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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet   

        
 
Številka: 03202-1/2018       
Datum: 18. 9. 2019 

 
 
 
 
 

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

sklicujem 
 

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

 sredo,  25. septembra 2019, ob 16. uri, 
 

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba. 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti  
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 4. redne seje   
3. Potrditev dnevnega reda 
4. Sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa - IP za projekt "Odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani"  
5. Sklep o potrditvi investicijskega programa – IP za projekt »Rekonstrukcija tranzitnih 

vodovodnih cevovodov na potezi Košaki - Počehova« 
6. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor - skrajšani postopek 
7. Sistemizacija delovnih mest za področje  predšolske vzgoje v Osnovni šoli Sveta 

Ana za šolsko leto 2019/2020 
8. Sklepa o določitvi cen programov vrtca v Občini Sveta Ana   
9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2019 
10. Pobude in vprašanja  

 
  
Prosim za zanesljivo udeležbo!  

 
 

 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN  

 
 
 
 
 
 

 



   

 
 
 
 
 

POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU: 
 
 
 
K točki 2 
Gradivo je priloženo. 
K točki  3 
Gradivo je priloženo.   
K točki  4 
Gradivo je priloženo.  
K točki 5 
Gradivo je priloženo. 
K točki 6 
Gradivo je priloženo.  
K točki 7 
Gradivo je priloženo.  
K točki 8 
Gradivo je priloženo.  
K točki 9 
Gradivo je priloženo.  
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OBČINA SVETA ANA         
              Občinski svet 
 
 
Številka:  03202-1/2018 
Datum:  18. 9. 2019 
 

 
 
 
 
 

 
PREDLOG  

 
SKLEPA O  

POTRDITVI SKLEPOV  
4. REDNE SEJE  

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave, Renata Trajbar Kurbus 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 60/2007, 
94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list. RS, št. 
39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) Občinski svet potrdi sklepe 4. redne seje Občinskega sveta 
Občine Sveta Ana, kot so priloženi. 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
             
OBČINA SVETA ANA         
   Občinski svet          
 
Številka: 03202-1/2018   
Datum:  12. 6. 2019                                            
 
 

ZAPISNIK 
 

4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA, 
KI JE BILA 12. JUNIJA 2019 

 

Seja 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:  
Bernarda Potočnik, Karl Škrlec, Roman Režonja, Dušan Kokol, Martin Breznik,  Silvo Nikl in 
Drago Ruhitel ter Viktor Kapl. 
  
Neopravičeno odsotni člani OS: /  
 
Opravičeno odsotni člani OS: Breda Špindler 
 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica 
občinske uprave, Irena Golob, Stanka Ferš in Petra Golob ter Anita Rojko, ZUM 
d.o.o., Marinka Konečnik Kunst  - direktorica pri točki 5. 
 

Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti osem (8) svetnikov. 
 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 3. redne seje 
3. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. dopisne seje 
4. Potrditev dnevnega reda 
5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za 

območje Občine Sveta Ana - skrajšani postopek 
6. Pregled varnostne situacije na območju Svete Ana v letu 2018 
7. Elaborat GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2019 
8. Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana 
9. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoči družini na domu« 
10. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v k. o. Zg. Ščavnica 
11. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2019 
12. Pobude in vprašanja 
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K točki 2 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 3. REDNE SEJE 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, ker ni bilo vprašanj in pripomb, je župan 
dal na glasovanje predlog sklepa.  
  
Sklep št. 29 
Občinski svet je potrdil sklepe 3. redne seje, z dne 21. marec 2019, Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 3 
 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 1. DOPISNE SEJE  
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje, ker ni bilo vprašanj in pripomb, je župan dal 
na glasovanje predlog sklepa.  
  
Sklep št. 30 
Občinski svet je potrdil sklepe 1. dopisne seje, z dne april 2019, Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 4 
POTRDITEV DNEVNEGA REDA  
 
Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Sklep št. 31 
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 
in MUV 23/12) se potrdi predlagani dnevni  red.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 5 
ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO 
KOMUNALNO OPREMO ZA OBMOČJE OBČINE SVETA ANA - SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo direktorici družbe 
ZUM d.o.o., Marinki Konečnik Kunst, katera poda strokovno obrazložitev odloka.   
 
Razpravljali so Viktor Kapl, Dušan Kokol, Martin Breznik. 
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Po razpravi je dal župan na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 32 

Na podlagi 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št., 61/17) in 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2019) se sprejme 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje občine Sveta Ana, po skrajšanem postopku. 

 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8) svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K točki 6 
PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE NA OBMOČJU SVETE ANA V LETU 2018 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Občinski svet se seznani z varnostno situacijo za leto 2018. 
 
K točki 7 
ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE – OSKRBA S 
PITNO VODO 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo Renati Trajbar 
Kurbus, nato obrazložita razloge za sprejem višje cene vodarine in omrežnine.  
 
Razpravljali so: Martin Breznik, Karl Škrlec, Silvo Nikl, Drago Ruhitel, Viktor Kapl. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 33 
 
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) 
in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) in strokovnega mnenja občinske 
uprave, se Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Ana, ki ga 
je pripravil Mariborski vodovod d. d., se ne potrdi v delu 5.1. -  vodarina, dvig vodarina iz 0,7809 
€/m3 na 1,0301 €/m3 in v delu 5.2. – omrežnina, dvig omrežnine iz 6,84 € na 11,8 € in v vseh 
delih preostalih delih, ki se nanašajo na dvig cen 

Potrdi se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo 
izračunane po realnih/priznanih stroških izvajanja storitev javne službe :  

1. Oskrba s pitno vodo  
1.1. Cena vodarine: 0,8746 EUR/m3  
1.2. Cena omrežnine: 

DN priključek 
 

Faktor omrežnine Cena brez DDV 
€/mesec 

DN 13 1 9,12 

DN 20 1 9,12 

DN 25 3 27,36 

DN 30 3 27,36 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1292/sklep-o-potrditvi-elaborata-o-oblikovanju-cen-storitev-obvezne-obcinske-gospodarske-javne-sluzbe-oskrbe-s-pitno-vodo-2019-za-obmocje-obcine-zelezniki-in-elaborat-o-oblikovanju-cen-storitev-obvezne-obcinske-gospodarske-javne-sluzbe-odvajanja-in-ciscenja-komunalne-in-padavinske-odpadne-vode-2019-za-obmocje-obcine-zelezniki/#2.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1292/sklep-o-potrditvi-elaborata-o-oblikovanju-cen-storitev-obvezne-obcinske-gospodarske-javne-sluzbe-oskrbe-s-pitno-vodo-2019-za-obmocje-obcine-zelezniki-in-elaborat-o-oblikovanju-cen-storitev-obvezne-obcinske-gospodarske-javne-sluzbe-odvajanja-in-ciscenja-komunalne-in-padavinske-odpadne-vode-2019-za-obmocje-obcine-zelezniki/#2.
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DN 40 10 91,20 

DN 50 15 136,80 

DN 80 50 456 

DN 100 100 912 

DN 150 200 1.824 

Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi, 

uporablja pa se od 1. 7. 2019.  

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Sklep št. 34 
Mariborski vodovod d. d. naj predloži in opredeli vse materialne stroške na vseh črpališčih za 
zadnjih 5 let (od 2014 – 2018). 
 
Vse občine ustanoviteljice naj se pozove k sprejemu enotne cene vode za vse občine za katere 
GJS izvaja Mariborski vodovod d. d. ter sklicu sestanka.    
 
Navzočih je bilo devet (8) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 8 
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU IN NAČINU ODDAJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV OBČINE 
SVETA ANA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo javni uslužbenki 
Aniti Rojko. Svetnikom poda obrazložitev in navede spremembe pravilnika.  
 
Razpravljali so svetniki:  Roman Režonja, Karl Škrlec in Kokol Dušan.   
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 35 
Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV 08/19) se sprejme Pravilnik o 
upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 9 
SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE »POMOČI DRUŽINI 
NA DOMU« 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo javni uslužbenki 
Ireni Golob. Svetnikom poda obrazložitev.   
 
Razpravljala sta svetnika:  Viktor Kapl in Martin Breznik. 
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Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 36 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 08/19) in 37. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), se sprejme sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
pomoči na domu kot socialna oskrba na domu. 
Cena za uporabnika velja od 1. 7. 2019. 
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 10 
SKLEP O UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO V K. O. ZG. ŠČAVNICA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo direktorici 
občinske uprave. Svetnikom poda obrazložitev in pojasni razloge za potrebno ukinitev. 
 
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 37 
Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v 
nadaljevanju: ZUreP-2) in 6. ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme sklep o ukinitvi 
javnega dobra.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 11 
SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE SVETA ANA V LETU 2019 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo javni uslužbenki 
Petri Golob. Svetnikom poda obrazložitev glede samega postopka izbire in obrazloži stališče 
Komisije za priznanja.  
 
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 38 
Na podlagi 18. člena Odloka o priznanjih Občine Sveta Ana (MUV št. 9/2012 in 7/2016) in 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/2010, 107/2010 in MUV št. 6/2014, 
8/2019) se sprejme Sklep o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2019.  
In sicer:  
Srebrni grb Občine Sveta Ana prejme: Jože KRIŽAN Spodnja Bačkova 51, 2234 Benedikt, 

Bronasti grb Občine Sveta Ana prejmeta: Martin KOCBEK Žice 39, 2233 Sv. Ana v Slov. 

goricah in Družina BRANCELJ Zg. Ščavnica 19, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah. 

Priznanja se podelijo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Sveta Ana »Tu sem 

doma«, v petek, 19. julija 2019. 
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Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 12 
POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Uvodoma župan svetnike seznani, da je pri vzdrževalnih delih na cestah zaključeno 
gramoziranje ter da se trenutno izvaja košnja brežin. Svetnike pozove, da opozorijo na luknje 
na cestah oz. druge stvari, ki smo jih morebiti spregledali.  
 
Roman Režonja:   
pove, da je bil opozorjen na slabo stanje ceste pri Brezniku mimo Škofa.  
Direktorica občinske uprave odgovori, da je gospod Breznik bil na občini in da je cesta bila 
dodana na ustrezen seznam. Župan doda, da bo zadeva ponovno preveril. 
 
Bernarda Potočnik: 

poda pobudo glede zapisnikov. Želi, da bi se v zapisnike, ne čisto dobesedno, ampak vsaj 

okvirno vneslo, kaj so svetniki razpravljali. Pripomba je vezana na pobude.  

Direktorica občinske uprave pove, da se v zapisnik piše v skladu s Poslovnikom, da se sama 

razprava ne piše. 

V nadaljevanju Bernarda Potočnik doda, da je sama bila na to opozorjena, da ni smiselno, da 

v zapisniku piše, da so v razpravi razpravljali ti in ti in župan je odgovoril. Potrebno bi bilo 

posebej zapisati, kaj so svetniki izpostavili.  

Župan posebej k besedi pokliče svetnika Martina Breznika, ki je istočasno tudi direktor 

občinske uprave Občine Lenart, kateri doda, da se zapisniki občinskega sveta Občine Lenart 

pišejo v strnjeni obliki. Slednje potrdi tudi Viktor Kapl in doda, da se je včasih mogoče kaj 

zapisalo.  

Bernarda Potočnik pove, da misli predvsem na to, da naj se zapiše, kaj je kdo izpostavil in 

odgovor, ki ga je prejel. Doda, da se zapisniki objavljajo na spletni strani in nekatere občane 

zanima kaj oz. o čem se je na seji razpravljalo. To bi bilo po njenem mnenju dovolj.  

V razpravi Bernarda Potočnik doda, da ima slabe izkušnje, saj že več kot tri leta čaka na 

odgovor občinske uprave na dopis, ki ga je posredovala na občino.  

 

Župan ji odgovori, da ima kot svetnica vedno možnost vprašati in ji bomo skušali takoj 

odgovoriti. V nadaljevanju razprave je direktorica občinske uprave povedala, da bi občinska 

uprava načeloma morala odgovoriti na vsak dopis, ki ga ta prejme in da se to v redkih primerih 

dejansko ne zgodi, ker se s strankami pogovorimo osebno in uradnega dopisa v kakšnih 

primerih ne pošiljamo. V konkretni zadevi je župan govoril z Bernardo Potočnik, zato 

posebnega odgovora na dopis nismo pošiljali.  

