00 

Doba vračanja vloženih sredstev (leta) 41 let 

Neto sedanja vrednost   -6,080 % 

Interna stopnja donosnosti  -1.090.767 € 

Relativna neto sedanja vrednost -0,8136 

 
Neto sedanja vrednost investicije znaša – 1.090.767 € in je negativna, prav tako je negativna tudi  
interna stopnja donosnosti in znaša -6,080 %. Investicija v odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 
naseljih Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh bo prispevala k poseljenosti 
in spodbujanju razvoja, zato investicija nima primarno ekonomskega namena in značaja.  
 
Predlog izvedbe investicije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, 
Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh utemeljujemo z naslednjim: 

 Nuditi prebivalcem sodoben in po predpisani zakonodaji urejen sistem odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda na katerega se bo priključilo 339 gospodinjstev in ostali uporabniki (sedem 

gostinskih lokalov, pošta, zdravstveni dom, občina, vrtec in osnovna šola).  

 Zmanjšanje možnosti onesnaženja vodotokov in podtalnice na območju občine Sveta Ana in 

širše. 

 Omogočiti priključitev na čistilno napravo. 

 Možnosti sofinanciranja investicije s strani MGRT in s tem lažje zapiranje finančne 

konstrukcije. 
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Novelacija  investicijskega programa 

Novelacija investicijskega programa je bila narajena zaradi spremembe investicjiske vrednosti. Ta se 
je povečala iz 1.200.000,00 € (vrednost iz DIIP in prvotnega IP) na 1.366.000,00 €. Povečala se je 
vrednost gradbenih del iz 1.179.957,07 € na 1.341.219,13 € in vrednost gradbenega nadzora iz 
11.999,99 € na 13.386,26 €. 
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3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU S PREDSTAVITVIJO STROKOVNIH SODELAVCEV  

V nadaljevanju so prikazani osnovni podatki o investitorju,  izdelovalcih projektne dokumentacije, 
investicijske dokumentacije in prihodnjem upravljavcu.  
 
 
3.1  Predstavitev investitorja  

Naziv  Občina Sveta Ana 

Naslov  Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah  

Odgovorna oseba investitorja  Silvo Slaček, župan  

Telefon 02 729 58 80 

Fax 02 729 58 85 

E-pošta obcina@sv-ana.si  

Davčna št. SI59385081 

Matična št.  1332074000 

TRR 01381-0100010521 

Banka  Banka Slovenije, UJP 

 
Žig 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 
 
 
3.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije  

Naziv ustanove 
E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj 
celovitih rešitev 

Naslov  Čučkova ul. 5, 2250 PTUJ 

 

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije  

Ime in priimek Zlatka Zastavnikovič 

Telefon 02 749 32 24 

Fax 02 749 32 17 

e-pošta zlatka@ezavod.si  

 
Žig 

 

Podpis izdelovalca 
dokumentacije: 

 
 
 
 
 
  

mailto:obcina@sv-ana.si
mailto:zlatka@ezavod.si
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3.3 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 
investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije 

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje  

Naziv  
AGJ Ekološko svetovanje projektiranje – inženiring, Goran 
Rebernik sp 

Naslov  Pot na Kamenšak 2  

Ime in priimek  Goran Rebernik 

Št. projekta 308-03/11 

Datum  Maj 2014 

 
Žig 

 

Podpis izdelovalca 
dokumentacije: 

 
 
3.4 Upravljavki investicije 

Naziv ustanove Občina Sveta Ana  

Naslov  Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah  

Odgovorna oseba Silvo Slaček, župan  

Telefon 02 729 58 80 

Fax 02 729 58 85 

E-pošta obcina@sv-ana.si 

 
Žig 

 

Podpis: 

 
 
 
 

mailto:obcina@sv-ana.si
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA  

4.1 Analiza sedanjega stanja  

Deli naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleha v občini Sveta Ana, 
nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Prebivalci odpadne vode odvajajo v greznice 
ali v bližnje vodotoke. Obstaja velika nevarnost onesnaženja podtalnice in potoka v naselju, ki se 
navezuje na druge vodotoke v občini Sveta Ana in tudi sosednjih občinah. 
 
Investicija bo zajemala izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih voda za dele naselij 
Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. Vsa ta naselja bodo s tem povezana 
s novo čistilno napravo, ki bo prečiščevala odpadno vodo. Nosilec investicije bo občina Sveta Ana.  
 
TABELA 6: Število prebivalcev in gospodinjstev na gravitacijskem območju novogradnje (SURS, 

1.7.2011) 

Občina  Naselje Št. prebivalcev Št. gospodinjstev  

Sveta Ana  Zg. Ščavnica  583 134 

Sveta Ana  Krivi vrh 149 35 

Sveta Ana  Kremberk 259 72 

Sveta Ana  Froleh 140 39 

Sveta Ana  Sv. Ana 163 35 

Sveta Ana  Zg. Ročica 58 24 

SKUPAJ  1.352 339 
Vir: SURS, št. prebivalcev je ocenjeno na dan 1.7.2011, pri št. gospodinjstev je predstavljen podatek za leto 
2011 

 
Na območju naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh je 339 
gospodinjstev, sedem gostinskih lokalov, pošta, zdravstveni dom, občina, vrtec in osnovna šola. 
Skupno živi v vseh navedenih naseljih 1.307 prebivalcev. Na kanalizacijsko omrežje in ČN se bo lahko 
po investiciji priključilo 131 gospodinjstev s približno 504 prebivalci. Ostali priključki bodo zaradi 
razpršene gradnje hiš na tem območju izvedeni in priključeni kasneje (v obdobju cca 10 let). Zaradi 
možnih kasnejših priključitev na kanalizacijsko omrežje in ČN je bila kapacitete le – te dimenzionirana 
na 1.300 PE (2 x 650 PE).  
 
 
4.2 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi dokumenti  

Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 
60/06, 54/10). 
 
Investicija v projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Sveti Ani je skladna z EU zakonodajo in strategijami 
in politikami na območju R Slovenije. 

 
Investicija se neposredno vključuje v evropsko: 

 Direktivo 91/271/EGS 
 

Direktivo 91/271/EGS ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne ter odvajanje in čiščenje 
odpadne vode iz industrijskih obratov, kjer nastaja biološko razgradljiva industrijska odpadna voda. 
Cilj direktive je varstvo okolja pred škodljivimi vplivi odvajanja biološko razgradljivih odpadnih voda. 
Direktiva določa roke v zvezi z izgradnjo ustreznih kanalskih omrežij in komunalnih čistilnih naprav, za 
izpuste v vode pa določa mejne emisijske vrednosti. V Aktu o pogojih pristopa, so določena prehodna 
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obdobja za roke te direktive, v katerih mora Republika Slovenija izpolniti predpisane zahteve. S 
pristopom Republike Bolgarije in Republike Romunije Evropski skupnosti je prišlo do novih robnih 
pogojev, zaradi česar se za celotno povodje reke Donave na ozemlju Republike Slovenije v skladu s 
členom 9 te direktive uveljavijo strožje zahteve.  
 

Investicija je usklajena tudi z naslednjimi strategijami, politikami in razvojnimi dokumenti na območju 
R Slovenije in ožje na območju Podravske regije, kot sledi: 

1. Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (osnutek, avgust 2013) 

2. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 

2017 

3. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) 

4. Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014 – 2020 (predlog, januar 2015) 
5. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Sveta Ana 

(december 2012) 
 
4.2.1 Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020  

Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020 okolja ne obravnava le kot dejavnik omejevanja rasti, ampak 
kot razvojno priložnost za novo razvojno paradigmo, ki išče sinergije med cilji na gospodarskem, 
družbenem in okoljskem področju. Na tem področju strategija posebej izpostavlja: 

 Zmanjšanje pritiskov na okolje s pozitivnimi in negativnimi spodbudami za znižanje 

onesnaževanja, učinkovito rabo in upravljanje z naravnimi viri, razvoj in uporaba proizvodov, 

storitev in tehnologij, ki bodo okolju prijazni ali bodo odgovarjali na izzive podnebnih 

sprememb.  
 
S prioriteto Zeleno življenjsko okolje želi strategija med drugim doseči tudi: 

 Izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje kakovostnih in stroškovno učinkovitih javnih storitev 

na področju varstva okolja (kakovost voda, ravnanje z odpadki, dostop do kakovostne pitne 

vode, kakovosti zraka in tal).  
 
4.2.2 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005 – 

2017  

Država je sprejela predmetni dokument za potrebe ureditve področja odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih vod. Ta za vsa poselitvena območja v Sloveniji natančno opredeljuje kakšno 
komunalno infrastrukturo na tem področju je potrebno zgraditi in do kdaj. 
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva voda pred 
onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva 
okolja. Nanaša se na varstvo vseh površinskih in podzemnih voda na območju Republike Slovenije 
pred onesnaževanjem okolja, vnosom dušika ter fosforja in pred mikrobiološkim onesnaženjem na s 
predpisi določenih območjih s posebnimi zahtevami, zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izvedbeni akt, s katerim so 
določena območja poselitve, za katera je v predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje 
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi. V 
njem so določena tudi območja poselitve, kjer je v predpisanih rokih potrebno zagotoviti ustrezno 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, z usmeritvami. Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode velja za celotno obdobje izgradnje javne kanalizacije oziroma kjer 
to ni predpisano, ustrezno ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, do leta 2017. 
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4.2.3 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode(Uradni list RS št. 98/15) 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz komunalnih čistilnih naprav in določa: 

 merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda, 

 mejne vrednosti emisije snovi, 

 ukrepe zmanjševanja emisije snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode in  

 monitoring stanja vodnih teles, v katera se odvajajo komunalne odpadne vode. 
 
Uredba določa, da morajo biti aglomeracije zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju 
opremljena z: 

 javnim kanalizacijskim omrežjem, 

 komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode. 
 
Uredba tudi določa, da mora investitor, lastnik ali upravljavec javne kanalizacije pri načrtovanju, 
gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju javnega kanalizacijskega omrežja zagotoviti, da se 
upoštevajo količina in značilnosti komunalne odpadne vode in da se za njeno odvajanje uporabljajo 
objekti in naprave javne kanalizacije, ki: 

 izpolnjujejo zahteve v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, 

 so izvedeni tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje komunalne odpadne vode, in 

 imajo ustrezno hidravlično zmogljivost. 
 
4.2.4 Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014 – 2020 (predlog, januar 

2015)  

RRP Podravske razvojne regije 2014 – 2020 obravnava odvajanje in čiščenje odpadnih voda v okviru 
Razvojne prioritete III: Varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo. 
 
Cilj prioritete je izboljšanje kakovosti življenja, povečati samooskrbo in energetsko učinkovitost ob 
upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Svet se spoprijema z resnimi okoljskimi težavami, kot so 
spremembe podnebja, izčrpavanje naravnih virov, onesnaženje zraka in izginjanje biotske 
raznovrstnosti. Vsi ti problemi se bolj ali manj odražajo v Sloveniji, kakor tudi na območju Podravja. V 
večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2014-2020 bosta ohranjeno okolje in trajnostna raba 
virov okoljska izziva, ki bosta ključnega pomena za ohranjanje blaginje in kakovosti življenja v regiji. V 
okviru te prioritete bodo razvojni cilji Podravja usmerjeni v optimalno varstvo okolja in skladen 
prostorski razvoj Podravja ter zagotavljanje uravnotežene infrastrukturne opremljenosti. Programi in 
ukrepi bodo usmerjeni v zagotavljanje večje energetske samostojnosti Podravja, povečanje 
pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije, izboljšavo učinkovite rabe energije ter tako 
prispevek k cilje nizkoogljične družbe. Spodbude bodo namenjene tudi optimalnemu varstvu okolja z 
zagotavljanjem ustrezne okoljske infrastrukture, zmanjšanju količine odpadkov ter prilagajanju 
podnebnim spremembam. 
 
Ukrepi na področju varstva okolja in učinkovite rabe virov bodo usmerjeni v: 

 vzpostavitev primernega sistema za ravnanje z odpadki, 

 energetska učinkovitost (inovativne tehnologije, energetska učinkovitost in uporaba 

obnovljivih virov energije), 

 povečevanje snovne učinkovitosti, 

 naložbe v učinkovito oskrbo z vodo (avtomatizacija in prenova vodovodnega omrežja), 

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/uploads/datoteke/Komunalna_uredba_2015.pdf
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/uploads/datoteke/Komunalna_uredba_2015.pdf
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 izgradnja okoljske infrastrukture (odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 

degradirana območja, obvladovanje poplavne ogroženosti). 
 
Podravje ima na področju varstva okolja in investicij v razvoj okoljske infrastrukture še vedno velik 
primanjkljaj. Še posebej so velike razlike med urbanimi sredinami in podeželjem na področju 
zagotavljanja neoporečne pitne vode in čiščenja odpadnih voda. Podravje je tudi velik rezervoar pitne 
vode, ki pa je zaradi najrazličnejših vzrokov zelo ogrožen in ponekod že prekomerno onesnažen.   

 
Med načrtovane izvedbene projekte okviru RRP Podravske razvojne regije 2014 – 2020 je uvrščena 
tudi investicija v Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani. 
 
 
4.2.5 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Sveta Ana 

(december 2012) 

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda je strateška študija, ki ponudi alternativo 
izvedbenih programov ukrepov, ki lokalni skupnosti omogoča postopno doseganje ciljev varstva 
okolja pred obremenjevanjem s komunalnimi odpadnimi vodami, kot to predpisuje zakonodaja. Je 
vodilo in napotilo občinski upravi, županu in občinskemu svetu za ustrezno odločanje na področju 
urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.  
 
Predvsem je na novo opredelil območja poselitve (aglomeracije), kjer morajo občine zagotoviti 
ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, poenostavil je stopnje izvedbe in opredelil 
individualno urejanje (torej na stroške lastnikov objektov, ki odvajajo odpadno vodo v okolje) kot 
stopnji urejanja. 
 
Cilji operativnega programa so:  

 izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih in v skladu 
s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode,  

 izvedba javne kanalizacije na območjih dodatnih stopenj operativnega programa, kjer je to 
tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičeno do leta 2017 in v skladu s tehničnimi ter 
okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,  

 izvedba individualnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za posamezne 
stavbe, za katere javna kanalizacija ni predpisana in ne bo zgrajena do leta 2017 oziroma 
2015 na območjih s posebnimi zahtevami, v skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki 
veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.  

 
V občinski Operativni program je uvrščena tudi investicija v Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
Sveti Ani. 

 
 

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI  

Načrtovani investcijski projekt predstavlja vlaganja v izgradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v delih naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh v občinah Sveta 
Ana. Predmet investicijskega proejkta je javna okoljska infrastruktura in v tem primeru ne moremo 
govoriti o neposredno tržno naravnanem investcijskem projektu.  
 
Lastnica javne infrastrukture bo Občina Sveta Ana. Na podlagi Zakon o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11) jo bo predala v upravljene 
izbrabnemu upravljavc po zaključku investicije.  
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V času trajanja investicijskih del operacija ne bo ustvarjala prihodkov, po zaključeni investiciji, bodo 
nastajali prihodki iz naslova kanalščine (odvajanje in čiščenje odpadne vode) in omrežnine. Cene 
javnih komunalnih storitev ne bodo predmet prostega oblikovanja glede na tržne pogoje, saj bodo 
regulirane s strani Občine. 
 
Prihodki za obratovanje investicije bodo izhajali iz števila priključkov na kanalizacijsko omrežje, števila 
prebivalcev na območju in predvideni količini odpadne vode. Ti podatki so prikazani v naslednjih 
tabelah. 
 
TABELA 7: Število priključkov 
Priključki 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029.. 

Št. gospodinjstev 0 0 0 0 131 154 177 200 223 246 269 292 315 339 

Skupaj 0 0 0 0 131 154 177 200 223 246 269 292 315 339 

 
Po zaključku investicije leta 2019 se bo na kanalizacijski sistem priključilo predvidoma 131 
gospodinjstev. Ostali priključki bodo zaradi razpršene gradnje hiš na tem območju izvedeni in 
priključeni kasneje (v obdobju cca 10 let). 
 
TABELA 8: Število prebivalcev  
Prebivalci 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029.. 

 Št. prebivalcev 0 0 0 0 504 600 690 780 870 960 1.050 1.140 1.230 1.352 

Skupaj 0 0 0 0 504 600 690 780 870 960 1.050 1.140 1.230 1.352 

 
Na kanalizacijski sistem bo na začetku priključenih 504 prebivalcev, s potopno priključitvijo na 
kanalizacijski sistem se bo število uporabnikov povečevalo. Pri izračunu predvidena količine odpadne 
vode smo upoštevali, da vsak prebivalec povprečno letno porabi 45 m3 odpadne vode. Iz tega izhaja 
naslednja količina odpadne vode. 
 
TABELA 9: Količina odpadne vode v m3 
 

Poraba 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029.. 

Poraba v m
3
 0 0 0 0 22.844 26.984 31.034 35.084 39.134 43.184 47.234 51.284 55.334 60.824 

Skupaj 0 0 0 0 22.844 26.984 31.034 35.084 39.134 43.184 47.234 51.284 55.334 60.824 

 
Količina odpadne vode se bo začela obračunavati leta 2020, ko bo investicija zaključena in bodo 
priključeni prvi uporabniki. Količina odpadne vode se bo gibala od 22.844 m3 v prvem letu 
obratovanja do 60.824 m3 v 10 letu obratovanja, ko naj bi bili predvidoma priključeni vsi uporabniki.   
 
Izgradnja kanalizacijskega sistema s priključitvijo na ČN bo namenjena vsem gospodinjstvom in 
ostalim uporabnikom na tem območju. V nasprotju s finančno upravičenostjo iz ekonomske analize 
izhaja ekonomska upravičenost investicije. Tako lahko kljub zgornjim navedbam z izvedbo 
obravnavane investicije pričakujemo posreden turistični in gospodarski razvoj področja občine in 
širše regije, kar bo imelo za posledico tudi razvoj tržnih možnosti na področju turizma in malega 
gospodarstva (boljša prodaja turističnih storitev, izboljšanje zdravja ljudi…)  
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6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL  

6.1 Opredelitev investicijskega projekta  

Investicija v izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave na območju naselij Sveta Ana, Krivi 
Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh spada med okoljsko infrastrukturo, in sicer: vlaganja 
v izgradnjo sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje) in 
izgradnja manjših (javnih in individualnih) čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva – 
do 2.000 populacijskih enot.  
 
V nadaljevanju so predstavljene tehnično – tehnološke rešitve investicije v odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda.  
 
 
6.2 Tehnični opis investicije z normativi  

Investitor namerava zgraditi novi kanalizacijski sistem s čistilno napravo na območju naselij Sveta 
Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, v skupni dolžini cca 9.939,40 m.  Od tega 
bo 9.737.90 m  gravitacijske kanalizacije in 201,50 m tlačne kanalizacije, črpališče bo eno. 
 
Projektne rešitve pri upoštevanju komunalne in druge infrastrukture: 
 
Cevovodi 

Kanalizacijski vodi bodo odmaknjeni po horizontali od vodovoda 3 m, ko bo kanalizacijski vod potekal 
na manjši ali enaki globini kot cevovod, v primeru, da bo kanalizacijski vod potekal na večji globini kot 
vodovod, pa bo odmaknjenost 1,5 m. Minimalni vertikalni odmik pri križanju cevovoda vodovoda in 
kanalizacije bo znašal 0,30 m, ko bo potekal cevovod nad kanalizacijo. 
 
Kot križanja, ne bo manjša od 45%. Ustji cevi zaščite, bosta odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije 
najmanj 3 m na vsako stran. Med izvajanjem gradbenih del, si je potrebno pridobiti stalni nadzor nad 
deli iz strani Mariborski Vodovod d.o.o. 
 