Razpravo na to temo župan zaključi, tako, da je bila pripomba svetnice Bernarde Potočnik 

vzeta na znanje in bo uprava v bodoče pripravljala strjen zapis pobud in vprašanj.  
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Martin Breznik: 
pove, da ima informacijo, da je poškodovan most pri Feritagu, oz. pod njim pri Grajnerju. Karl 
Škrlec doda, da je voda odnesla del mostu oz. pol kanala je zunaj. Župan jima odgovori, da se 
bo zadeva preverila in ustrezno sanirala.  
 
Nadalje Martin Breznik poda vprašanje v zvezi z cevovodnim vodovodom v  Rožengruntu in 
Lokavcu oz. obnovo, ki naj bi sanirala tlačne razmere ali je to zdaj preklopljeno oz. je to urejeno. 
 
Župan mu odgovori, da je težava z vodovodom bila prejšnji vikend na celem območju občine, 
da je bil prazen bazen v Rožengruntu, na Sveti Ani in Porčiču. Drugače pa s tlaki ni več 
problemov, odstranjen je pesek, ki se je nabiral. Prav tako ni več pritožb občanov iz Lokavca.  
 
Karl Škrlec: 
doda, da vodovodno omrežje ni tako urejeno, kot bi moralo biti, problem zaznajo gasilci pri 
odvzemu vode iz hidrantov. 
 
Na koncu Karl Šklec doda še, da so jame pri Serčiču, tam, ko je konec asfalta. Župan mu 
odgovori, da je zaveda urejena, kar potrdi tudi Martin Breznik.  
Župan na koncu pove, da bo vse izpostavljene zadeve glede gramoziranja preveril pri izvajalcu 
del. 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 4. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan ob 
18.10 uri sejo zaključil.  
 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus 
 
 

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

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBČINA SVETA ANA         
     Občinski svet 
 
 
 
Številka:  35405-3/2016, 41101-1/2016 
Datum:    18. 9. 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PREDLOG SKLEPA O  

POTRDITVI NOVELACIJE/SPREMEMBE 
 INVESTICIJSKEGA PROGRAMA - IP 

 

ZA PROJEKT: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 
 

 
 
 
 
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 s spremembami), Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/2010), Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) in Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
7/2019) občinski svet (odgovorna oseba) investitorja sprejme sklep o novelaciji/spremembi IP za 
projekt "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani", kot je predložen. 
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SKLEP O POTRDITVI DIIP / PIZ / IP / SPREMEMBI IP  

 
Investitor/občina: OBČINA SVETA ANA 
Naslov: Sveta Ana v Slov. gor. 17 
Pošta: 2233 Sveta Ana  
 
Številka: 35405-3/2016, 41101-1/2016 
Datum: 25. september 2019 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega 
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 
in 27/16) in Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 7/2019), je občinski svet dne 25. 
septembra 2019 s sklepom št: 35405-3/2016, 41101-1/2016 sprejel: 
 
1. Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta sprememba IP za projekt  Odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani, ki ga je izdelal E-Zavod, Čučkova ul. 5, 2250 Ptuj, 
september 2019. 
 
2. V NRP občine se na osnovi sklepa občinskega sveta o sprejetju Odloka o rebalansu proračuna 
za leto 2019 (MUV, št. …/2019):  
• uvrsti nova naložba;  
• spremeni veljavna naložba.  
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
 
Skladno s spremembo IP in načrtom porabe  je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  
 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim dejanskim DDV znaša 1.395.435,64 EUR, 
brez DDV 1.143.799,71 EUR in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 24. 2. 2016 do 30. 
6. 2020. 
 
5. Vire za financiranje zagotavljajo:  

 Lastna finančna sredstva v znesku 609.005,64,00  EUR  

 Nepovratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 358.657,00 EUR  

 Povratna (kreditna) sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 427.773,00 EUR 

 Drugo v znesku ______0,00__________EUR. 
 
 
 
Ime in priimek odgovorne osebe: Silvo Slaček, župan 
 
 
 

žig     podpis  
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O b r a z l o ž i t e v  
 

K novelaciji/spremembi 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.  
 
Pri pripravi IP leta 2016 še nam ni bila znana višina nepovratnih in povratnih sredstev za leti 2018 
in 2019. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 1. 2. 2019 z dopisom št. 4100-
1/2019/5 vse občine obvestil o spremembi višine deležev sredstev občin za sofinanciranje 
investicij  v letu 2019.  
 
Občina Sveta Ana je v letu 2019 sredstva iz naslova 23. člena ZFO-1 namenila za izvedbo 
projekta "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani". Sredstva so planirana proračunu 
občine za leto 2019 in Načrtu razvojih programov za obdobje 2019-2022. 
 
Investicija bo končana v letu 2019, vendar zaradi pridobitve vse potrebne dokumentacije, kot je 
dokončno uporabno dovoljenje v letu 2019 ne bo poravnanih vseh obveznosti do izvajalca del, 
saj si lahko investitor oz. naročnik v skladu z določili Gradbene pogodbe zadrži 10 odstotkov 
pogodbenih vrednosti do zaključka investicije. Glede na navedeno bo del sredstev plačan v letu 
2019. 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Renata Trajbar Kurbus 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vsebina je v skladu z 13. 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, 2. 09. 2019  

3. novelacija      

      

Investicijski program (IP) 

 

 
 
Občina Sveta Ana 
Sv. Ana  v Slov. goricah 17 
2233 SV. ANA 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201054&stevilka=3041
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 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 zaposlovala 162 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 
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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 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 
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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  

 

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. 
 
1.5 Novelacija investicijskega programa  

Prva novelacija investicijskega programa 

Novelacija investicijskega programa je bila narejena zaradi spremembe investicijske 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 €. 

 

Druga novelacija investicijskega programa 

V letu 2018 je bila narejena novelacija investicijskega programa zaradi spremembe dinamike in virov 

financiranja in sicer:  

 V letu 2018 se je vrednost investicije povečala za 15.000 € v tekočih cenah in v letu 2019 se je 

vrednost investicije znižala za 15.000 € v tekočih cenah. Skupna ocenjena vrednost investicije 

v tekočih cenah se ni spremenila.  

 Vrednosti investicije v letu 2016 in 2017 je predstavljena v realnih cenah (tekoče cene so enake 

stalnim cenam). Opravljen je bil nov preračun v stalne cene na podlagi Jesenske napovedi 

gospodarskih gibanj 2017.  

 V letu 2018 in 2019 so bili dodani novi viri financiranja iz sicer povratna in nepovratna sredstva 

iz 23. člena ZFO-1 (vrednosti so usklajene z NRP in proračunom občine Sv. Ana). 
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Tretje novelacija investicijskega programa 

V letu 2019 je bila narejena novelacija investicijskega programa zaradi spremembe dinamike in virov 

financiranja in sicer:  

 V letu 2019 je bila korigirana vrednost investicije, saj so z izvajanjem projekta nastajali realni 

stroški. Investicija se bo zaključila v letu 2020. Skupna vrednost investicijskih stroškov znaša 

1.395.435,64 EUR z vključenim DDV.  

 V letu 2019 se je z Dodatkom št. 2 k Pogodbi št. C2130-16G300117 o sofinanciranju projekta 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Sveti Ani« so bili spremenjeni zneski nepovratnih 

sredstev 23. člen ZFO-1 na 358.657,00 €, povratnih sredstev (kredita) MGRT na 427.773,00 € 

in lastnih sredstev proračuna Občine Sveta Ana na 442.237,52 € 

  

 

 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: 
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 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. 

 

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 prečiščenju, ki se bo vršilo s pomočjo 

tipskih rotacijskih grabelj in lovilca maščob ter peska. Tako očiščena voda grobih delcev se bo nadalje 
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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.   

 

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 Renata Trajbar Kurbus, 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.  

 

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 1.334.534,40 € v stalnih 
cenah in 1.395.435,64 € v tekočih cenah z vključenim DDV. Vrednost je povzeta po izstavljenih 
situacijah v letih 2016, 2017 in 2018 ter planiranih delih v letu 2019 in 2020.  
 

Tabela 2: Ocena vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah 

vrednosti v evrih  

Oz Postavke  

Vrednosti 

investicije v 

tekočih  cenah  

Vrednosti 

investicije v 

stalnih  cenah  

1. Investicijska dokumentacija  3.090,89 2.155,50 

2. GOI dela  1.365.945,81 1.310.298,76 

3. Gradbeni nadzor  16.331,25 15.881,91 

4. Ostali splošni stroški  10.067,69 6.198,23 

A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI  1.395.435,64 1.334.534,40 

 
Investicijski stroški po tekočih cenah bodo znašali 1.395.435,64 €.   
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Tabela 3: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v tekočih cenah 
 vrednosti v evrih  

Oz Postavka  
Vrednosti po letih  

SKUPAJ  
2016 2017 2018 2019 2020 

1. Investicijska dokumentacija  2.155,50 0,00 467,70 467,70 0,00 3.090,89 

2. GOI dela  299.999,37 299.999,55 308.548,42 320.803,901 136.594,57 1.365.945,81 

3. Gradbeni nadzor  3.586,79 3.416,61 3.023,76 6.304,09 0,00 16.331,25 

4. Ostali splošni stroški  366,00 2.855,41 2.684,00 1.478,27 2.684,00 10.067,68 

A. SKUPAJ INVEST. STROŠKI  306.107,65 306.271,57 314.723,88 329.053,97 139.278,57 1.395.435,64 

B.  Deleže po letih v (%) 21,94% 21,95% 22,55% 23,58% 9,98% 100% 

 1 – do 90 % pogodbene vrednosti 

 

Finančna konstrukcija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Sveti Ani je prikazana v naslednji tabeli.  

 

Tabela 4: Načrt financiranja investicije v tekočih cenah 
 vrednosti v evrih  

Oz.  Postavka  
Vrednosti po letih  

SKUPAJ  
Delež 

(%) 2016 2017 2018 2019 2020 

I.  23. člen ZFO-1 172.792,00 172.792,00 214.446,00 226.400,00 0,00 786.430,00 56,36% 

1.1. 
Nepovratna sred. po 
23. čl. ZFO-1 

69.117,00 69.117,00 107.223,00 113.200,00 0,00 358.657,00 25,70% 

1.2. Povratna (kredit) sr.  103.675,00 103.675,00 107.223,00 113.200,00 0,00 427.773,00 30,66% 

II.  Občina Sv. Ana 133.315,66 133.479,57 100.277,88 102.653,96 139.278,57 609.005,64 43,64% 

2.1. Upravičeni stroški  133.315,66 133.479,57 100.277,88 102.653,96 139.278,57 609.005,64 43,64% 

A.  
SKUPAJ INVEST. 
STROŠKI  

306.107,66 306.271,57 314.723,88 329.053,96 139.278,57 1.395.435,64 100% 

 
Investicijski stroški po tekočih cenah se bodo financirali v višini 442.237,52 € oz. 35,99 % iz proračuna 

Občine Sveta Ana, iz nepovratnih sredstev 23. člen ZFO-1 bodo znašala 358.657,00 € oz. 29,19 % in iz 

povratnih sredstev (kredita) MGRT v višini 427.773,00 € oz. 34,82 %. 
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2.7 Zbirni prikazanih rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta   

Zbirni rezultati projekta so prikazani za leto 2021, ko bo investicija v polnem obratovanju.  

 

Tabela 5: Finančni kazalci investicije  

Naziv  Kratica  Brez sofinanciranja S sofinanciranjem 

Prihodki   33.224,00 € 33.224,00 € 

Odhodki    28.100,00 € 28.100,00 € 

Dobiček/izguba    5.124,00 € 5.124,00 € 

Ekonomičnost poslovanja    1,18 1,18 

Donosnost poslovanja    0,15 0,15 

Doba vračanja vloženih sredstev   30,03 30,03 

Finančna interna stopnja donosnosti investicije  FRR/C -6,357% -3,474% 

Finančna neto sedanja vrednost investicije  FNPV/C -1.180.400,97 € -470.329,52 € 

Relativna neto sedanja vrednost  relativna FNPV/C -0,9420 -0,375350316 

 
Neto sedanja vrednost investicije znaša – 470.329,52 € in je negativna, prav tako je negativna tudi  

interna stopnja donosnosti in znaša -3,474 %, ob predpostavki, saj se projekt sofinancira iz nepovratnih 

sredstev. Investirana sredstva z vidika finančne analize ne povrnejo direktno, ker investicija ne dosega 

dovolj visokih neposrednih prihodkov, oziroma investicija ne ustvarja presežka prihodkov nad stroški 

(zato ne predeljujemo dobe vračanja sredstev). 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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 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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 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 
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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 

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 
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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. 