Pri križanjih kanalizacijskega voda z cevovodom vodovoda, se bo le ta izvedel tako, da bo znašal 
vertikalni odmik kanalizacije 1,0 m od oboda vodovoda ter 0,6 m v poteku vodovoda nad kanalizacijo. 
Horizontalni odmiki bodo znašali 3,00 m kadar bo kanalizacija na enaki ali manjši globini kot vodovod 
in 1,5 m, kadar bo potekala kanalizacija na večji globini kot vodovod. 
 
Pred samim pričetkom gradbenih del bo potrebno na terenu s pomočjo upravljavca vodovoda, 
zakoličiti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vršiti pod nadzorom upravljavca vodovoda. 10 
dni pred začetkom gradbenih del, bo potrebno iz strani gradbenega izvajalca obvestiti Mariborski 
Vodovod, da se izvede zakoličba trase vodovoda. Vsi izkopi ob neposredni trasi vodovoda, se bodo 
izvajali ročno. 
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SLIKA 2: Detajl prečkanja potoka 

 
 
 
Elektrika 

Pri lesenih oporiščih, ki bodo vpeta v drogovnike ali betonske klešče, se med časom gradnje 
upošteva, da mora ostati vznožje lesenega droga po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm od tal. 
Oddaljenost od roba izkopanega jarka za polaganje kanalizacijske cevi do oporišč bo izven samega 
naselja 5 m v naselju pa 1,5 m. Vodoravni razmak pri paralelnem polaganju kanalizacijske cevi zraven 
elektroenergetskega kabla, bo najmanj 0,5 m. Navpični svetli razmik pri križanju kabla in kanalizacije 
bodo 0,5 m. V primeru, ko ne bodo mogli doseči želenih odmikov bodo izvedli zaščito kabla z cevno 
kanalizacijo. 
 
Pred samim pričetkom gradbenih del bo potrebno na terenu s pomočjo upravljavca el. omrežja, 
zakoličiti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vršiti pod nadzorom upravljavca el. omrežja. 
 
Telefon  

Križanje in vzporedni potek kanalizacije od obstoječega TK omrežja bo projektiran tako, da kot križanj 
ni manjši od 45°vertikalni odmik pa 0,6 m, horizontalni odmik od zemeljskega TK omrežja bo najmanj 
1-2 m. Na samih mestih križanj bodo TK kabli zaščiteni s PVC cevmi in sicer najmanj 3 m na vsako 
stran od osi kanalizacije. 
 
Vsako poškodbo TK omrežja med gradnjo, je potrebno takoj javiti na Občino Sveta Ana. Pred samim 
pričetkom gradbenih del bo potrebno na terenu s pomočjo upravljavca TK omrežja, zakoličiti lokacije 
posameznih vodov, izkope okoli njih vršiti pod nadzorom upravljavca TK omrežja. 
 
Lokalne poti 

Trasa poteka večinoma po lokalnih poteh. Med samo izgradnjo se bodo izvajale zaščite izkopov 
gradbenih jarkov z opažem. Izkopi se bodo izvajajo v osi oz. ob notranjem robu vozišča. Izvajali se 
bodo selektivno (izkop na dnevnem delu trase - polaganje cevovoda - zasip na danem izkopu). Sama 
sanacija vozišča, se bo izvaja po predpisani tehnični rešitvi.  
 
Vzdolžni prekop cestišča: 
Upoštevamo SOGLASJE št.: 35108-6/2014. 
Pri vzdolžnem prekopu cestišča bo izvedena sanacija vozišča po naslednjem detajlu: 
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SLIKA 3: Vzdolžni prekop cestišča  
 

 
 
 
 
Električni priključki 

Za objekt bo potrebno izdelati električne instalacije jakega toka, NN električni priključek za trifazno 
napetost 400 V. Črpališče: iz transformatorske postaje TP Froleh izvod: I-01 smer Froleh-Bačkova, 
natančneje iz obstoječe omarice na parc. št.:403/22 k.o.: Zg. Ščavnica 
 
Iz odjemnega mesta se bo napajalni kabel položi do prostostoječe razdelilne omarice PS-PRMO, za 
črpališče.  
 
V električni omarici PS-PRMO se bodo izvajale meritve električne energije, omarica bo tipske 
prostostoječe izvedbe. PS-PRMO, ki bo nameščen ob črpališču, pa bo nato napajal posamezne 
naprave na črpališču. Na črpališču bo tudi tipska oprema za zaščito in krmiljenje porabnikov, oprema 
bo dobavljena v sklopu črpališča  in jo bo dobavil dobavitelj opreme.  
 
Na projektiranem območju bo potrebno vse kovinske dele oz. naprave med sabo povezati s tračnim 
ozemljilom Fe/Zn 25x4mm. Vsi kabli na projektiranem območju se bodo pred polaganjem uvlekli v 
cevi Stigmaflex fi 110 mm. 
 
Ves NN razvod in električne insatlacije bo potrebno izvesti v skladu z veljavnimi predpisi. Kabli naj 
bodo položeni v zemljo, vsi izkopi na območju obstoječih kablovodov morajo biti izvršeni ročno. Med 
gradnjo predvidenih objektov mora investitor oz. izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamionov 
in gradbenih strojev nad mehansko nezaščitene dele kablovodov ter preprečiti trajno odlaganje 
materiala ali posnetje materiala nad njimi. Po končanih gradbenih delih mora ostati globina vkopa 
ista kot do sedaj.  
 



 

 
Investicijski program  33 

Na območju kanalizacije bodo porabniki napajani in varovani pred vplivi električnega toka s pomočjo 
el. omarice tipske izvedbe, kjer bo nameščena tipska stikalna oprema za krmiljenje in zaščito naprav  
na območju črpališča. Po podatkih pridobljenih od proizvajalca se predvideva črpališče z močjo 3 kW. 
Prostostoječa priključno razdelilna merilna omarica bo tipiziranih dimenzij in mora biti ustreznega 
zaščitnega razreda. Razdelilnik mora biti s stopnjo zaščite pred udarom trdih teles in tekočin IP 54 z 
možnostjo priključne sponke za kabel prereza do 240 mm2. 
 

SLIKA 4: Prikaz zaščite pred posrednim dotokom z avtomatičnim odklopom napajanja 
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Čistilna naprava  

Potrebno bo zgraditi čistilno napravo. Izbrana lokacija ČN je na parcelni št.: 59/3, k.o.: Zgornja Ročica. 
Naprava bo velikosti 1300 PE, z dnevno obremenitvijo Qd= 260,72 m3/d, Qmax = 9,05 l/s. 
 
Čistilna naprava bo v grobem sestavljena iz dveh delov: 

1. Predčiščenje (usedanje trdih in velikih delov -maščobe,…), 

2. Biološka stopnja (eliminacija dušika), 
 
GROBO PREDČIŠČENJE: 
Voda, ki bo priteka iz obstoječe kanalizacije bo tekla direktno skozi fine rotacijske grablje v črpališče. 
V same grablje bo speljan tudi gravitacijski dovod iz zalogovnika za sprejem grezničnih gošč. 
Greznične gošče se bodo v zalogovnik dovažale le v slučaju morebitne intervencije, da prevoz ne bo 
možen na katero drugo ČN. V tem primeru se bo izpust iz avtocisterne v sam zalogovnik izvršil po 
gumijasti cevi, tako, da ne bo prišlo do izliva vsebine. 
 
Odpadek iz grabelj se bo odlaga v PVC vodotesno posodo. Iz črpališča bo vodil tlačni vod v maščobni 
lovilec in usedalnik peska ter od tukaj v razdelilno črpališče od koder se bo voda prečrpava na dve 
ločeni liniji biološke stopnje čiščenja. 
 
BIOLOŠKO ČIŠČENJE: 
Se bo vršil na tipski biološki stopnji vrste Rešetilovs, konzorcija BIOCLERE. Naprava bo v celoti iz 
nerjaveče pločevine in se bo v celoti nahaja pod zemljo, postavila se bo na AB temeljno ploščo. 
Krmiljenje naprave bo avtomatsko. Opis ene linije čiščenja: Voda bo pritekala direktno v lamelni 
usedalnik. Od tukaj se bo voda pretaka v posebni prekat v katerem bodo plastična polnila, ki prosto 
lebdijo v vodi. Pod njimi se bodo nahajajo difuzorji, ki se občasno, odvisno od potrebe, aktivirajo. 
Namen tega prekata bo povzročanje nitrifikacije kakor tudi denitrifikacije. Od tukaj se bo voda izlivala 
v deljene prekate (aeracijske bazene) v katerih se bodo nahajali plastični bionosilci (fotrole). Namen 
teh nosilcev bo pridobivanje površine za bakterije in ostalo potrebno biologijo. Pod nosilci se bodo 
nahajali difuzorji. Iz zadnjega prekata se bo preko lamelne letve, ki preprečuje iztok plavajočih delcev, 
voda izliva v UV sterilizator, ter od tam preko merilnega jaška v recipient. V merilnem jašku se bo 
vključila tudi linija (pritok) iz druge biološke linije. 
 
Odvečno blato, ki se bo nahajalo v napravi se bo avtomatsko občasno s pomočjo talnih črpalk 
prečrpalo v recirkulacijski bazen, ki bo AB ovalne konstrukcijske zasnove. Tukaj voda rotacijsko 
omogoča posedanje delcev blata, ki v konusu povzročajo delno stabilizacijo blata in s tem 
zmanjšujejo volumen. Del vode pa se bo izlival gravitacijsko nazaj v črpališče. Stabilizirano blato se bo 
občasno (po potrebi) izčrpavalo z avtocisterno (koncesionar) in se odvažalo na nadaljnjo predelavo v 
najbližjo centralno čistilno napravo oz. na dehidracijski stroj. Del blata se bo prečrpaval nazaj na 
biološko stopnjo v delno obdelavo kjer se bo s tem zmanjševal njegov volumen. 
 
Iztok (izpust) v recipient (vodotok Ročica) bo urejen preko obstoječe betonske izpustne glave z LTŽ 
žabjim poklopcem, ki varuje napravo pred vdorom vode in zalitjem. Izpustna glava bo oblikovana pod 
naklonom brežine vodotoka in ne bo segala v svetli profil vodotoka. Iztok bo dodatno zavarovan z 
granitnim kamenjem, ki bo varoval brežino in del dna vodotoka pred erozijo. Teme cevi iztoka bo pod 
koto srednje nizke vode. 
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVNO »Z« INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVNO »BREZ« 

INVESTICIJE 

Z izvedbo investicije ne predvidevamo nastanka dodatnih delovnih mest, saj bo kanalizacijo v 
upravljanje prevzel upravljavec javne komunalne infrastrukture v občini. Upravljavec bo v okviru 
obstoječih kadrovskih zmogljivosti uspešno upravljala tudi s to investicijo. Predvideva se, da bo 
upravljavec, ki bo prevzel v upravljanje komunalno infrastrukturo z prevzemom upravljanja 
osnovnega sredstva porabil manj delovnih ur za praznjenje sedanjih greznic.  
 
Prav tako pri varianti »brez« investicije ni predvidenih nobenih novih zaposlitev, zato sta varianti iz 
tega vidika enako sprejemljivi.  
 
Vodja projekta (uslužbenec občinske uprave) bo odgovoren za uspešno izvedbo projekta. Njegove 
naloge in odgovornosti so: pravočasna pridobitev projektne dokumentacije in zagon projekta, 
koordinacija izvajanja projekta in izvajanje strokovnega nadzora ter ustrezno ukrepanje v primeru 
odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, razreševanje 
problemov in spremljanje finančnega plana. Vodja projekta bo svoje funkcije izvajal preko vodje 
gradbišča, projektanta in bo odgovoren za načrtovanje vseh izvedbenih del, napredovanje del, 
nadzor, kontrolo kakovosti in poročanje o stanju del.  
  
Reference odgovornega vodje projekta v občini: 
Ime in priimek:  Renata Trajbar Kurbus   
Delovno mesto:  Direktorica občinske uprave 
Izobrazba:  Univer. Dipl. pravnica    
 
Predhodne zaposlitev: 

 Občina Lenart – svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, Višja svetovalka 

 Občina Šentilj – direktorica občinske uprave 
 
TABELA 10: Izvedeni projekti (EU): 

Naziv projekta Sanitarna kanalizacija Novine in pot na Novine severno od Šentilja 

 projekt je bil delno financiran s strani EU, Evropskega sklada za regionalni razvoj 

Naziv projekta Investicijsko vzdeževanje kilturnih domov, , podnaziv naložbe: Kulturni dom Šentilj 

 projekt je bil delno financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za azvoj 
podeželja 

Naziv projekta Dokončna ureditev trga «Obvoznica – trg Velta – EU« 

  projekt je bil delno financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za azvoj 
podeželja 
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8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH  

Okvirna vrednost investicije znaša 1.340.752,95 € po stalnih cenah. V investicijsko vrednost je 
vključen 22 % DDV. V naslednji tabeli je prikazana specifikacija investicijskih stroškov.   
 
TABELA 11: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah  

Oz. Opis del Neto vrednost v € DDV v € Skupaj v € 

1 Investicijska dokumentacija 1.766,80 388,70 2.155,50 

2 GOI dela 1.079.014,24 237.383,13 1.316.397,38 

3 Gradbeni nadzor 13.102,37 2.882,52 15.984,89 

4 Ostali splošni stroški 5.094,42 1.120,77 6.215,19 

  Skupaj 1.098.977,83 241.775,12 1.340.752,95 

 
Investicija se bo izvajala predvidoma štiri leta od 2016 do 2019, zato je investicijska vrednost 
preračunana tudi v tekoče cene in znaša 1.366.000,00 €. Tekoče cene so preračunane na osnovi 
Jesenska napovedi gospodarskih gibanj 2015 (UMAR, september 2015). Pri preračunu investicijskih 
vrednosti v tekoče cene smo upoštevali napovedi povprečne letne inflacije v višini 0,8% za leto 2016 
in 1,4 za leto 2017. Povprečno rast cen oz inflacijo za leti 2018 in 2019 smo izračunali po zadnjem 
znanem podatku iz leta 2017 oz. koeficient 1,014.  
 
TABELA 12: Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah  

Oz. Opis del Neto vrednost v € DDV v € Skupaj v € 

1 Investicijska dokumentacija 1.766,80 388,70 2.155,50 

2 GOI dela 1.099.359,94 241.859,19 1.341.219,13. 

3 Gradbeni nadzor 13.386,26 2.944,98 16.331,24 

4 Ostali splošni stroški 5.159,13 1.135,00 6.294,13 

  Skupaj 1.119.672,13 246.327,87 1.366.000,00 
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9 ANALIZA LOKACIJE  

Kanalizacijski sistem bo potekal skozi naselja Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica 
in Froleh, v skupni dolžini 9.939,40 m. Sama lokacija cevovodov bo potekala po naslednjih parcelnih 
številkah: 
 
OBČINA SVETA ANA: 
k.o. Zgornja Ročica: 
165/1, 1026/1, 166/10, 166/8, 1027/1, 250/4, 250/1, 256/1, 244/1, 261/2, 261/1, 259/1, 259/6, 
259/2, 217, 218/1, 218/2, 219/7, 225, 232, 365, 59/3, 59/5, 1022, 38/5, 37/5, 8/2, 3/6, 15/2, 1023/2, 
1004/5, 1004/7, 1004/6, 1004/4, 1005/1, 1005/2, 1008/4, 1014/9, 1014/10, 1014/7, 1020/1, 43, 41, 
39/11, 39/12, 39/7, 91/31, 90/34, 90/5, 90/33, 90/32, 90/25, 90/18, 90/17, 90/28, 90/26, 90/14, 
91/2, 28, 24/1, 26/1, 23, 26/2, 47/2, 47/1, 47/4, 1026/2, 85/8, 85/7, 85/6, 85/4, 85/2, 171/2, 163/33, 
64/5, 163/25, 163/40, 163/24, 63/1, 163/20, 163/19, 130/3, 130/1, 129, 125, 124, 123, 116/8, 116/1, 
115/1, 111/9, 111/8, 111/11, 112/1, 115/4, 115/12, 136/1, 139, 163/23, 163/37, 163/17, 163/16, 
163/13, 163/12, 14/2, 7/5, 148, 143, 1027/2, 381, 375/2, 379, 375/1, 370, 367/2, 216, 215/3, 226/2, 
228, 110, 108, 107/2, 101, 103, 100/5, 100/4, 217, 215/2, 366, 380, 395, 394, 397, 403, 402/2, 407, 
408, 388/1 
 
k.o. Kremberk: 
239/1, 240/3, 240/1, 301/14, 301/11, 301/10, 315/6, 315/8, 347/5, 318/5, 318/4, 347/2, 315/4, 
315/9, 294/5, 284/1 
 
k.o. Krivi vrh: 
5/13, 5/14, 5/12, 5/11, 4/3, 14/1, 3/2, 5/1, 31/4, 31/5, 31/6, 25, 31/3, 28/2 
 
k.o. Zg. Ščavnica: 
384/17, 384/22, 1007, 403/2. 
 
OBČINA BENEDIKT: 
k.o.: Drvanja: 941/2, 638/1 
  
NN PRIKLOP: 
k.o. Zgornja Ročica: 248/1 
 
Čistilna naprava bo zgrajena v k.o. Zgornja Ročica, parcelna številka: 59/3. Teren lokacije ČN ne 
predstavlja poplavne ogroženosti, kljub temu se teren zviša za cca 1 m nad obstoječim terenom. Kota 
platoja ČN se nahaja na: 276.60 m.n.v. 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE  

Ocena vplivov na okolje za izgradnjo kanalizacije 

Za nameravan poseg skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna 
presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00, 83/02), ni potrebna izdelava celovitega poročila 
o vplivih na okolje, pač pa zadošča ocena vplivov na okolje oziroma izvedeniško mnenje. 
 
Ta sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise in 
normativne zahteve glede obremenjevanja okolja ter vse zahteve iz tega dokumenta. Na osnovi 
ocene obstoječega stanja okolja, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne sestavine okolja 
in veljavnih normativnih zahtev ugotavljamo: 

 izgradnja kanalizacije za odpadne vode predstavlja manjši poseg glede emisij snovi v zrak, 

zato bodo tovrstni vplivi (v fazi gradnje), glede na obstoječe stanje, minimalni,  

 sama lokacija ni občutljiva za hrup, raven hrupa in ne bo presegla predpisanih mejnih 

vrednosti, 

 ne bo večjega vpliva na temeljno strukturo tal in ne bo prihajalo do kontaminacije tal z 

nevarnimi snovmi, 

 nameravani poseg ne bo ogrožal obstoja rastlinskih in živalskih vrst ali populacij,  

 nameravani poseg ne bo ogrožal objekta kulturne dediščine, 

 poseg ne bo imel večjega vpliva na kakovost voda na tem območju. Stanje bo celo izboljšano. 
 
Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je nameravani poseg izvedba komunalne ureditve naselij 
Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, iz okoljevarstvenega vidika 
sprejemljiv za vse segmente naravnega in bivalnega okolja, prav tako sta obe občini, ki sta vključeni v 
investicijo, dolžni opremiti z javno kanalizacijo obravnavano območje v skladu Pravilnikom o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/2002, 50/2004). 
 