 

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 

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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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), 

 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. 
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 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI  

Načrtovani investicijski 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 projekta je javna okoljska infrastruktura in v tem primeru ne moremo 

govoriti o neposredno tržno naravnanem investicijskem 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 upravljane 

izbranemu upravljavcu po zaključku investicije.  

 

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 0 131 154 177 223 246 269 292 315 339 

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

 

Po zaključku investicije leta 2020 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 0 504 600 690 870 960 1.050 1.140 1.230 1.352 

Skupaj 0 0 0 0 0 504 600 690 870 960 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. 
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Tabela 9: Količina odpadne vode v m3 
Poraba 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029.. 

Poraba v m3 0 0 0 0 0 22.844 26.984 31.034 39.134 43.184 47.234 51.284 55.334 60.824 

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

 

Količina odpadne vode se bo začela obračunavati leta 2021, 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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 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.  
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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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 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:  univ. 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 vzdrževanje kulturnih domov, podnaziv naložbe: Kulturni dom Šentilj 

 projekt je bil delno financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja 

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

  projekt je bil delno financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja 
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 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH  

Okvirna vrednost investicije znaša 1.334.534,40 € 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  

vrednosti v evrih 

Oz. Postavke  
Vrednosti 
brez DDV  

DDV 
Vrednosti z 

DDV  
% 

1. Investicijska dokumentacija  1.766,80 388,70 2.155,50 0,16% 

2. GOI dela  1.074.015,38 236.283,38 1.310.298,76 98,18% 

3. Gradbeni nadzor  13.017,96 2.863,95 15.881,91 1,19% 

4. Ostali splošni stroški  5.080,52 1.117,71 6.198,23 0,46% 

A.  Skupaj investicijski stroški 1.093.880,66 240.653,74 1.334.534,40 100% 

 
Investicija se izvaja štiri leta od 2016 do 2020. Z izvedbo investicije in izstavljenimi situacijami za 

izvedeno delo je znana realna vrednost projekta, ki znaša 1.395.435,64 €.  

 

Tabela 12: Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah  

vrednosti v evrih 

Oz Postavke  
Vrednosti 
brez DDV  

DDV 
Vrednosti z 

DDV  
% 

1. Investicijska dokumentacija  2.533,52 557,37 3.090,89 0,22% 

2. GOI dela  1.119.627,71 246.318,10 1.365.945,81 97,89% 

3. Gradbeni nadzor  13.386,27 2.944,98 16.331,25 1,17% 

4. Ostali splošni stroški  8.252,20 1.815,49 10.067,69 0,72% 

A.  Skupaj investicijski stroški 1.143.799,70 251.635,94 1.395.435,64 100% 
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 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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 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. 

 

 



       Investicijski program  29 
 

 

 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 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 
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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. 

 

 

 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 investicijska dokumentacija. Dela se bodo pričela izvajati 

24.02.2016 in se nadaljevala v letih 2017, 2018 in 2019 ter se predvidoma zaključila do 30.06.2020. 

Podrobnejši terminski načrt izvajanja aktivnosti za izvedbo investicije je prikazan v naslednji tabeli. 

 

Tabela 13: Terminski načrt investicije  

Oz. Izvajanje aktivnosti 
Leto   

2016 

2017 2018 2019 2020 

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. 
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Tabela 14: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v stalnih cenah  

vrednosti v evrih  

Oz. Postavka  
Vrednosti po letih  

SKUPAJ  
2016 2017 2018 2019 

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

2. GOI dela  292.210,37 295.780,00 301.667,01 420.641,38 1.310.298,76 

3. Gradbeni nadzor  2.999,99 3.000,00 2.912,03 6.969,88 15.881,90 

4. Ostali splošni stroški  2.634,14 1.220,00 1.184,23 1.159,87 6.198,24 

A.  SKUPAJ INV. STROŠKI  300.000,00 300.000,00 305.763,27 428.771,13 1.334.534,40 

B.  Deleže po letih v (%) 22,48% 22,48% 22,91% 32,13% 100% 

 
Investicijski stroški po stalnih cenah znašajo 1.334.534,40 €. Realna vrednost investicije po pogodbi za 

izvedeno delo znaša 1.365.945,81 € in ostali stroški 29.489,83 €, skupaj 1.395.435,64 €. Dinamika 

izvajanja del je bila naslednja: v leta 2016 so bili realizirani stroški v višini 306.107,65 €, v letu 2017 v 

višini 306.271,57 €, v letu 2018 v višini 314.723,88 €, v letu 2019 v višini 329.053,97 € in v letu 2020 v 

višini 139.278,57 €. 

 

Tabela 15: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v tekočih cenah  
 vrednosti v evrih  

Oz. Postavka  
Vrednosti po letih   

SKUPAJ  
2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Investicijska 
dokumentacija  

2.155,50 0,00 467,70 467,70 0,00 3.090,89 

2. GOI dela  299.999,37 299.999,55 308.548,42 320.803,901 136.594,57 1.365.945,81 

3. Gradbeni nadzor  3.586,79 3.416,61 3.023,76 6.304,09 0,00 16.331,25 

4. Ostali splošni stroški  366,00 2.855,41 2.684,00 1.478,27 2.684,00 10.067,68 

A. SKUPAJ INV. STROŠKI  306.107,65 306.271,57 314.723,88 329.053,97 139.278,57 1.395.435,64 

B.  Deleže po letih v (%) 21,94% 21,95% 22,55% 23,58% 9,98% 100% 

1 – do 90 % pogodbene vrednosti 

 

Analiza izvedljivosti: 

 izdelana je bila projektna dokumentacija, 

 pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, 

 izdelana je bila investicijska dokumentacija. 

 projekt je pridobil nepovratna in kreditna sredstva po 21. člena ZFO-1 

 izvedeno je bilo javno naročilo in sklenjena pogodbe z izvajalcem, 

 izvajalec je delo izvajati v skladu s terminskim 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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 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 23. člen ZFO-1 in delno tudi z brezobrestnim kreditom. V naslednji 

tabeli so prikazni viri in struktura financiranja v stalnih cenah.  

 

Tabela 16: Viri in struktura financiranja v stalnih cenah 

vrednosti v evrih  

Oz.  Postavka  
Vrednosti po letih  

SKUPAJ  Delež (%) 
2016 2017 2018 2019 

I.  23. člen ZFO-1 172.792,00 172.792,00 214.446,00 226.400,00 786.430,00 58,93% 

1.1. Nepovratna sred. po 23. čl ZFO-1 69.117,00 69.117,00 107.223,00 113.200,00 358.657,00 26,88% 

1.2. Povratna (kredit) sred.  103.675,00 103.675,00 107.223,00 113.200,00 427.773,00 32,05% 

II.  Občina Sv. Ana 127.208,00 127.208,00 91.317,27 202.371,13 548.104,40 41,07% 

2.1. Upravičeni stroški  127.208,00 127.208,00 91.317,27 202.371,13 548.104,40 41,07% 

A.  SKUPAJ INVEST. STROŠKI  300.000,00 300.000,00 305.763,27 428.771,13 1.334.534,40 100% 

 
 
Investicija se bo izvajala predvidoma do sredine leta 2020. Pripravljalne aktivnosti so se izvajale že v 

letu 2014 in 2016, začetek izvajanja del bo 26.02.2016 in predviden zaključek del je do 30.06.2020. 

 

Investicijski stroški po realnih cenah se financirajo v višini 609.005,64 € oz. 43,64 % iz proračuna Občine 

Sveta Ana, iz nepovratnih sredstev MGRT 21. člen ZFO-1 bodo znašala 358.657,00 € oz. 25,70 % in iz 

brezobrestnega posojila MGRT v višini 427.773,00 € oz. 30,66 %. Pregled virov prikazuje naslednja 

tabela. 

 

Tabela 17: Viri in struktura financiranja v tekočih cenah  
 vrednosti v evrih  

Oz.  Postavka  
Vrednosti po letih   

SKUPAJ  Delež (%) 
2016 2017 2018 2019 2020 

I.  23. člen ZFO-1 172.792,00 172.792,00 214.446,00 226.400,00 0,00 786.430,00 56,36% 

1.1. 
Nepovratna sred. po 
23. čl ZFO-1 

69.117,00 69.117,00 107.223,00 113.200,00 0,00 358.657,00 25,70% 

1.2. Povratna (kredit) sr.  103.675,00 103.675,00 107.223,00 113.200,00 0,00 427.773,00 30,66% 

II.  Občina Sv. Ana 133.315,66 133.479,57 100.277,88 102.653,96 139.278,57 609.005,64 43,64% 

2.1. Upravičeni stroški  133.315,66 133.479,57 100.277,88 102.653,96 139.278,57 609.005,64 43,64% 

A.  SKUPAJ INV. STROŠKI  306.107,66 306.271,57 314.723,88 329.053,96 139.278,57 1.395.435,64 100% 
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 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 v € 

Vrste stroškov 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

Str. ČN 0 0 0 0 0 7.500 8.406 8.743 9.751 10.559 11.367 

Skupaj 0 0 0 0 0 28.100 33.177 38.161 43.147 48.132 53.109 

            

Vrste stroškov 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

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

Str. ČN 12.175 12.983 13.791 14.887 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 74.664 

            

Vrste stroškov 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       

Str. ČN 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       

 
 

13.2 Ocena prihodki poslovanja po letih  

Po zaključku investicije leta 2020 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. 



       Investicijski program  34 
 

 

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.   

 

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 cena za 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 v € 

Prihodki 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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 38.207 43.192 48.176 53.159 

            

Prihodki 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Odvajanje in čiščenje 52.172 56.645 61.118 67.182 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 7.526 

Skupaj 58.144 63.127 68.111 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 

            

Prihodki 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       

Omrežnina 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       
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 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI  

Analiza stroškov in koristi investicije v ureditev Bivalnih skupnosti za ranljive skupine v Murski Soboti 
je izdelana v skladu z dokumentom Evropske komisije „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment 
Projects“ iz decembra 2014. 
 
Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje gospodarskih koristi projektov, v kateri 
smo ocenili finančne, gospodarske, socialne vplive ter vpliv na okolje. Analiza za predstavljeni projekt 
je izdelana, da prikaže, da je projekt zaželen z družbeno-ekonomskega vidika in da prispeva k razvojnim 
lokalnim in regionalnim ciljem. 
 
Cilj izdelave analize stroškov in koristi je bil denarna ocena več družbeno ekonomskih vplivov ter 
predstavitev drugih pozitivnih vplivov na okolje in družbo, ki se jih ne da ovrednotiti z denarjem. 
Rezultati so združeni (neto koristi). Na podlagi teh se sklene, ali je projekt zaželen in se ga izplača izvesti. 
 
V analizi stroškov in koristi je bila izdelana tudi ocena tveganja, ki je bistveni del celovite analize, ker 
omogoča razumevanje ocenjenih vplivov projekta. Temeljita analiza tveganja je podlaga za zanesljivo 
strategijo obvladovanja tveganja, ki se nato upošteva v načrtu projekta. 
 
14.1 Izhodišča in predpostavke pri izračunih  

Investicijo operacije smo preučili z vidika finančnih in ekonomskih kazalnikov. Ob tem smo upoštevali 
naslednje predpostavke: 
vrednost investicije po realnih cenah znaša 1.395.435,64 € z DDV in 1.143.799,70 € brez DDV, 

 vrednost upravičenih stroškov v znaša 1.395.435,64 €, 

 vsi stroški investicije so upravičeni, 

 referenčna ekonomska doba investicije je ocenjena na 30 let, 

 ostanek vrednosti projekta po izteku ekonomske dobe je 233.779 €, 

 za finančno analizo smo uporabili 4 % diskontno stopnjo, 

 investicijske vrednosti so upoštevane v obdobju 2017-2020, neto prilivi (finančnimi in 

ekonomski) pa za obdobje do leta 2045. 