Ocena vplivov na okolje za izgradnjo ČN 

Za nameravan poseg skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna 
presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00, 83/02), ni potrebna izdelava celovitega poročila 
o vplivih na okolje, pač pa zadošča ocena vplivov na okolje oziroma izvedeniško mnenje: 
 

 HRUP  
Naprava ima vgrajeni samo dve potopni črpalki. Obe sta stalno potopljeni, zato je njuno delovanje 
neslišno. Hrup na ČN ne bo presegal 40 db/A, merjeno v oddaljenosti 20 m od ČN,  torej bo manjši od 
zakonsko dovoljenega. 
 

 SMRAD  
Predvidena je zaprta izvedba čistilne naprave, zato ne pričakujemo nikakršnih emisij smradu. a 
prispevnem področju naprave ni takšnih odpadnih vod, ki bi lahko povzročale večje motnje v 
delovanju naprave, zato tudi po tej strani ne pričakujemo večjih izpadov obratovanja naprave. 
 

 VIZUALNI IZGLED CČN 
Večji del naprave je vgrajen v zemlji, viden je samo zgornji del precejalnika. Izgled tega dela je 
prilagojen okolici in ne bo motil krajinskih značilnosti. 
 
Ta sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise in 
normativne zahteve glede obremenjevanja okolja ter vse zahteve iz tega dokumenta. Na osnovi 
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ocene obstoječega stanja okolja, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne sestavine okolja 
in veljavnih normativnih zahtev ugotavljamo: 

 Izgradnja biološke ČN za odpadne vode predstavlja manjši poseg glede emisij snovi v zrak, 

zato bodo tovrstni vplivi (v fazi gradnje), glede na obstoječe stanje, minimalni.  

 Sama lokacija ni občutljiva za hrup, raven hrupa in ne bo presegla predpisanih mejnih 

vrednosti. 

 Ne bo večjega vpliva na temeljno strukturo tal in ne bo prihajalo do kontaminacije tal z 

nevarnimi snovmi. 

 Nameravani poseg ne bo ogrožal obstoja rastlinskih in živalskih vrst ali populacij. 

 Poseg ne bo imel večjega negativnega vpliva na kakovost voda na tem območju. Stanje bo 

celo izboljšano. 

 Občina Sveta Ana si je od MOP – Urad za opravljanje z vodami pridobila vodno soglasje k 

projektni dokumentaciji št. soglasja: 35507-3579-03-AL-VL.doc. 
 
Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je nameravani poseg izgradnja biološke ČN v občini Sveta Ana, 
iz okoljevarstvenega vidika sprejemljiv za vse segmente naravnega in bivalnega okolja. Ocenjujemo, 
da bo stanje po posegu, za nekatere segmente okolja celo izboljšano. 
 
Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: 

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 

odpadkov), 

 trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

 zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 

vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 
  
Operacija bo imela pozitiven vpliv na okolje, saj bo z zgrajenim sistemom zbiranja, odvajanja in 
čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in 
Froleh ekološko precej razbremenjen vodotok, ki izvira neposredno pod naseljem Dražen Vrh in teče 
skozi občine Sveta Ana, Sv. Jurij v Slov. goricah in Lenart. Izliva pa se v reko Velko, ta pa v Pesnico, ki 
dalje teče čez Podravsko in Pomursko regijo in se izliva v reko Dravo.  
 

1. Po zaključku gradbenih del je potrebno na območju travnikov vzpostaviti stanje, kot je bilo 

pred posegom 

2. višek materiala se odlaga na deponijo označeno na situaciji 

3. Dreves in grmovne zarasti ob objektu in na trasi iztoka, kot tudi na mestu iztoka v reko, ni 

dovoljeno izsekavati. Ob morebitnem uničenju grmovnic oz. dreves je le te treba zasaditi z 

avtohtonimi vrstami (vrbe, jelše,topoli,…) po zaključku del. 

4. V času del preprečiti odtekanje odpadnih voda in olj v tla in okolico 

5. V primeru nastopa visokih vod vodotoka Ročica je potrebno vsa dela prekiniti, gradbeni 

material in stroje odstraniti. 

6. Začasne deponije je potrebno predvideti izven struge Ročice in območja potencialno 

ogroženega z visokimi vodami vodotoka Ročica, območja pod vplivom zalednih vod ali 

erozijsko in plazovito ogroženega območja. 
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11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE  

Investicija v izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje in čistilne naprave v naseljih Sveta Ana, 
Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, se bo izvajala od 24.02.2016 do predvidoma 
31.12.2019. Projektna dokumentacije je bila pripravljena v letu 2014. Predhodno je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje in pripravljena in vesticijska dokumentacija. Dela se bodo pričela izvajati 
24.02.2016 in se nadaljevala v letih 2017, 2018 in predviboma zaključila 31.12.2019. Podrobnejši 
terminski načrt izvajanja aktivnosti za izvedbo investicije je prikazan v naslednji tabeli. 
 
TABELA 13: Terminski načrt investicije  

Oz. Opis aktivnosti 
Do 
2016 

2016 2017 2018 2019 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 
Projektna 
dokumentacija 

 
                

2 Gradbeno dovoljenje                  

3 
Investicijska 
dokumentacija 

 
                

4 Javna naročila                   

5 
Sklenitev pogodb za 
gradnjo in nadzor 

 
                

6 Gradbena dela                   

7 Gradbeni nadzor                   

8 Financiranje naložbe                   

9 
Tehnični prevzem in 
pred. v uporabo  

 
                

10 Obratovanje                  

 
Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicije v stalnih in tekočih cenah 
je prikazana v naslednjih tabelah. 
 
TABELA 14: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v stalnih cenah, v €  

Oz. Opis del 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € 

1 Investicijska dokumentacija 2.155,50 0,00 0,00 0,00 2.155,50 

2 GOI dela 292.210,37 293.432,54 289.381,20 441.373,26 1.316.397,38 

3 Gradbeni nadzor 2.999,99 2.976,19 2.935,10 7.073,61 15.984,89 

4 Ostali splošni stroški 2.634,14 1.210,32 1.193,61 1.177,13 6.215,19 

  Skupaj 300.000,00 297.619,05 293.509,91 449.624,00 1.340.752,95 

 
Investicijski stroški po stalnih cenah znašajo 1.340.752,95 €. Predvidena dinamika izvajanja del je 
sledeča: v leta 2016 bo stroškov predvidoma za 300.000,00 €, leta 2017 za 297.619,05 €, leta 2018 za 
293.509,91 € in leta 2019 za 449.624,00 €. 
 
TABELA 15: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v tekočih cenah, v €  

Oz. Opis del 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € 

1 Investicijska dokumentacija 2.155,50 0,00 0,00 0,00 2.155,50 

2 GOI dela 292.210,37 295.780,00 295.780,00 457.448,76 1.341.219,13 

3 Gradbeni nadzor 2.999,99 3.000,00 3.000,00 7.331,24 16.331,23 

4 Ostali splošni stroški 2.634,14 1.220,00 1.220,00 1.220,00 6.294,14 

  Skupaj 300.000,00 300.000,00 300.000,00 466.000,00 1.366.000,00 

 
Investicijski stroški po tekočih cenah bodo znašali 1.366.000,00 €.   
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Analiza izvedljivosti 
 

a) Že izvedene aktivnosti: 

 izdelana je bila projektna dokumentacija, 

 pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, 

 izdelana je bila investicijska dokumentacija. 
 

b) Aktivnosti za izvedbo: 

 projekt bo prijavljen na razpis v okviru 21. člena ZFO-1 

 projekt bo prijavljen na razpis za pridobitev brezobrestnega kredita 

 izvedba javnega naročila in sklenitev pogodbe z izvajalcem, 

 investitor mora izvesti prijavo gradbišča, uvesti izvajalca v delo v skladu z Zakonom o gradnji 

objektov, 

 izvajalec mora delo izvajati v skladu s termniskim planom, 

 ob dokončanju del se izvede kvalitetni pregled in prevzem ter preda objekt v uporabo,   

 teči prične garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi. 
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12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH  

12.1 Načrt financiranja v tekočih cenah po virih financiranja in dinamiki  

Naložba se bo financirala iz lokalnih virov – občinskega proračuna Občine Sveta Ana v Slovenskih 
goricah in nepovratnih sredstev MGRT 21. člen ZFO-1. MGRT pa bo občini odobrilo tudi brezobrestni 
kredit za delno financiranje izvedbe investicije. V naslednji tabeli so prikazni viri in struktura 
financiranja v stalnih cenah.  
 
TABELA 16: Viri in struktura financiranja v stalnih cenah v € 
 
Oz. Viri financiranja 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € % 

1 Občina Sv. Ana 127.208,00 124.827,05 293.509,91 449.624,00 995.168,95 74,22% 

2 MGRT 21. člen ZFO-1 69.117,00 69.117,00 0,00 0,00 138.234,00 10,31% 

3 Posojilo MGRT pp 160233 103.675,00 103.675,00 0,00 0,00 207.350,00 15,47% 

  Skupaj 300.000,00 297.619,05 293.509,91 449.624,00 1.340.752,95 100,00% 

 
Investicija se bo izvajala do konca leta 2019. Pripravljalne aktivnosti so se izvajale že v letu 2014 in 
2016, začetek izvajanja del bo 26.02.2016 in predviden zaključek del 31.12.2019. 
 
Investicijski stroški po tekočih cenah se bodo financirali v višini 1.020.416,00 € oz. 74,70 % iz 
proračuna Občine Sveta Ana, iz nepovratnih sredstev MGRT 21. člen ZFO-1 bodo znašala 138.234,00 
€ oz. 10,12 % in iz brezobrestnega posojila MGRT v višini 207.350,00 € oz. 15,18 %. Pregled prikazuje 
naslednja tabela. 
 