 
Kazalce investicije prikazujemo glede na statične in dinamične. Statični kazalci oziroma metode ne 
upoštevajo komponente časa in zagotavljajo samo prvo grobo presojo poslovnih rezultatov projekta. 
 
Dinamični kazalniki odpravljajo slabost statičnih metod, ker upoštevajo različno časovno dinamiko 
vlaganja sredstev in donosov, pa tudi ekonomsko življenjsko dobo investicije. Vlaganja in donosi v 
različnih letih med seboj niso neposredno primerljivi, temveč jih je treba predhodno preračunati na isti 
časovni trenutek. 
 
14.2 Finančna analiza  

Finančna analiza je pripravljena na osnovi podatkov o poslovnih prihodkih in poslovnih odhodkih iz 
investicijskega programa, ki so opredeljeni v poglavju Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. 
 REF _Ref485029279 \h  \* MERGEFORMAT Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti., stran 
Napaka! Zaznamek ni definiran., zato jih ne prikazujemo znova. 
 

14.2.1 Amortizacija 

Amortizacija je obračunana po veljavnih amortizacijskih stopnjah, kjer znaša amortizacijska stopnja za 
infrastrukturo 2 % na letni ravni. 
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Ostanek vrednosti po koncu ekonomske dobe je 233.779 €.  
 
14.3 Neto denarni tok 

Neto denarni tok, ki je osnova za izračun finančne donosnosti projekta, sestavljajo odlivi in prilivi v 
referenčni dobi projekta. Uporabljene so stalne cene. Prilivi so opisani v poglavju 13. 
 
Neto denarni tok je izračunan po stalnih cenah. 
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Tabela 20: Denarni tok projekta  

Oz.  Postavke  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

I.  Skupaj prilivi  172.792 172.792 214.446 226.400 0 28.140 33.224 38.207 43.192 48.176 53.159 

1. Prihodki  0 0 0 0 0 28.140 33.224 38.207 43.192 48.176 53.159 

2. Ostanek vrednosti  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Nepovratna sredstva  172.792 172.792 214.446 226.400 0 0 0 0 0 0 0 
             

II.  Skupaj odlivi  306.108 306.272 314.724 329.054 139.279 28.100 33.177 38.161 43.147 48.132 53.109 

1. Stroški  0 0 0 0 0 28.100 33.177 38.161 43.147 48.132 53.109 

2. Skupaj investicijski stroški  306.108 306.272 314.724 329.054 139.279 0 0 0 0 0 0 
             

III.  Neto denarni tok  -133.316 -133.480 -100.278 -102.654 -139.279 40 47 46 45 44 50 
             

IV.  Diskontirani neto denarni tok  -128.188 -123.409 -89.147 -87.749 -114.477 32 36 34 32 30 32 

             
Oz.  Postavke  2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

I.  Skupaj prilivi  58.144 63.127 68.111 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 

1. Prihodki  58.144 63.127 68.111 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 

2. Ostanek vrednosti  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Nepovratna sredstva  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             

II.  Skupaj odlivi  58.098 63.080 68.063 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 

1. Stroški  58.098 63.080 68.063 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 

2. Skupaj investicijski stroški  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             

III.  Neto denarni tok  46 47 48 44 44 44 44 44 44 44 44 
             

IV.  Diskontirani neto denarni tok  29 28 28 24 23 23 22 21 20 19 19 

 
 
 
 
 
 



 

       Investicijski program  38 
 

             
Oz.  Postavke  2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045    

I.  Skupaj prilivi  74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 308.443    

1. Prihodki  74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708 74.708    

2. Ostanek vrednosti  0 0 0 0 0 0 0 233.735    

3. Nepovratna sredstva  0 0 0 0 0 0 0 0    

             

II.  Skupaj odlivi  74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664    

1. Stroški  74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664 74.664    

2. Skupaj investicijski stroški  0 0 0 0 0 0 0 0    

             

III.  Neto denarni tok  44 44 44 44 44 44 44 233.779    

             

IV.  Diskontirani neto denarni tok  18 17 17 16 15 15 14 72.079    

 

Finančna neto sedanja vrednost pri uporabljeni 4 % diskontni stopnji je negativna in znaša -470.329,52 €, kar pomeni, da je projekt upravičen do  sofinanciranja 
z EU sredstvi, investicija se v ekonomski dobi projekta ne povrne.  
 
 
Denarni tok je negativen, kar kaže na nesposobnost pokrivanja tekočih obveznosti v ekonomski dobi projekta.  
 

 

 

 

 
 
 



14.4 Finančni in ekonomski kazalniki po statistični in dinamični metodi  

 
Zbirni rezultati projekta so prikazani za leto 2022, ko bo investicija v polnem obratovanju. V naslednji 
tabeli je prikazan izračun učinkovitosti investicije brez in s sofinanciranjem iz neporavnanih in 
povratnih sredstev (kredit).  
 
Tabela 21: Prikaz rezultatov izračuna finančnih kazalnikov investicije brez sofinanciranja investicijske 
operacije 

Naziv  Kratica  Vrednost  

Prihodki    33.224,00 € 

Odhodki    28.100,00 € 

Dobiček/izguba    5.124,00 € 

Ekonomičnost poslovanja    1,18 

Donosnost poslovanja    0,15 

Doba vračanja vloženih sredstev  (v letih) 30,03 

Finančna interna stopnja donosnosti investicije  FRR/C -6,357% 

Finančna neto sedanja vrednost investicije  FNPV/C -1.180.400,97 € 

 
Tabela 22: Prikaz rezultatov izračuna finančnih kazalnikov investicije s sofinanciranjem investicijske 
operacije 

Naziv  Kratica  Vrednost 

Prihodki    33.224,00 € 

Odhodki    28.100,00 € 

Dobiček/izguba    5.124,00 € 

Ekonomičnost poslovanja    1,18 

Donosnost poslovanja    0,15 

Doba vračanja vloženih sredstev  (v letih) 30,03 

Finančna interna stopnja donosnosti investicije  FRR/C -3,474% 

Finančna neto sedanja vrednost investicije  FNPV/C -470.329,52 € 

 
Finančno donosnost investicije smo presojali na podlagi ocenjene finančne neto sedanje vrednosti in 
finančne interne stopnje donosnosti investicije Kazalnika kažeta možnost neto prihodkov, da povrnejo 
stroške investicije, ne glede na to, kako se investicija financira. Vse finančne kazalnike smo presojali z 
vidika brez in s sofinanciranjem. Investicija, predstavljena v tej dokumentaciji, ni neposredno 
namenjena trženju, zato tudi prihodki v ekonomski dobi ne pokrivajo vseh stroškov in je neto denarni 
tok investicije vsa leta referenčne dobe negativen.  
 

14.5 Učinki, ki se ne dajo ovrednotiti vrednostno   

Glede na neprofitni značaj investicije v izgradnjo kanalizacijskega 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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 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 23: 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 1 % 

 Znižanje predračunske vrednosti investicije za 1 % 

 Znižanje predračunske vrednosti investicije za 5 % 

 Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 % 

 Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 1 %  

 Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 1 % 

 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 24: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR 
Spremembe predračunski vrednosti investicije      

Naziv  -5% -1% 0% 1% 5% 

Finančna interna stopnja donosnosti 
investicije  

-3,040% -3,392% -3,474% -3,555% -3,859% 

Finančna neto sedanja vrednost investicije  -407.677 € -457.799 € -470.330 € -482.860 € -532.982 € 

       

Spremembe vrednosti operativnih stroškov      

Naziv  -5% -1% 0% 1% 5% 

Finančna interna stopnja donosnosti 
investicije  

-2,626% -3,300% -3,474% -3,651% -4,384% 

Finančna neto sedanja vrednost investicije  -430.904 € -462.444 € -470.330 € -478.215 € -509.755 € 

       

Spremembe vrednosti prihodkov       

Naziv  -5% -1% 0% 1% 5% 

Finančna interna stopnja donosnosti 
investicije  

-4,385% -3,651% -3,474% -3,300% -2,626% 

Finančna neto sedanja vrednost investicije  -509.784 € -478.220 € -470.330 € -462.439 € -430.875 € 

 

Pri zviševanju investicijske vrednosti se neto sedanja vrednost (FNPV) znižuje. Enaka situacija se dogaja 
pri povečevanju vrednosti operativnih stroškov, vendar je v tem primeru investicija manj občutljiva na 
spremembe. Pri spremembi prihodkov operacija pa je situacija ravno obratna.  
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 PRESTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV  

V Občinah Sveta Ana so izvedli 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 je znašala 1.395.435,64 €.   

  

Občina Sveta Ana bo financirala investicijo v višini 609.005,64 € oz. 43,64 %, financiranje iz nepovratnih 

sredstev MGRT 21. člen ZFO-1 bo znašalo 358.657,00 € oz. 25,70 % in iz brezobrestnega posojila MGRT 

v višini 427.773,00 € oz. 30,66 %. Investicija se je izvajala v letih od 2016 do 2020. 

 

Rezultati investicije so naslednji: kanalščina in omrežnina bosta ustvarjali letne prihodke v višini 28.140 

€ (leta 2021), letni odhodki za obratovanje bodo znašali 28.100 € (leta 2021). Investicija spada med 

javno komunalno infrastrukturo in pri delovanju ne ustvarja dobička. Denarni tok investicije je 

negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -470.329,52 €, interna stopnja donosnosti 

je negativna – 3,474 %. 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. 

 Izgradnjo 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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1 UVOD  

 

Pred leti se je zaključil projekt »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo«, s katero 

se je zaključila prva faza izvedbe cevovodov na območju 11 občin. 

 

Občine so želele nadaljevati z izvedbo projekta, saj je potrebno zagotoviti in izvesti 

rekonstrukcijo tranzitnih vodovodnih cevovodov DN 500 na potezi Košaki – Počehova. Zanjo je 

že bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar je zaradi neizvedbe investicije poteklo. Zaradi 

tega bomo morali ponovno pridobiti gradbeno dovoljenje. Osnova za pripravo tega dokumenta 

je projektna dokumentacija, ki je bila podlaga že pridobljenemu gradbenemu dovoljenju. 

 

V izvedbo projekta je vključenih 10 občin Podravja, katere bodo predstavljene v nadaljevanju. 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta so potrdile vse občine, partnerice v projektu.  

 

2 PREDSTAVITEV INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

 

2.1 PREDSTAVITEV INVESTITORJA  

 

Projekt Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova je projekt desetih 

občin Podravske regije. Občina Šentilj je nosilni oz. vodilni partner v projektu, ostali projektni 

partnerji so Mestna občina Maribor, Občina Pesnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina 

Sv. Trojica V Slov. goricah, Občina Benedikt, Občina Sv. Ana, Občina Cerkvenjak. 

 

V nadaljevanju so prikazani osnovni podatki posameznih partnerjev v projektu1. 

 

Tabela 1: Nosilni oz. vodilni partner – Občina Šentilj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Šentilj se nahaja pri slovensko-avstrijski meji, teritorialno pa zavzema približno 65 km2, 

po statističnih podatkih je imela na dan 1/7/2018 8410 prebivalcev.  Občina Šentilj leži v 

zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure. Nekdaj podeželska občina zaradi 

industrializacije, nove avtoceste in mejnih prehodov spreminja svoj značaj. Brod na Muri je 

svojevrstni kulturni spomenik. 

 

                                                           
1 Podatki občin povzeti po podatkih iz spletnih strani občin, www.ajpes.si in www.stat.si. 

Vodilni / nosilni partner 

Naziv: OBČINA ŠENTILJ 

Naslov: Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah 

Odgovorna oseba: Mag. Štefan Žvab, župan 

Telefon: 02/ 65 06 200 

E-pošta: obcina@sentilj.si   

Davčna številka: SI 38253283 

Matična številka:  5884209000 

IBAN: SI56 0131 8010 0009 155 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

mailto:obcina@sentilj.si
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Tabela 2: Projektni partner 1 – Občina Benedikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Benedikt teritorialno zavzema približno 24 km2, po statističnih podatkih je imela na dan 

1/7/2018 2345 prebivalcev.  Občina leži v severovzhodni Sloveniji; njen sestavni del so tudi 

Slovenske gorice. Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega 

pomemben del je turizem; njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine. 