TABELA 17: Viri in struktura financiranja v tekočih cenah v €  

Oz. Viri financiranja 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € % 

1 Občina Sv. Ana 127.208,00 127.208,00 300.000,00 466.000,00 1.020.416,00 74,70% 

2 MGRT 21. člen ZFO-1 69.117,00 69.117,00 0,00 0,00 138.234,00 10,12% 

3 Posojilo MGRT pp 160233 103.675,00 103.675,00 0,00 0,00 207.350,00 15,18% 

  Skupaj 300.000,00 300.000,00 300.000,00 466.000,00 1.366.000,00 100,00% 
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13 PROJEKCIJA STROŠKOV IN PRIHODKOV POSLOVANJA  

V poglavju so prikazani prihodki od kanalščin in čiščenja za obdobje 30 let. Prihodki so ocenjeni na 
podlagi zgrajenih priključkov in priključenih PE, letne porabe vode v m3 in okvirne cene za m3 
odvajanja in čiščenja odpadne vode (osnova za določitev cene je trenutna cena podjetja Nigrad za 
odvajanja in čiščenje odpadne vode v občini Benedikt, saj le-tega podatka za občino Sveta še ni). 
Občina Benedikt je iz tega vidika primerljiva z občino Sveta Ana.  
 
13.1 Ocena stroškov poslovanja po letih  

Poglavje zajema vrste in vrednosti stroškov vzdrževanja in upravljanja kanalizacijskega sistema in ČN 
za obdobje 30 let. Stroške smo ocenili na osnovi predvidene količine odpadne vode in podatkov o 
poslovanju upravljalca kanalizacijskega sistema v sosednji občini, kjer sekundarna kanalizacija 
obratuje. Odhodki za obratovanje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave so prikazani v naslednji 
tabeli 
 
TABELA 18: Stroški poslovanja po letih  
Postavke  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Str. kanalizacije  0 0 0 0 20.600 24.771 29.418 33.396 37.573 41.742 

Stroški ČN  0 0 0 0 7.500 8.406 8.743 9.751 10.559 11.367 

SKUPAJ 0 0 0 0 28.100 33.177 38.161 43.146 48.132 53.109 

 
          

Postavke  2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Str. kanalizacije  45.923 50.097 54.272 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 

Stroški ČN  12.175 12.983 13.791 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 

SKUPAJ  58.098 63.080 68.063 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 

 
          

Postavke  2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 

Str. kanalizacije  59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 59.777 

Stroški ČN  14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 14.887 

SKUPAJ  74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 

 
Ostanek vrednosti investicije znaša 241.775 €. Investcija se je amortizirala po 3,0 % amortizacijski 
stopnji. 
 
 
13.2 Ocena prihodki poslovanja po letih  

Po zaključku investicije leta 2019 se bo na kanalizacijski sistem priključilo predvidoma 131 
gospodinjstev. Ostali priključki bodo zaradi razpršene gradnje hiš na tem območju izvedeni in 
priključeni kasneje (v obdobju cca 10 let). Na območju naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. 
Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh je 339 gospodinjstev, sedem gostinskih lokalov, pošta, zdravstveni dom, 
občina, vrtec in osnovna šola. Skupno živi v vseh navedenih naseljih 1.307 prebivalcev. 
 
Na kanalizacijski sistem bo na začetku priključenih 504 prebivalcev, s potopno priključitvijo na 
kanalizacijski sistem se bo število uporabnikov povečevalo. Pri izračunu predvidena količine odpadne 
vode smo upoštevali, da vsak prebivalec povprečno letno porabi 45 m3 odpadne vode. Iz tega izhaja 
naslednja količina odpadne vode. 
 
Količina odpadne vode se bo začela obračunavati leta 2020, ko bo investicija zaključena in bodo 
priključeni prvi uporabniki. Količina odpadne vode se bo gibala od 22.844 m3 v prvem letu 
obratovanja do 60.824 m3 v 10 letu obratovanja, ko naj bi bili predvidoma priključeni vsi uporabniki.   
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Za izračun prihodkov so bile uporabljene naslednje predpostavke (Cenik komunalnih storitev in 
okoljske dajatve, zadnja sprememba: 01.10.2015, Nigrad d.d. Maribor): 

- veljavna cena odvajanja odpadne vode za občino Benedikt = 0,419823 € / m3 

- veljavna cenaza čiščenje odpadne vode za občino Benedikt = 0,684704 € / m3 

- veljavna cena za omrežnino za občino Benedikt =1,85 € / mesec 
 
TABELA 19: Prihodki poslovanja po letih  
Postavke  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Odvajanje in čiščenje 0 0 0 0 25.232 29.805 34.278 38.752 43.225 47.698 

Omrežnina 0 0 0 0 2.908 3.419 3.929 4.440 4.951 5.461 

Skupaj 0 0 0 0 28.140 33.224 38.208 43.192 48.175 53.159 

 
          

Postavke 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Odvajanje in čiščenje 52.172 56.645 61.118 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 

Omrežnina 5.972 6.482 6.993 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 

Skupaj 58.143 63.127 68.111 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 

 
          

Postavke  2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 

Odvajanje in čiščenje 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 67.182 

Omrežnina 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 

Skupaj 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 

 
 

14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI  

14.1 Finančni in ekonomski kazalniki po statistični in dinamični metodi  

V nadaljevanju so prikazani statični in dinamični kazalniki učinkovitosti investicije. 
 
Kazalniki statične ocene za presojo ekonomske dobe upravičenosti naložbe:  

 Ekonomičnost poslovanja (prihodki/odhodki)  1,00 

 Donosnost (čisti dobiček/prihodki)  -0,00 

  
Kazalniki dinamične ocene za presojo ekonomske upravičenosti naložbe:   

 Doba vračanja investicijskih sredstev  41 let 

Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)  - 1.090.767 € 

 Interna stopnja donosnosti  - 6,080 % 

 Relativna neto sedanja vrednost  - 08135 
 
Zaradi negativne neto sedanje vrednosti projekta -1.090.767 €, sta interna stopnja donosnosti in 
relativna neto sedanja vrednost naložbe negativni. Doba vračanja investicijskih sredstev bo 41 let.  
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TABELA 20: Denarni tok projekta v €  
 

Leto 
Vrednosti v stalnih cenah Diskontirane 

vrednosti Invest. 
stroški 

Operat. 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

NDT NDT 

2016 300.000 0 0 0 -300.000 -280.374 
2017 297.619 0 0 0 -297.619 -259.952 
2018 293.510 0 0 0 -293.510 -239.592 
2019 449.624 0 0 0 -449.624 -343.016 
2020 0 28.100 28.140 0 40 29 
2021 0 33.177 33.224 0 47 31 
2022 0 38.161 38.208 0 47 29 
2023 0 43.146 43.192 0 45 26 
2024 0 48.132 48.175 0 44 24 
2025 0 53.109 53.159 0 51 26 
2026 0 58.098 58.143 0 45 21 
2027 0 63.080 63.127 0 47 21 
2028 0 68.063 68.111 0 48 20 
2029 0 74.664 74.708 0 44 17 
2030 0 74.664 74.708 0 44 16 
2031 0 74.664 74.708 0 44 15 
2032 0 74.664 74.708 0 44 14 
2033 0 74.664 74.708 0 44 13 
2034 0 74.664 74.708 0 44 12 
2035 0 74.664 74.708 0 44 11 
2036 0 74.664 74.708 0 44 11 
2037 0 74.664 74.708 0 44 10 
2038 0 74.664 74.708 0 44 9 
2039 0 74.664 74.708 0 44 9 
2040 0 74.664 74.708 0 44 8 
2041 0 74.664 74.708 0 44 8 
2042 0 74.664 74.708 0 44 7 
2043 0 74.664 74.708 0 44 7 
2044 0 74.664 74.708 0 44 6 
2045 0 74.664 74.708 241.775 241.819 31.767 
Skupaj 1.340.753 1.702.352 1.703.513 241.775 

  Sku.dis. 1.122.933 530.543 530.948 31.761  -1.090.767 
 
 
14.2 Učinki, ki se ne dajo ovrednotiti vrednostno   

Glede na neprofitni značaj investicije v izgradnjo kanalizacijskaga sistema in ČN je veliko 
neekonomskih učinkov vračanja vloženega kapitala. Investicijska vlaganja so nujna in bodo 
prispevala, k učinkom, ki jih ni mogoče meriti v denarju:  

 Izboljšanje pogojev bivanja v občini. 

 Dvig življenjske ravni prebivalcev kraja in okolice. 

 Zaščita vodovarstvenega območja in podtalnice. 

 Izboljšanje kvalitete življenja v kraju in občini, ipd. 
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15 ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI  

15.1 Analiza tveganja  

Analiza tveganja je ocenjena verjetnost, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to 
verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih 
(tveganja razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanje projekta) in splošnih tveganj (politična, 
narodnogospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja). V naslednji tabeli je prikazana ocena 
tveganja investicije.  
 

Projektna tveganja za investicijo v izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje in čistilne naprave 
za čiščenje odpadne vode v naseljih Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh 

so srednje velika. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije. 
 

TABELA 21: Ocena tveganja investicije 

Projektna tveganja Ocena 

Tveganje razvoja projekta Majhno 

Tveganje izvedbe projekta Srednje 

Tveganje obratovanja projekta Srednje 

 
V razvojni fazi projekta prikazana tveganja vpliva predvsem na čas izvedbe ter kakovost projekta in 
majhen vpliv na stroške. Pri upoštevanje predlaganih ukrepov za zmanjšanje tveganj se lahko 
minimizirajo negativni vplivi. Menimo, da je potrebno v fazi razvoja projekta poskrbeti predvsem za 
to, da se imenuje takšnega odgovornega vodjo, ki ima ustrezna znanja in izkušnje ter ni 
preobremenjen z drugimi nalogami. 
 
V fazi izvedbe projekta imajo vsa našteta tveganja vpliv tako na povečanje stroškov izvedbe 
investicije, kakor tudi na čas izvedbe ter kakovost projekta. Višjo stopnjo tveganja oz. višjo verjetnost 
nastanka dogodka pripisujemo izboru neustreznega oz. neizkušenega izvajalca del, kar se lahko 
prepreči s pripravo ustreznega razpisnega gradiva in jasno določenimi pogoji, ki jih mora ponudnik 
izpolniti (predvsem reference, kadrovska zasedba). V primeru izbora nestrokovnega izvajalca del, bo 
naročnik skladno s pogodbenimi določili zaščiten in sicer z:  

 garancijo za dobro izvedbo del,  

 z možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penali) za zamudo.  
 