 

Tabela 3: Projektni partner 2 –Občina Cerkvenjak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Cerkvenjak teritorialno zavzema približno 25 km2, po statističnih podatkih je imela na 

dan 1/7/2018 2060 prebivalcev.  Občina se razprostira v osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem 

svetu med rekama Pesnico in Ščavnico. Naselje Cerkvenjak, središče občine, je dobilo ime po 

cerkvi, ki je tam stala že ob koncu 13. stoletja. 

 

Tabela 4: Projektni partner 3 - Občina Kungota 

Partner 

Naziv: OBČINA BENEDIKT 

Naslov: Čolnikov trg 5 2234 Benedikt 

Odgovorna oseba: MAG. Milan Repič, župan 

Telefon: 02 703 60 80 

E-pošta: obcina@benedikt.si 

Davčna številka: SI 77399935 

Matična številka:  1332139000 

IBAN: SI56 0110 0010 0014 890 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

Partner 

Naziv: OBČINA CERKVENJAK 

Naslov: Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak 

Odgovorna oseba: Marjan ŽMAVC, župan 

Telefon: (02) 729 57 00 

E-pošta: obcina@cerkvenjak.si 

Davčna številka: SI78110475 

Matična številka:  1332066000 

IBAN: SI56 0110 0010 0015 375 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

Partner 

Naziv: OBČINA KUNGOTA 

Naslov: Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota 

Odgovorna oseba: Tamara Šnofl, županja 

Telefon: 02 655 05 05 

E-pošta: obcina@kungota.si 

Davčna številka: SI 63326833 

mailto:obcina@benedikt.
mailto:obcina@cerkvenjak.si
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Občina Kungota teritorialno zavzema približno 49 km2, po statističnih podatkih je imela na dan 

1/7/2018 4707 prebivalcev.  Občina leži v zahodnem delu gričevnatih Slovenskih goric. Prisojna 

pobočja so zasajena z vinogradi in sadovnjaki, v ravninskih delih prevladujejo njivske površine 

– vse to priča, da je kmetijstvo pomembna dejavnost občine. 

 

Tabela 5: Projektni partner 4 - Občina Lenart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Lenart teritorialno zavzema približno 62 km2, po statističnih podatkih je imela na dan 

1/7/2018 7800 prebivalcev.  Občina je ohranila podeželski značaj. Obsega osrednji del 

Slovenskih goric. Vinogradništvo, sadjarstvo in živinoreja so najpomembnejše dejavnosti 

tamkajšnjih prebivalcev. Med posebnosti občine sodi 'ovtar', varuh Slovenskih goric. 

 

Tabela 6: Projektni partner 5 – Mestna občina Maribor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matična številka:  5884144000 

IBAN: SI56 01255 0100008653 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

Partner 

Naziv: OBČINA LENART 

Naslov: Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih 

goricah 

Odgovorna oseba: Mag. Ivan Kramberger, župan 

Telefon: 02 729 13 12 

E-pošta: obcina@lenart.si 

Davčna številka: SI 68458509 

Matična številka:  5874254000 

IBAN: SI56 0125 8010 0010 543    

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

Partner 

Naziv: OBČINA MARIBOR 

Naslov: Ulica heroja Staneta 1 

2000 Maribor 

Odgovorna oseba: Aleksander Saša Arsenović, župan 

Telefon: 02/22 01 000 

E-pošta: mestna.obcina@maribor.si 

Davčna številka: SI 12709590 

Matična številka:  5883369 

IBAN: SI56  0127 0010 0008 403 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

mailto:obcina@lenart.si
mailto:mestna.obcina@maribor.si
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Mestna občina Maribor teritorialno zavzema približno 148 km2, po statističnih podatkih je imela 

na dan 1/7/2018 111490 prebivalcev.  Mestna občina Maribor sodi med večje slovenske občine 

po številu prebivalcev. Naselje Maribor leži ob reki Dravi in je središče občine ter upravno, 

gospodarsko in kulturno središče širše, podravske regije. 

 

 

Tabela 7: Projektni partner 6 – Občina Pesnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Pesnica zavzema približno 76 km2, po statističnih podatkih je imela na dan 1/7/2018 

7560 prebivalcev.  Občina se razprostira na obronkih slikovitih Slovenskih goric v dolini reke 

Pesnice. Ima kmetijski značaj, na kar kaže velik del kmečkega prebivalstva. Usmerja pa se tudi 

v turizem, malo gospodarstvo in storitvene dejavnosti. 

 

Tabela 8: Projektni partner 7 – Občina Sveta Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Sveta Ana zavzema približno 37 km2, po statističnih podatkih je imela na dan 1/7/2018 

2384 prebivalcev.  Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu osrednjih 

Slovenskih goric. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa 

so predvsem travniki in njive, kar je ugodno za kmetijstvo. 

 

 

Partner 

Naziv: OBČINA PESNICA 

Naslov: Pesnica pri Mariboru 43a 

2211 Pesnica pri Mariboru 

Odgovorna oseba: Gregor Žmak, župan 

Telefon: (02) 654 23 09 

E-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si 

Davčna številka: SI 515034902 

Matična številka:  5884098000 

IBAN: SI56  0128 9010 0008 733 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

Partner 

Naziv: OBČINA SVETA ANA 

Naslov: Sveta Ana v Slov. goricah 17 

2233 Sv. Ana v Slov. goricah 

Odgovorna oseba: Silvo Slaček, župan 

Telefon: 02 72 95 880 

E-pošta: obcina@sv-ana.si 

Davčna številka: SI 59385081 

Matična številka:  1332074000 

IBAN: SI56  0110 0010 0018 188 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

mailto:obcina.pesnica@pesnica.si
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Tabela 9: Projektni partner 8 – Občina Sveta Trojica v Slov. goricah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Sveta Trojica v Slov. goricah zavzema približno 26 km2, po statističnih podatkih je imela 

na dan 1/7/2018 2215 prebivalcev.  Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je nastala z 

izločitvijo iz občine Lenart. Sodi med manjše občine, sestavlja jo 8 naselij. Nad občinskim 

središčem, na manjšem griču, stoji baročna cerkev s tremi zvoniki, ki daje kraju poseben čar. 

 

 

Tabela 10: Projektni partner 9 – Občina Sveti Jurij V Slovenskih goricah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Sveti Jurij v Slov. goricah zavzema približno 31 km2, po statističnih podatkih je imela na 

dan 1/7/2018 2113 prebivalcev.  Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah zavzema skrajni 

vzhodni del zahodnih Slovenskih goric. V občini prevladuje kmetijstvo, industrije ni, storitvene 

dejavnosti so dopolnilne dejavnosti na kmetijah.. 

 

 

 

 

 

 

Partner 

Naziv: OBČINA SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH 

Naslov: Mariborska cesta 1 

2235 Sv. Trojica v Slov. goricah 

Odgovorna oseba: David klobasa, župan 

Telefon: 02) 729 50 20 

E-pošta: obcina@sv-trojica.si  

Davčna številka: SI 58878734 

Matična številka:  2242796000 

IBAN: SI56   0140 4010 0020 461 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

Partner 

Naziv: OBČINA SVETI JURIJ v SLOV. GORICAH 

Naslov: Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol 

Odgovorna oseba: Peter Škrlec, župan 

Telefon: 02 729 52 50 

E-pošta: obcina@obcinajurij.si 

Davčna številka: SI 58481435 

Matična številka:  2242877000 

IBAN: SI56   SI56 0110 0010 0021 098    

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

mailto:obcina@sv-trojica.si
mailto:obcina@obcinajurij.si
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2.2 NAVEDBA IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 

Tabela 11: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije  

IZDELOVALEC INVESTICIJSDKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: OBČINA ŠENTILJ 

Naslov: Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. 

goricah 

Odgovorna oseba za izdelavo 

investicijske dokumentacije: 

mag. Petra Pucko 

Telefon: 02/ 65 06 200 

Telefaks: 02/ 65 06 210 

E-pošta: petra.pucko@sentilj.si 

 

 

2.3 NAVEDBA UPRAVLJAVCA 

 

Lastniki novo zgrajene infrastrukture po izvedeni operaciji bodo vsi projektni partnerji, ki bodo v 

skladu s svojimi akti predali nova osnovna sredstva v upravljanje bodočemu upravljalcu teh 

osnovnih sredstev. 

 

3 NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

 

3.1 NAMEN 

 

 

Predvidena je rekonstrukcija celotnega tlačnega voda na potezi od PP Košaki do navezave na 

JE cevovod DN 400 ter rekonstrukcija dela sesalnega cevovoda v Košaškem delu od križišča z 

ulico Pod vinogradi do hišne številke Košaški dol 20. Rekonstrukcija se izvede v treh fazah. 

 

Faza 1 predstavlja rekonstrukcijo obstoječega cevovoda PVC DN 315 mm, ki poteka od lokacije 

v bližini Šentiljske ceste h.š. 120, kjer se predviden cevovod navezuje na predhodno zamenjan 

cevovod JE DN 400 mm do obstoječega VH Počehova. Od tod se obnova nadaljuje proti 

Šentiljski cesti, kjer se pri odcepu za Košaški dol (na prehodu9 od lokacije v bližini Šentiljske 

ceste h.š. 110 zaključi z navezav na predviden cevovod Duktil DN 500 – izvedba v fazi 2. 

Predvidena je rekonstrukcija z novim cevovodom Duktil DN 500 v skupni dolžini 909 m. Na 

mestu, kjer je predvidena gradnja vodohrana Počehova, V=2000m3, ki ni predmet predmetne 

investicije se izvede cevno vozlišče v AB jašku z pripravo odcepov v smer objekta. 

 

Faza 2 predstavlja rekonstrukcijo obstoječega cevovoda PVC DN 315 mm. Predvidena je 

navezava na rekonstruiran cevovod iz faze 1 ob Šentiljski cesti h.š. 110. Nov cevovod poteka 

vzporedno s Šentiljsko cesto in se zaključi pred odcepom za Krčevinsko ulico v bližini lokacije 

Šentiljska cesta h.š. 49, kjer je predvidena navezava na fazo 3 predvidene rekonstrukcije 

vodovoda. Predvidena je rekonstrukcija z novim cevovodom Duktil DN 500 v skupni dolžini 1154 

m. 

 

Faza 3 predstavlja rekonstrukcijo obstoječega cevovoda JE DN 300 mm, PVC DN 300 mm in je 

DN 160 mm. Predvidena je navezava na rekonstuiran cevovod iz faze 2 ob Šentiljski cesti. Nov 

cevovod bo s podbojem in v zaščitni cevi prečkal železniško progo Šentilj – Maribor, nadalje je 

mailto:petra.pucko@sentilj.si
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predvideno prečkanje hitre ceste Pesnica – Maribor. Prečkanje hitre ceste se izvede po obstoječi 

podzemni kineti, ki poteka pod hitro cesto. Cevovod se nadaljuje ob hitri cesti. Na območju 

prečkanja s hitro cesto in do obstoječega prečrpališča PP Košaki je ob rekonstrukciji 

transportnega vodovoda JE DN 300 mm, predvidena je tudi rekonstrukcija sekundarnega 

cevovoda JE 160 mm. Predvidena je tudi rekonstrukcija krajšega dela sesalnega obstoječega 

cevovoda PVC DN 300 mm, ki poteka od obstoječega prečrpališča v smeri proti Mariboru. Faza 

3 se nadaljuje ob lokalni cesti Košaški dol. Predvidena je rekonstrukcija obstoječega sesalnega 

vodovoda PVC DN 300 in JE DN 300 z novim cevovodom Duktil DN 500. Predvidena je 

rekonstrukcija obstoječega vodovoda s cevjo Duktil DN 500 v skupni dolžini 455 m in cevjo Duktil 

DN 150 mm v dolžini 124 m. Predmetni cevovodi se navezujejo na objekt PP Košaki. V sklopu 

projekta je predvidena obnova objekta, črpalnih agregatov in pripadajoče opreme. 

 

3.2 CILJI 

 

Na sam tlačni cevovod, ki je predmet gradnje se ne izvede neposrednih navezav posameznih 

odjemalcev. Gradnja omogoča nadaljnjo širitev oskrbe in izvedbo prevzemov lokalnih 

vodovodnih podsistemov, ki jih zaradi omejene kapacitete obstoječega cevovoda sedaj ni 

mogoče izvajati. Podatki o obstoječem stanju se nanašajo na stanje v koncu leta 2018. 