Naročnik je upravičen do unovčitve garancije za dobro izvedbo del v primeru izvajalčeve zamude, 
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa tudi v primeru nekvalitetno izvedenih del. V kolikor višina 
garancije ne bi zadoščala, bo moral, skladno s pogodbenimi določili, izvajalec plačati razliko do polne 
višine nastalih stroškov.  
 
V fazi obratovanja objekta je lahko investicija podvržena višji stopnji tveganja predvsem takrat, kadar 
osebje, ki je zadolženo za upravljanje objekta – predvsem za delo z napravami, ni primerno strokovno 
usposobljeno ter ne upošteva podanih navodil glede obratovanja in vzdrževanja objekta, ki jih 
pripravi izvajalec del. Za preprečitev tovrstnega tveganja je potrebno poskrbeti za ustrezno šolanje in 
izpopolnjevanje tehničnega osebja.  
 
V primeru izpada sofinanciranja se izvedba investicije lahko podaljša za nekaj let. Drugih kakršnihkoli 
tveganj v zvezi s tem projektom ne zaznamo.   
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15.2 Analiza občutljivosti  

Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili:  

 Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 5 % 

 Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 3 % 

 Znižanje predračunske vrednosti investicije za 3 % 

 Znižanje predračunske vrednosti investicije za 5 % 

 Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 % 

 Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 3 %  

 Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 3 % 

 Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 %  
 
V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali 
smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NPV) in interno 
stopnjo donosnosti (IRR).  
 
TABELA 22: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR 
Spremembe predračunski vrednosti investicije  

Spremenljivke  -5 % - 3 % 0 % 3 % 5 % 

Interna stopnja donosnosti investicije %  -5,90 -5,97 -6,080 -6,18 -6,24 

Neto sedanja vrednost investicije v € -1.034.620 -1.057.079 -1.090.767 -1.124.455 -1.146.914 

Vračila vloženih sredstev v letih 38 39 41 42 43 

    
 

 
 

 
 

Spremembe vrednosti operativnih stroškov 

Spremenljivke  -5 % - 3 % 0 % 3 % 5 % 

Interna stopnja donosnosti investicije %  -5,44 -5,69 -6,080 -6,48 -6,76 

Neto sedanja vrednost investicije v € -1.064.240 -1.074.851 -1.090.767 -1.106.683 -1.117.294 

Vračila vloženih sredstev v letih 40 40 41 41 41 

 
Pri zviševanju predračunske vrednosti, se interna stopnja donosnosti (IRR) in neto sedanja vrednost 
(NPV) znižujeta. Enaka situacija se dogaja pri povečevanju vrednosti operativnih stroškov, vendar 
imajo tukaj spremembe manjši vpliv na IRR in NPV.  
 
Pri zniževanje predračunske vrednosti investicije in vrednosti operativnih stroškov se IRR in NPV 
zvišujeta. Enaka situacija se dogaja pri zniževanju operativnih stroškov.  
 
Iz zgornje tabele lahko vidimo, da je investicija bolj občutljiva na spremembe vrednosti investicijskih 
stroškov in manj občutljiva na spremembe višine operativnih stroškov.  
 
 
  



 

 
Investicijski program  48 

16 PRESTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV  

V Občinah Sveta Ana nameravjo z investicijo v odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih Sveta 
Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh izboljšati kakovosti bivanja, povečati 
poseljenosti in razvoj obravnavanega območja in regije. Vrednost investicije bo znašala 1.200.000,00 
€ v tekočih cenah.   
  
Občina Sveta Ana bo investicijo financirala v višini 1.020.416,00 € oz. 74,70 %, nepovratna sredstva 
MGRT 21. člen ZFO-1 bodo znašala 138.234,00 € oz. 10,12 % in brezobrestno posojilo MGRT v višini 
207.350,00 € oz. 15,18 %.. Investicija se bo izvajala v letih od 2016 do konca 2019. 
 
Rezultati investicije so naslednji: kanalščina in omrežnina bosta ustvarjali letne prihodke v višini 
48.175 € (leta 2024), letni odhodki za obratovanje bodo znašali 48.123 € (leta 2024). Investcija spada 
med javno komunalno infratrukturo in pri delovanju ne ustrvarja dobička. Denarni tok investicije je 
negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -1.090.767 €, interna stopnja 
donosnosti je negativna – 6,080 %, vložena sredstva za investicijo se bodo povrnila v 41 letih. Kljub 
slabim finančnim kazalnikom bo investicija izpolnjevala vse zastavljene cilje in jo zato utemeljujemo z 
naslednjim:  

 Vzpostavitvijo odvajanja in čiščenja odpadne vode za 131 gospodinjstev s 504 prebivalci v 

naseljih  Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh.  

 Izgradnjo 9.939 m cevovodov fekalne kanalizacije. 

 Izgradnjo ČN 1.300 PE. 

 Izgradnj0 elektroenergetskega priključka. 

 Zmanjševanjem onesnaževanja okolja, vodotokov, podtalnice. 

 Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, 

Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh ipd. 

 Reševanje problema odvajanja padavinskih odpadnih vod z javnih in zasebnih površin. 

 Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev. 
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SKLEP O POTRDITVI NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA - IP 
 
Investitor: Občina Sveta Ana 
Naslov: Sv. Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana  
Oznaka (številka, šifra) sklepa: 35405-3/2016, 41101-1/2016 
Datum sklepa: 14. 9. 2016 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi Statuta občine Sveta Ana 
(Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) občinski svet (odgovorna oseba) 
investitorja sprejela naslednje sklepe: 
 
1. Potrdi se novelacija investicijskega programa - IP za projekt: Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani, ki ga je izdelal E-Zavod, Čučkova ul. 5, 2250 
Ptuj, februar 2016. 
 
2. V NRP občine se: 
- spremeni veljavna naložba. 
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
Občina bo za projekt vložila na načrt porabe koriščanja sredstev na osnovi 23. člena 
Zakona o financiranju občin (ZFO-1), na osnovi izračunanih deležev razpoložljivih 
sredstev občin za sofinanciranje občinskih investicij v letih 2016 in 2017, št. 4100-
1/2016/1 z dne 28. 1. 2016, objavljenih na spletni strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. 
 
Skladno z DIIP-om in načrtom porabe je finančna konstrukcija naložbe sledeča: 
 
4. Vire za financiranje po tekočih cenah z vključenim DDV znaša 1.366.000,00 EUR, 
brez DDV EUR in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 24. 2. 2016 do 
31. 12. 2019. 
 
3. Vire za financiranje zagotavljajo: 
- Lastna finančna sredstva v znesku 1.020,416,00 EUR 
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v  znesku  138.234,00 EUR  
- Povratna - proračunska kreditna sredstva v znesku 207.350,00 EUR. 
 
 
Ime in priimek odgovorne osebe: Silvo Slaček 
Funkcija: Župan 
 
                                                      Podpis: 
_______________________________________ 



50 

 

 
 
 
 
 

O b r a z l o ž i t e v  
 

K novelaciji investicijskega programa za  izvedbo projekta "ODVAJANJE IN 
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V SVETI ANI" 

 
 
Občinski svet je na svoji 7. redni seji, dne 24. 2. 2016 sprejel Sklep št. 71 s katerim, 
se je potrdil investicijski program za projekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda.  
 
Novelacija je zahtevana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in 
navodil za prijavo investicijskega projekta. Razlog novelacije je v odstopanjih v cenah 
med prvotnim investicijskim programom in doseženimi cenami na javnem razpisu. 
Posledično bo potrebno za investicijo dopolniti tudi NRP za leto 2019.  
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 

            5 
Številka:  60201-01/2016 
Datum:    1. 9. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POTRDITEV  
PREDLOGA SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST 

 ZA PODROČJE  PREDŠOLSKE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI SVETA 
ANA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Ravnatelj OŠ Sveta Ana in Urad Občinske uprave 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list 39/10, 107/10), določil Zakona 
o vrtcih (Ur. list RS št. 100/05, 28/08, 98/09,  36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12 
ZUJF,  14/15 ZUUJFO) in določil Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti  predšolske vzgoje (Ur. list RS št. 27/2014)  potrjuje Občinski svet 
predlog sistemizacije  delovnih mest za področje predšolske vzgoje v OSNOVNI ŠOLI  
SVETA ANA za šolsko leto 2016/2017 v predloženi obliki in daje soglasje k uveljavitvi 
fleksibilnega normativa glede števila otrok v oddelkih vrtca Sveta Ana in oddelka vrtca 
Lokavec od 1. 9. 2016.  
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Datum:   05. 08. 2016 
Številka: 6003-1/2016-7 
 
 
Občina Sveta Ana 
Sveta Ana 17  
2233 Sveta Ana 
 
 
 
Zadeva: Sistemizacija delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2016/2017 
 
 Prosim za potrditev sistemizacije delovnih mest v oddelkih predšolske vzgoje za 

enoto Sveta Ana (6 oddelkov) in enoto Lokavec (1 oddelek) za šolsko leto 2016/2017. 

Kadrovske pogoje in normative za  sistemizacijo delovnih mest, oblikovanje 

oddelkov vrtca ter spremstvo otrok določata natančneje Pravilnik o normativih in 

kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 

27/2014) in Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 

62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF,14/15-ZUUJFO) ki določata število otrok v 

oddelku in hkratno prisotnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. 

Na osnovi Zakona in Pravilnika ter števila vpisanih otrok  bo potrebno v šolskem 

letu 2016/2017 formirati oddelke  po naslednji klasifikaciji: 

Število oddelkov v posamezni enoti Vrtca 

 
 

program vrtca 
 

oddelek 
 

Enota Sveta 
Ana 

Največje 
število 
otrok 

 
Trenutno 
vpisanih 

 
Enota 

Lokavec 

 
skupaj 
odd. 