Doseženo stanje opredeljeno kot ciljih gradnje se nanaša na stanje ob koncu leta 2022. 

Podatki o priključenih prebivalcih se nanašajo samo na sistem Mariborskega vodovoda. Podatki 

o prebivalcih priključenih po investiciji so pridobljeni na podlagi trendov priključevanja na sistem 

Mariborskega vodovoda v zadnjih petih letih in lahko v prihodnjih letih močno variirajo v sled 

priključitev lokalnih sistemov na javno omrežje in nesorazmernega priključevanja novih 

odjemalcev. Število prebivalcev, ki ne bo nikoli priključeno na sistem oskrbe je zelo težko 

definirati. Vsekakor je ta v upadu.  

  

Tabela 12: Število prebivalcev, priključenih na sistem po izvedeni investiciji    

Občina Število 

prebivalce

v v občini 

Število 

obstoječih 

prebivalcev, 

priključenih 

na ta sistem 

pred 

predlagano 

investicijo 

Število 

prebivalce, 

ki bo 

priključeni

h na ta 

sistem po 

izvedeni 

investiciji 

Odstotek 

priključeni

h na ta 

sistem 

pred 

investicijo 

Odstotek 

priključeni

h na ta 

sistem po 

investiciji 

Šentilj 8410 7185 7353 85,43% 87,43% 

Benedikt 2345 2120 2170 90,40% 92,53% 

Cerkvenjak 2060 100 123 4,85% 5,97% 

Kungota 4707 4268 4384 90,67% 93,14% 

Lenart 7800 6364 6892 81,59% 88,36% 

Pesnica 7560 6526 6775 86,32% 89,61% 

Sveta Ana 2384 1662 1732 69,71% 72,65% 

Sveta 

Trojica v 

Slov. 

goricah 2215 1543 1594 69,66% 71,96% 



 11 

Sveti Jurij v 

Slov. 

goricah 2113 1521 1594 71,98% 75,44% 

Skupaj 39594 31289 32617 79,02% 82,38% 

 

 

Tabela 13: Prikaz kazalnikov rezultata in učinka  projekta 

 Prednostna naložbe 6.1 

specifični cilj 2 

Izhodiščna vrednost 

(trenutno stanje) 

Ciljna vrednost  

(po izvedeni investiciji) 

6.2 Kazalnik rezultata: povečanje 

števila prebivalcev z 

zagotovljenim varnim dostopom 

do zdravstveno ustrezne pitne 

vode 31289 32617 

C018 Kazalnik učinka: Dodatni 

prebivalci, ki bodo deležni boljše 

oskrbe z  vodo  200 

 

 

4 POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

Upoštevani sta bili dve varianti. 

A; VARINATA »BREZ« INVESTICIJE 

Varianta »brez« investicije je minimalna varianta, pri kateri ne bi imeli v tem času nobenih 

stroškov operacije. Sedanji cevovodni sistem bi v času zaradi preobremenitev lahko prenehal 

delovati oz. bi prišlo do velikih izpadov pri delovanju, kar bi povzročilo enormne stroške pri 

popravilih in investicijsko vzdrževalnih delih. 

 

B; VARIANTA »Z« INVESTICIJO 

Z izvedeno operacijo bo izvedena zamenjava tranzitni cevovod v odseku Košaki – Počehova. 

 

Operacija je zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker ni ekološko 

sporna.  

 

Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja, k povečanju poseljenosti in 

gospodarskega razvoja obravnavanega območja in regije. 

 

5 POTEK AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB DO PRIPRAVE INVESTICIJSKEGA 

PROGRAMA 

 

V času od potrditve dokumenta identifikacije investicijskega projekta do priprave 

investicijskega programa so se izvedle naslednje aktivnosti: 

 priprava DGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

 pridobivanje služnostnih pravic, 

 izdelava študije izvedljivosti, 

 izvedeni usklajevalni sestanki s pristojnimi sofinancerji. 
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6 POVZETEK 

 

6.1 CILJ PROJEKTA 

 

Cilj projekta: 

 rekonstrukcija tranzitnega cevovoda na potezi Košaki – Počehova 

 povečano število prebivalcev, ki bodo imeli zagotovljen varni dostop do zdravstveno 

ustrezne pitne vode: in sicer iz 31289 na 32617 prebivalcev 

 dodatni prebivalci, ki bodo deležni boljše oskrbe z vodo: 200. 

 

6.2 SPISEK STROKOVNIH PODLAG 

 

Projekt DGD, št. 1515 , ki ga je izdelal LINEAL d.o.o., januar 2019. 

 

6.3 KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV OPTIMALNE IZBIRE 

 

V študiji izvedljivosti so bile upoštevane tri variante in sicer: 

 

VARIANTA 1 

Izgradnja tranzitnega cevovoda na potezi Košaki Počehova predvideva zamenjavo tranzitnih 

cevovodov in sicer z zamenjavo cevovodov iz DN 400 na DN 500 po novi trasi . 

 

VARIANTA 2 

Izgradnja tranzitnega cevovoda na potezi Košaki Počehova predvideva zamenjavo tranzitnih 

cevovodov in sicer z zamenjavo cevovodov iz DN 400 na DN 500 po obstoječi trasi, kar s je 

izkazalo za stroškovno višjo vrednost, saj stara trasa poteka po daljši poti. 

 

VARIANTA 3 

Izgradnja tranzitnega cevovoda na potezi Košaki Počehova predvideva zamenjavo tranzitnih 

cevovodov in sicer z zamenjavo cevovodov iz DN 400 na DN 500 po novi trasi in z izgradnjo 

vodohrama. Višina investicije je visoka in zanjo ni zagotovljenih sredstev. 

 

 

Glede na navedena finančna in ekonomska merila in merila za usklajenost z normativi, standardi 

in stroški na enoto učinka in okoljsko lokacijska merila so bile variante rangirane kot je prikazano 

v nadaljevanju. 

 

Tabela 14: Končno rangiranje predlaganih variant na področju odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode glede na merila 

  Varianta 1 Varinata 2 Varinata 3 

Finačna merila 1 2 3 

Ekonomska 

merila 1 2 3 
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Merila za 

usklajenost z 

normativi, 

standardi in 

stroški na enoto 

učinka 1 2 3 

Skupaj ponderji 3 6 9 

Rang 1 2 3 

 

 

Glede na merila, določena s 26. in 27 členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št 60/06 ter vse 

njegove spremembe in dopolnitve) je bila predlagana kot najugodnejša oziroma najbolj 

optimalna Varianta 1.  

 

 

7 PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 

Tabela 15: Podatki o službah, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo potrebne 

dokumentacije 

Izdelovalec: OBČINA Šentilj 

Naslov: Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah 

Telefon: +386 2 650 62 00 

E-mail: obcina@sentilj.si 

Odgovorna oseba za 

izdelavo investicijske 

dokumentacije: 

Mag. Petra Pucko 

 

Podpis odgovorne osebe: 
 

 

 

Žig podjetja: 

 

 

8 IZDELOVALCI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 

Izdelovalci projektne dokumentacije: 

Lineal d.o.o., Jezdarska ul. 3, 2000 Maribor 

 

mailto:obcina@sentilj.si


9 PREDVIDENA ORGANIZACIJA 

 
 

INVESTITOR IN NOSILEC 

INVESTICIJE: 
OBČINE PARTNERICE 
 

SOFINANCER: 
Pristojno ministrstvo 

 

IZDELOVALEC 
INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJ
E: Občina Šentilj 
 

IZDELOVALEC 
PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE: 
Izbran v skladu z 
veljavnimi 
predpisi 
 

Izdelovalci vloge na 
javni poziv: Občina 
ŠENTILJ 
 

Obveščanje 
javnosti: Občina 
ŠENTILJ 
 

Izdelovalci razpisnih 
dokumentacija: 
Občina Šentilj 
 

VODENJE POSTOPKOV 
JAVNEGA NAROČANJA 
GRADNJE IN NADZORA: 
OBČINA ŠENTILJ 
 

IZVAJALEC GRADNJE: 
IZBRAN PREKO 
POSTOPKA JAVNEGA 
NAROČILA 
 

IZVAJALEC NADZORA: 
IZBRAN PREKO 
POSTOPKA JAVNEGA 
NAROČILA 



 

9.1 ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IN UTEMELJENOST PROJEKTA 

 

Izdelava projektne dokumentacije se je začela že leta 2018. V letu 2019 se načrtuje pridobitev 

gradbenega dovoljenja. V letu 2019 prav tako načrtujemo izvedbo javnih naročil za gradnjo, 

nadzor in komuniciranje z javnostjo. Gradnja bo potekala v letih 2019 in 2020. V letu 2021 je 

predvideno poskusno obratovanje. 

 

EIRR= 5,71% 

 

ENSV= 166.980,48 

 

RNSV= 0,65 

  

DVI= 16,00 

 

 Ekonomska interna stopnja donosa (EIRR) je pozitivna, znaša 5,71 % in je višja od 

splošne diskontne stopnje, kar pomeni da je investicija z vidika tega kazalnika upravičena 

 Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je pri upoštevanih parametrih (4% diskontna 

stopnja, ekonomska doba investicije 30let) pozitivna, kar pomeni, da je interna stopnja 

donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem 

primeru upravičena in ekonomsko smiselna.  

 Doba vračanja investicije (DVI) je 16 let, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize 

in visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO 

DOBRO. 

 Relativna neto sedanja vrednost (RNSV) izračun nam kaže, da bo investicija do konca 

svoje ekonomske dobe projekta zbrala toliko sredstev iz amortizacije in ustvarjenega dobička, 

da bo takrat mogoče financirati 65% enako velikega projekta. 

 Če je RNSV enaka 0, potem je donosnost projekta ravno enaka diskontni stopnji. RNSV 

je 0,65 kar pomeni da je donosnost investicije večja od diskontne stopnje. 

 

Iz vseh dosedanjih podatkov tega dokumenta je ugotovljeno, da je investicija utemeljena. 

 

10 PREDSTAVITEV INVESTITORJA 

 

Projekt Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova je projekt desetih 

občin Podravske regije. Občina Šentilj je nosilni oz. vodilni partner v projektu, ostali projektni 

partnerji so Mestna občina Maribor, Občina Pesnica, Občina Kungota, Občina Lenart, 

Občina Sv. Trojica V Slov. goricah, Občina Benedikt, Občina Sv. Ana, Občina Cerkvenjak. 

 

V nadaljevanju so prikazani osnovni podatki posameznih partnerjev v projektu2. 

 

Tabela 16: Nosilni oz. vodilni partner – Občina Šentilj 

                                                           
2 Podatki občin povzeti po podatkih iz spletnih strani občin, www.ajpes.si in www.stat.si. 
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Občina Šentilj se nahaja pri slovensko-avstrijski meji, teritorialno pa zavzema približno 65 

km2, po statističnih podatkih je imela na dan 1/7/2018 8410 prebivalcev.  Občina Šentilj leži 

v zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure. Nekdaj podeželska občina 

zaradi industrializacije, nove avtoceste in mejnih prehodov spreminja svoj značaj. Brod na 

Muri je svojevrstni kulturni spomenik. 

 

Tabela 17: Projektni partner 1 – Občina Benedikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Benedikt teritorialno zavzema približno 24 km2, po statističnih podatkih je imela na 

dan 1/7/2018 2345 prebivalcev.  Občina leži v severovzhodni Sloveniji; njen sestavni del so 

tudi Slovenske gorice. Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega 

pomemben del je turizem; njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine. 