 
Dnevni program 

Prvo starostno 
obdobje 1-2 leti 
Prvo starostno 
obdobje 2 leti 
Prvo starostno 
obdobje 2-3 leta 

 
1 oddelek 
 
1 oddelek 
 
1 oddelek 

 
12 + 2 

 
12 + 2 

 
12 + 2 

 
12 

 
14 

 
14 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
1 
 
1 
 
1 

 
 
Dnevni program 

Drugo starostno 
obdobje 
3 – 4 leta 
4 – 5 let 
5 – 6 let 

 
 
1 oddelek 
1 oddelek 
1 oddelek 

 
 

17 + 2 
22 + 2 
22 + 2 

 
 

19 
16 
24 

 
 
/ 
/ 
/ 

 
 
1 
1 
1 

 
Dnevni program 

Kombiniran 
oddelek 1-5 let 

  
17 + 2 

 
19 

 
1  

 
1 

 Skupaj         6 114 + 14 118 1 7 

 

 Predlagam, da občinski svet sprejme tudi sklep o odobritvi  fleksibilnega normativa 
+2 (za šolsko leto 2016/2017) zato, da lahko sprejmemo v vrtec vse otroke, katerih 
starši to želijo glede na vpis oz. na vpis med šolskim letom.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200998&stevilka=4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201094&stevilka=4935
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 Glede na določilo 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/2014) med ostalim 
navaja, da se za uvrstitev v starostno skupino upošteva koledarsko leto, v katerem 
bo otrok dosegel starost. Predlagam, da to določilo upoštevamo tudi 1. 1. 2017, ko 
bi zaradi lažje organizacije ponovno razporejali otroke v skupine, s čemer bi 
pridobili nekaj mest za morebitni vpis.  

V kombiniranem oddelku bodo združeni otroci iz prvega in drugega starostnega 
obdobja.  

Menim, da bo potrebno: 

- izpeljati postopke za redno delo šestih oddelkov v enoti Sveta Ana in enega v 
Lokavcu. Pri Sveti Ani bomo za zagotovitev namestitve vseh skupin uporabili poleg 
dveh šolskih učilnic v pritličju še zbornico vrtca za zagotavljanje prostora (nujna 
dozidava igralnic); 

- urediti delovna razmerja za strokovne delavke v skladu s tabelo spodaj – soglasje 
za nove zaposlitve;  

- ustrezno oblikovati ceno programa, ki bi preprečila ustvarjanje terjatve do 
ustanovitelja in uporabnika v zaključnem računu za leto 2016. 
Na podlagi navedenega, Odloka o ustanovitvi OŠ Sveta Ana, zakonsko določenih 
normativov glede števila otrok v posameznih oddelkih  in posledično števila zaposlenih  
predlagam za nemoteno delo in življenja vrtca  za šolsko leto 2016/2017 sistemizacijo 
delovnih mest, kot je razvidna iz  naslednje  tabele:  

    

Potrebno število delavcev za določena delovna mesta po normativih: 

Delovno mesto Predlog po normativih za  šolsko leto 
2015/16 

Predlog 
odobritve 

Vzgojitelj*** 7 (12 mesecev) 7,00 

Pomočnik vzgojitelja*** 7 (12 mesecev) 7,00 

Pedagoško vodenje vrtca z 
organizacijskimi nalogami (6. člen 
Pravilnika o normativih)** 

 
0,260** 

 
0 

svetovalna delavka 0,23 0,23 

organizator prehrane 0,12 0,12 

organizator zdravstveno-
higienskega  režima 

 
0,12 

 
0 

Računovodja VI 0,46 0,46 

Poslovni sekretar VI 0,46 0,46 

Kuhinja Sveta Ana* 1,49* 1,49 

Lokavec-kuhinja in čiščenje* 0,50* 0,50 
perica likarica, šivilja 0,40 0 

Snažilka – Sveta Ana 0,82 0,82 

Hišnik 0,39 0,39 

Skupaj 19,25 18,47 
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 *delež delovnega mesta v kuhinji se izračuna na podlagi tabel, ki glede na porabo 
časa za obrok (priprava, razdelitev) za otroke in odrasle predvideva število delavcev v 
kuhinji. 

 **48. člen: 
V vrtcu, ki deluje v sestavi osnovne šole, se zagotovi pedagoško vodenje v skladu s tem 
pravilnikom najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika. Način pedagoškega 
vodenja se opredeli v aktu o ustanovitvi in aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

 ***ena vzgojiteljica po KPVIZ (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 
28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 60/08, 79/11) v skladu z 62. členom izpolnjuje 
pogoj za zmanjšanje vzgojnega dela za dve uri (0,065 delovnega mesta). 
 
 

Obrazložitev: 
 

Pri potrebnem številu delavcev smo upoštevali normative za opravljanje predšolske vzgoje 
ter poslovni čas vrtca, ki je v enoti na Sveti Ani cca. 11,00 ur in v enoti Lokavec cca 9 ur in 
30 minut (v sodelovanju s šolo tudi 10 ur).  
Menimo, da  bomo z racionalnim združevanjem oddelkov v jutranjem in popoldanskem 
času  zagotovili zakonsko predpisano sočasno prisotnost strokovnih delavk v oddelku. 
Ravnatelj po zadnjem veljavnem Pravilniku o normativih in standardih za opravljanje 
predšolske vzgoje naj ne bi več opravljal funkcije pedagoškega vodje. 
Število delavcev je preračunano na normative, opredeljene v podzakonskih predpisih. Že v 
preteklem letu so zaradi racionalizacije posamezna opravila opravljali delavci šole in vrtca 
poleg svojega dela (pedagoško vodenje vrtca, organizator zdravstveno – higienskega 
minimuma, perica). 

V skladu z navedenim predlagam v potrditev sistemizacijo delovnih mest za področje 
predšolske vzgoje v enoti vrtca Sveta Ana in enoti vrtca Lokavec za  šolsko leto 2016-
2017 in predlagam sprejem naslednjih  SKLEPOV: 

 
1. Občina Sveta Ana  daje soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest na 

podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
predšolske vzgoje za šolsko leto 2016/2017, navedenih v zgornji tabeli, kar 
potrdi z vpisom v kolono »odobreno«. Soglasje velja od 1. 9. 2016 dalje za 
šolsko leto 2016/2017 do 31. 8. 2017. 

2. Pedagoško vodenje se v sistemizaciji potrdi, kar je v skladu z obstoječim 
aktom o ustanovitvi in zakonodajo, z ravnateljem pa se dogovori o 
realizaciji. 

3. Občina daje soglasje k uvedbi fleksibilnega normativa glede števila otrok, 
kar pomeni + 2 otroka v vsaki skupini nad predpisanim normativom. 

4. V skladu z določbami ZUJF (Ul. RS št. 40/12) daje župan soglasje v primeru   
potrditve predlagane sistemizacije ravnatelju soglasje k pokrivanju 
ustreznih kadrovskih potreb v skladu z ZDR – 1 (Ul. RS št. 21/13, 78/13). 

 
 
Pripravil: Boris Mlakar, ravnatelj 
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OBČINA SVETA ANA 

       Občinski svet 

           6     

Številka: 47801-1/2016  
Datum: 5. 9. 2016 
 
 
 
 
 
 

 
PREDLOG 

 
SKLEPA O 

UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
 
 

 v k.o.  ZGORNJA ROČICA   
 

- parc. št. 1008/6  v izmeri 182 m2 k.o. 509 - Zgornja Ročica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 
19/15), v nadaljevanju: ZGO-1) in  6. ter 15. člena Statuta  Občine Sveta Ana (Uradni 
list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) se sprejme sklep, kot je predložen. 
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Predlog 

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 
19/15), v nadaljevanju: ZGO-1) in 6. in 15. člena Statuta  Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014),  je občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 
….. redni seji, dne ……………..2016 sprejel 

 

S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra nepremičnini: 
- parc. št. 1008/3 k.o. 509 - Zg. Ščavnica (ID 6572611), 
 
vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega 
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17 
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote. 
 
 

2. člen 
 

Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda 
odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino 
iz 1. člena tega sklepa.  
 
 

3. člen  
 

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 

 

 

 
Številka: 47801-1/2016 
Sveta Ana v Slov. gor., dne ………….. 2016 

                      
                                                                
 

                                                                                 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
      Župan 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 

Zemljišče parc. št. 1008/3 k.o. Zg. Ščavnica je na podlagi Odločbe o podelitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena Občine Sveta Ana št. 47801-1/2008 z dne 
21. 4. 2008, javno dobro. Zaznamba je vpisana v zemljiški knjigi.  

V skladu z določili 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 
110/2002 s spremembami)  se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena,  takšen status lahko odvzame z odločbo, 
ki jo na podlagi sklepa  pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti 
upravni organ, ki je status podelil. 

Glede na to, da predmetno zemljišče ne bo več imelo vloge ceste oz. dovozne poti ni 
razlogov, da ima predmetna nepremičnina, še naprej status grajenega javnega dobra. 
Izgubo pridobljenega statusa lahko nepremičnina izgubi, saj  ne služi več namenu, 
zaradi katerega ji je bil ta status dodeljen. Dovozna pot po odslej potekala po drugi 
primerni nepremičnini, s čemer se vsi uporabniki strinjajo. 

Po sprejetju sklepa bo občinska uprava občine Sveta Ana izdala ustrezno upravno 
odločbo, po pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega 
dobra. Nato bo zemljišče  po postopku, ki ga predpisuje veljavna zakonodaja predmet 
prodaje. 

 

Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je predložen. 

 

Pripravila: 

Renata Trajbar Kurbus  

 

 

 

 

 

 

 
 



Petra
Pisalni stroj
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INFORMACIJA O 
VARNOSTNI SITUACIJI NA OBMOČJU OBČINE SVETA 

ANA  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
PREDLAGATELJ:  Župan občine Sveta Ana  
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava občine Sveta Ana  
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POBUDE IN VPRAŠANJA  
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