 

Tabela 18: Projektni partner 2 –Občina Cerkvenjak 

Vodilni / nosilni partner 

Naziv: OBČINA ŠENTILJ 

Naslov: Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah 

Odgovorna oseba: Mag. Štefan Žvab, župan 

Telefon: 02/ 65 06 200 

E-pošta: obcina@sentilj.si   

Davčna številka: SI 38253283 

Matična številka:  5884209000 

IBAN: SI56 0131 8010 0009 155 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

Partner 

Naziv: OBČINA BENEDIKT 

Naslov: Čolnikov trg 5 2234 Benedikt 

Odgovorna oseba: MAG. Milan Repič, župan 

Telefon: 02 703 60 80 

E-pošta: obcina@benedikt.si 

Davčna številka: SI 77399935 

Matična številka:  1332139000 

IBAN: SI56 0110 0010 0014 890 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

Partner 

Naziv: OBČINA CERKVENJAK 

Naslov: Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak 

Odgovorna oseba: Marjan ŽMAVC, župan 

Telefon: (02) 729 57 00 

E-pošta: obcina@cerkvenjak.si 

Davčna številka: SI78110475 

mailto:obcina@sentilj.si
mailto:obcina@benedikt.
mailto:obcina@cerkvenjak.si
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Občina Cerkvenjak teritorialno zavzema približno 25 km2, po statističnih podatkih je imela na 

dan 1/7/2018 2060 prebivalcev.  Občina se razprostira v osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem 

svetu med rekama Pesnico in Ščavnico. Naselje Cerkvenjak, središče občine, je dobilo ime po 

cerkvi, ki je tam stala že ob koncu 13. stoletja. 

 

Tabela 19: Projektni partner 3 - Občina Kungota 

 

 

 

 

 

 

Občina 

Kungota 

teritorialno 

zavzema 

približno 

49 km2, po 

statističnih 

podatkih 

je imela na dan 1/7/2018 4707 prebivalcev.  Občina leži v zahodnem delu gričevnatih 

Slovenskih goric. Prisojna pobočja so zasajena z vinogradi in sadovnjaki, v ravninskih delih 

prevladujejo njivske površine – vse to priča, da je kmetijstvo pomembna dejavnost občine. 

 

Tabela 20: Projektni partner 4 - Občina Lenart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matična številka:  1332066000 

IBAN: SI56 0110 0010 0015 375 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

Partner 

Naziv: OBČINA KUNGOTA 

Naslov: Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota 

Odgovorna oseba: Tamara Šnofl, županja 

Telefon: 02 655 05 05 

E-pošta: obcina@kungota.si 

Davčna številka: SI 63326833 

Matična številka:  5884144000 

IBAN: SI56 01255 0100008653 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

Partner 

Naziv: OBČINA LENART 

Naslov: Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih 

goricah 

Odgovorna oseba: Mag. Ivan Kramberger, župan 

Telefon: 02 729 13 12 

E-pošta: obcina@lenart.si 

Davčna številka: SI 68458509 

Matična številka:  5874254000 

IBAN: SI56 0125 8010 0010 543    

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

mailto:obcina@lenart.si
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Občina Lenart teritorialno zavzema približno 62 km2, po statističnih podatkih je imela na dan 

1/7/2018 7800 prebivalcev.  Občina je ohranila podeželski značaj. Obsega osrednji del 

Slovenskih goric. Vinogradništvo, sadjarstvo in živinoreja so najpomembnejše dejavnosti 

tamkajšnjih prebivalcev. Med posebnosti občine sodi 'ovtar', varuh Slovenskih goric. 

 

Tabela 21: Projektni partner 5 – Mestna občina Maribor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestna občina Maribor teritorialno zavzema približno 148 km2, po statističnih podatkih je 

imela na dan 1/7/2018 111490 prebivalcev.  Mestna občina Maribor sodi med večje 

slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Maribor leži ob reki Dravi in je središče 

občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše, podravske regije. 

 

 

Tabela 22: Projektni partner 6 – Občina Pesnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Pesnica zavzema približno 76 km2, po statističnih podatkih je imela na dan 1/7/2018 

7560 prebivalcev.  Občina se razprostira na obronkih slikovitih Slovenskih goric v dolini reke 

Pesnice. Ima kmetijski značaj, na kar kaže velik del kmečkega prebivalstva. Usmerja pa se 

tudi v turizem, malo gospodarstvo in storitvene dejavnosti. 

 

 

Partner 

Naziv: OBČINA MARIBOR 

Naslov: Ulica heroja Staneta 1 

2000 Maribor 

Odgovorna oseba: Aleksandre Saša Arsenović, župan 

Telefon: 02/22 01 000 

E-pošta: mestna.obcina@maribor.si 

Davčna številka: SI 12709590 

Matična številka:  5883369 

IBAN: SI56  0127 0010 0008 403 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

Partner 

Naziv: OBČINA PESNICA 

Naslov: Pesnica pri Mariboru 43a 

2211 Pesnica pri Mariboru 

Odgovorna oseba: Gregor Žmak, župan 

Telefon: (02) 654 23 09 

E-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si 

Davčna številka: SI 515034902 

Matična številka:  5884098000 

IBAN: SI56  0128 9010 0008 733 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

mailto:mestna.obcina@maribor.si
mailto:obcina.pesnica@pesnica.si
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Tabela 23: Projektni partner 7 – Občina Sveta Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Sveta Ana zavzema približno 37 km2, po statističnih podatkih je imela na dan 

1/7/2018 2384 prebivalcev.  Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu 

osrednjih Slovenskih goric. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v 

ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive, kar je ugodno za kmetijstvo. 

 

Tabela 24: Projektni partner 8 – Občina Sveta Trojica v Slov. goricah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Sveta Trojica v Slov. goricah zavzema približno 26 km2, po statističnih podatkih je 

imela na dan 1/7/2018 2215 prebivalcev.  Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je 

nastala z izločitvijo iz občine Lenart. Sodi med manjše občine, sestavlja jo 8 naselij. Nad 

občinskim središčem, na manjšem griču, stoji baročna cerkev s tremi zvoniki, ki daje kraju 

poseben čar. 

 

 

 

 

 

Partner 

Naziv: OBČINA SVETA ANA 

Naslov: Sveta Ana v Slov. goricah 17 

2233 Sv. Ana v Slov. goricah 

Odgovorna oseba: Silvo Slaček, župan 

Telefon: 02 72 95 880 

E-pošta: obcina@sv-ana.si 

Davčna številka: SI 59385081 

Matična številka:  1332074000 

IBAN: SI56  0110 0010 0018 188 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

Partner 

Naziv: OBČINA SVETA TROJICA V SLOV. 

GORICAH 

Naslov: Mariborska cesta 1 

2235 Sv. Trojica v Slov. goricah 

Odgovorna oseba: Darko Fras, župan 

Telefon: 02) 729 50 20 

E-pošta: obcina@sv-trojica.si  

Davčna številka: SI 58878734 

Matična številka:  2242796000 

IBAN: SI56   0140 4010 0020 461 

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

mailto:obcina@sv-trojica.si
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Tabela 25: Projektni partner 9 – Občina Sveti Jurij V Slovenskih goricah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Sveti Jurij v Slov. goricah zavzema približno 31 km2, po statističnih podatkih je imela 

na dan 1/7/2018 2113 prebivalcev.  Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah zavzema skrajni 

vzhodni del zahodnih Slovenskih goric. V občini prevladuje kmetijstvo, industrije ni, 

storitvene dejavnosti so dopolnilne dejavnosti na kmetijah.. 

 

10.1 NAVEDBA UPRAVLJAVCA 

 

Vse občine partnerice projekta so lastnice vodovodne infrastrukture, s katero upravlja Mariborski 

vodovod d.d.. Namen je, da bo v prihodnje upravljalec enak oz. odvisno od vdsake posamezne 

občine, kako se bo odločila. 

 

 

11 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 

ZADOVOLJEVALA OPERACIJA 

 

 

11.1 PREDMET ANALIZE 

 

Na lokaciji predvidene rekonstrukcije vodovoda potekajo obstoječi vodovodi, ki ne zagotavljajo 

več ustrezne prevodnosti potrebne količine vode, za zagotavljanje nemotene vodooskrbe.  

Obstoječ cevovod na lokacijah predvidene rekonstrukcije je izveden iz PVC DN 315 mm in JE 

cevi  DN 300. Trasa obstoječega cevovoda je razvidna iz grafičnih prilog. Cevovod z prečrpalno 

postajo Košaki in vodohramom VH Počehova je bil zgrajen leta 1977. Celoten sistem je v 

obdobju svoje življenjske dobe izkazoval kapacitativno ustreznost glede na obseg tedanje 

oskrbe podrejenega področja, saj je bila predvidena rezerva za širitev območja oskrbe in 

poselitve, ki je sledila, zadostna, da sistem res da na svoji zgornji meji funkcionira še danes. 

Pretočna količina pitne se je v zadnjih letih vode dvignila na 7000 do 8000m3/dan, trenutni 

pretoki pa presegajo kapaciteto cevovoda in znašajo v kritičnih trenutkih čez 100 l/s. 

Z naraščajočo starostjo sistema so havarije na tlačnem cevovodu, pa tudi izpadov EL energije 

ali okvare črpalnih agregatov vedno pogostejše. Ponovna vzpostavitev normalne vodooskrbe je 

zaradi omenjene kapacitete in lokacijske neustreznosti obstoječega VH Počehova izjemno 

zahtevna. V zadnjih primerih je izpad oskrbe trajal tudi po več dni.          

Partner 

Naziv: OBČINA SVETI JURIJ v SLOV. GORICAH 

Naslov: Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol 

Odgovorna oseba: Peter Škrlec, župan 

Telefon: 02 729 52 50 

E-pošta: obcina@obcinajurij.si 

Davčna številka: SI 58481435 

Matična številka:  2242877000 

IBAN: SI56   SI56 0110 0010 0021 098    

Šifra dejavnosti:  84.110 

Žig in podpis odgovorne 

osebe: 

 

mailto:obcina@obcinajurij.si
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V predhodnem obdobju je bila v sklopu projekta ''Ureditev oskrbe z vodo SV Slovenije'  s 

pomočjo kohezijski sredstev 'izvedena zamenjava in povečana kapaciteta zalednih tranzitnih 

cevovodov. V trenutni situaciji tako z dotrajanim in dimenzijsko neustreznim cevovodom profila 

DN 300 Napajamo tri osnovne strani oskrbe: 

 

Cevovod Počehova Lenart DN 400 

Cevovod Počehova Šentilj DN 300 

Cevovod Počehova Kungota DN 250 

 

Za normalizacijo razmer je v sklopu predmetnega projekta zato predvidena gradnja, ki bo 

zagotovila zadostno prepustnost ob bistveno povečani varnosti vodooskrbe na celotni regiji, ter 

možnosti nadaljnje širitve področja oskrbe sistema Mariborskega vodovoda. 

 

Tabela 26: Obstoječe stanje na objektih in vodovodnem omrežju vodovodnega sistema (podatki 

iz Pregledne karte 1)  

Vodni viri 

Število vodnih 

virov 
1 

Ime oz.oznaka 

posameznega 

vodnega vira; 

pripadajoča št. 

vodnega 

dovoljenja; 

izdatnost 

pripadajočega VV 

VRBANSKI PLATO; 

zajema 15 vodnjakov; 

vodno dovoljenje 35504-310/2004; 

skupna izdatnost 760 l/s oz. največ do 14 200 000 

m3/leto 

Trenutno stanje 

posameznega 

vodnega vira (opis 

morebitnih težav) 

Redno vzdrževanje 

Morebitni  rezervni 

vodni viri  

 

VODNJAK SELNIŠKA DOBRAVA GV 1(l. izgr. 2000, 

drž. št. 1207, št. vodnega dovoljenja 35527-

194/2013-11) 

 

VODNJAK BETNAVA 2 (l. izgr. 1935, drž. št. 1126, 

št. vodnega dovoljenja 35504-311/2004) 

VODNJAK BETNAVA 3 (l. izgr. 1943, drž. št. 1127, 

št. vodnega dovoljenja 35504-311/2004) 

VODNJAK BETNAVA 4 (l. izgr. 1943, drž. št. 1128, 

št. vodnega dovoljenja 35504-311/2004) 

 

VODNJAK BOHOVA 1 (l. izgr. 1958, drž. št. 1129, št. 

vodnega dovoljenja 35504-318/2004) 

VODNJAK BOHOVA 2 (l. izgr. 1964, drž. št. 1130, št. 

vodnega dovoljenja 35504-318/2004) 

Število objektov 1 
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Objekti za 

obdelavo vode 

Ime posameznega 

objekta za pripravo 

vode; opis 

tehnologije 

čiščenja surove 

vode; osnovne 

tehnične 

karakteristike 

VODARNA VRBANSKI PLATO; 

Bogatenje podtalnice s kisikom – posledično 

oksidacija kovin in njihovo izločanje; 

Možnost dezinfekcije s plinskim klorom 

Trenutno stanje 

posameznega 

objekta (opis 

morebitnih težav) 

Redno vzdrževanje 

Črpališča 

Število črpališč 15 

Ime posameznega 

črpališča; osnovne 

tehnične 

karakteristike 

Vodnjak Vrbanski plato 9 (l. izgr. 1961, drž. št. 1122, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

  Y=548437 X=158613 

 Št. parc. 3 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 10 (l. izgr. 1968, drž. št. 1116, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548400 X=158517  

 Št. parc. 4 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 11 (l. izgr. 1968, drž. št. 1123, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548478 X=158710  

 Št. parc. 498 639 Krčevina 

Vodnjak Vrbanski plato 12 (l. izgr. 1968, drž. št. 1117, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548420 X=158563  

 Št. parc. 2/2 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 13 (l. izgr. 1970, drž. št. 1124, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548498 X=158756  

 Št. parc. 498 639 Krčevina 

Vodnjak Vrbanski plato 14 (l. izgr. 1976, drž. št. 1118, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548382,23 X=158470,24 Št. parc. 10/2

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 15 (l. izgr. 1976, drž. št. 1119, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548428 X=158478  Št. parc. 8/2

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 16 (l. izgr. 1981, drž. št. 1120, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548446 X=158525  

              Št. parc. 8/3 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 17 (l. izgr. 1981, drž. št. 1121, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 
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 Y=548466 X=158571  Št. parc. 8/4

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 18 (l. izgr. 1986, drž. št. 1125, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548485 X=158619  Št. parc. 8/5

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 19 (l. izgr. 1986, drž. št. 8606, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548507,26 X=158671,17 Št. parc. 497/2

 638 Krčevina 

Vodnjak Vrbanski plato 20 (l. izgr. 1987, drž. št. 8622, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548399,01 X=158538,37 Št. parc. 2/2

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 21 (l. izgr. 1987, drž. št. 8652, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548382 X=158496  Št. parc. 2/2

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 22 (l. izgr. 1995, drž. št. 8666, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548448 X=158498  Št. parc. 8/3

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 23 (l. izgr. 1995, drž. št. 8692, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548469 X=158549  Št. parc. 8/3

 658 Koroška vrata 

 

Trenutno stanje 

posameznega 

črpališča (opis 

morebitnih težav) 

Redno vzdrževanje 

Vodohrani 

Število 

vodohranov 

6 glavnih VH (ob tranzitu) in 43 VH na sekundarnem 

cevovodu v vplivnem območju projekta 

Ime posameznega 

VH; kapaciteta 

posameznega VH 

VH POČEHOVA; 400 m3 

VH ZGORNJA KUNGOTA PLINTOVEC; 250 m3 

VH KANIŽA; 400 m3 

VH ŠENTILJ NOVI; 250 m3 

VHHP OČNJAK; 250 m3 

VH LENART; 400 m3 

Trenutno stanje 

posameznega VH 

(opis morebitnih 

težav) 

Redno vzdrževanje 

Razbremenilniki 

Število 

razbremenilnikov  
/ 

Trenutno stanje 

posameznega 

razbremenilnika  
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(opis morebitnih 

težav) 

/ 

 

 

 

Trenutno stanje 

vodovodnega 

omrežja  

(po Pregledni 

karti 1) 

Oznaka oz. številka 

odseka 
Dolžina (m) Premer cevi ( ) 

Opis 

morebitnih 

težav 

ODSEK 1 

248 JE 319 

Okvare, 

dotrajanost, slab 

material 

ODSEK 2 

1308 PVC 315 

Okvare, 

dotrajanost, slab 

material 

ODSEK 3 

507 PVC 315 

Okvare, 

dotrajanost, slab 

material 

ODSEK 4 

192 PVC 315 

Okvare, 

dotrajanost, slab 

material 

ODSEK 5 

243 
PVC 315, JE 

319 

Okvare, 

dotrajanost, slab 

material 

ODSEK 6 

124 JE 160 

Okvare, 

dotrajanost, slab 

material 

 



Slika 1: Pregledna karta 1 

 



11.2 INSTITUCIONALNI VIDIK PROJEKTA  

 

Infrastrukturo upravlja Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., ki ima v najemu celotno 

infrastrukturo. Namen je, da bo z infrastrukturo tudi v nadalje upravljal  Mariborski 

vodovod, javno podjetje d.d.. 

 

12 DRUŽBENO EKONOMSKI VIDIK 

 

12.1 POMEMBNI ELEMENTI Z DRUŽBENO EKONOMSKEGA VIDIKA 

 

12.1.1 PRISPEVNO OBMOČJE POREČJA REKE DRAVE3 

 

Reka Drava izvira na Toblaškem polju v Italiji. Teče skozi Avstrijo in blizu Dravograda vstopi v 

Slovenijo. Slovenijo zapusti pri Središču ob Dravi. Skozi Hrvaško teče skoraj 323 km z višinsko 

razliko 115m in se pri Aljmašu izliva v Donavo. Drava s svojim tokom povezuje alpsko in 

panonsko območje. Na profilu meje med Avstrijo in Slovenijo je prispevne površine cca 12.000 

km2, pri profilu HE Formin pa 13.590 km2. Med HE Formin in HE Varaždin sprejme dva relativno 

velika pritoka (Dravinja in Pesnica), tako da ima prispevne površine na profilu pri HE Varaždin 

15.379 km2. Drava je največji pritok Donave v Republiki Hrvaški. Del skozi Hrvaško je dolg 322,8 

km (celotna dolžina Drave je 749 km) in je v posameznih delih slovensko-hrvaška in hrvaško-

madžarska državna meja. Površina porečja Drave na Hrvaškem je 7015 km2 (16,5 % skupne 

površine porečja Drave, ki meni 41.238 km2). 

Reka Drava ima fluvialno-glacijalni (dežno-ledeniški) vodni režim – značilna zanj je majhna 

vodnatost pozimi in velika vodnatost v drugi polovici pomladi ter na začetku poletja. Tako so 

najnižji pretoki Drave v januarju in februarju, medtem ko so najvišji maja, junija in julija zaradi 

topljenja snega in ledu ter pojava letnih najvišjih količin padavin. Srednji pretok Drave na 

Hrvaškem se giblje od 326 m3/s na meji s Slovenijo do 561 m3/s pri izlivu v Donavo. 

Drava v Sloveniji teče po aluvialni ravnici (Ptujsko polje), ki se pri državni meji nadaljuje v 

aluvialno ravnico Varaždinskega polja. Na tem odseku Drava dobi tri desne pritoke (Zajza, 

Škarnik in Pošelitva) in šest levih pritokov (Pesnica, Pušenski potok, Frankovski potok, Libanja, 

Črnec in Trnava Draska). Na tem delu je tudi korito Drave pri HE Formin (od km 314+100, kjer 

je vtok odvodnega kanala HE Formin, do km 322+100), akumulacijsko jezero Ormoško 

jezero/HE Varaždin (od km 308+600 do 312+600), na delu od 297+600 do 308+600 pa je korito 

Drave ob HE Varaždin. 

Stalne poplave širokih razsežnosti in težave pri plovbi pri nizkih vodostajih so v začetki 

dvajsetega stoletja spodbudile gradnjo mnogih ureditev in tako je bilo od leta 1805 do 1848 na 

odseku Drave od izliva Mure od izliva v Dravo izvedeno 62 prekopov, s čimer je bil rečni tok 

skrajšan za 75 km ali 23 % njegove predhodne dolžine. Sistematična regulacijska dela na Dravi 

so se z namenom lažje plovbe po Dravi začela leta 1884, leta 1908 pa se je z istim namenom 

začela regulacija struge. Do prve svetovne vojne se je Drava uvrščala med najbolj regulirane 

reke v teh prostorih, plovba z ladjami je potekala do Botova. Po letu 1918 je zaradi novonastale 

politične razdelitve prišlo do upada intenzivnosti plovbe po Dravi, plovna pot pa je bila skrajšana 

do Terezinega polja. 

                                                           
3 Vir: https://frisco-project.eu/sl/porecja/drava/ 
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Specifičnost vodnega območja v trenutnem in bodočem stanju ter gospodarski kriteriji kot 

osnovno načelo so bili odločujoči pri določanju optimalnih tehničnih rešitev ureditve vodotoka in 

varstva pred poplavami. Ker Drava v večjem delu predstavlja državno mejo, se načrtovanje dela 

na odsekih skupnega interesa s sosednjimi državami odvija na temelju meddržavno usklajenih 

študij. 

Velika regulacijski posegi so sledili predvsem po poplavah, ki so bile na Dravi leta 1965 in 1966 

gorvodno od izliva Mure ter leta 1965, 1966 in 1972 dolvodno od izliva Mure. Zaradi nestabilnosti 

struge so bile utrjene mnoge brežine, zgrajeni so bili pragovi, pregrade in prekopi. 

Drava je vedno predstavljala možnost prometne povezanosti, tako po obali, ki je v največji meri 

v aluvialni ravnici, kot s plovbo. Naselja ob Dravi so bila že v rimskem času (Ptuj, Petrijanec), 

glede na bogastvo gozdov, pa je na Dravi bilo tudi splavarstvo. 

 

Slika 2: Reka Drava (vir: https://frisco-project.eu/sl/porecja/drava/) 

Na odseku skupnega interesa Drave za Slovenijo in Hrvaško so izgrajeni objekti HE Formin in 

HE Varaždin. Objekti hidroelektrarn so načrtovani in izvedeni tako, da zagotavljajo varnost pred 

poplavami s povratno dobo 1000 let. Ob hidroelektrarnah je (stara) struga Drave, ki je dolvodno 

od pregrade HE Formin desno od kanala hidroelektrarne, dolvodno od pregrade HE Varaždin 

pa levo od kanala hidroelektrarne. Tako večji del srednjih in nizkih pretokov odteka po dovodnem 

kanalu do HE Formin, v strugi pa ostane le predpisani minimum – ekološko sprejemljiv pretok, 

ki je poleti 10 m3/s (od 15. 3. do 15. 10.), pozimi pa 5 m3/s (od 15. 10. do 15. 3.). Razmere so 

pri visokih vodah povsem drugačne, saj zaradi obratovalnega režima elektrarne večji del vode 

odteka po strugi in samo manjši del po kanalu. Posledice tako spremenjenim odtočnih razmer 

so opazne na morfologiji struge in propadanju nekaterih vodnih objektov, predvsem kombiniranih 

z lesom in fašinami, ki so se nepričakovano večji del leta znašle na suhem. Prihaja do 

konsolidacije spini in njihovega intenzivnega zaraščanja, s tem pa do nezmožnosti premikanja 

sedimenta (proda). Gola prodišča so vse redkejša in izginjajo, nadomeščajo jih močno zaraščeni 

bregovi in otoki. Rezultat tega je znatno zmanjšanje pretočnega profila in s tem povezan dvig 

gladine visokih voda in vse večji obseg poplav z bočno in globinsko erozijo ter poškodovanjem 

nasprotnih bregov na odsekih, kjer so se sipine prekomerno povečale. Kljub temu, da je zaradi 

verige elektrarn na Dravi prekinjen pretok sedimenta, je po vsaki veliki vodi možno opaziti 

intenzivno povečanje sipin in odlaganje sedimenta. Medtem ko se v sredini struge nalagajo večje 

frakcije, se ob brežinah in predvsem na zaraščenih delih, kjer hitrost vodnega toka upade, 
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nalagajo lebdeče plavine, ki se še vedno transportira vzdolž struge. Zelo verjetno sediment izvira 

prvenstveno iz bočne in lokalne globinske erozije, ki je posledica zmanjšanja profila zaradi 

zaraščanja in povečanja sipin tako na bregovih kot sredi struge. 

Na podlagi opazovanja oz. spremljanja stanja je bilo v preteklih letih ugotovljeno, da je struga 

Drave pri pretoku cca 500 m3/s povsem polna in prihaja do razlivanj po logih in travnikih ter 

pomožnih objektih v priobalnem pasu. Pri večjih pretokih se obseg razlivanja naglo povečuje. 

Pri pretoku 800 m3/s se prične pri Borlu poplavljanje ceste Ptuj – mejni prehod Zavrč. Cesta je 

do upada vod zaprta. Pri višjih pretokih (Q10 in več) so poplavljeni že posamezni stanovanjski 

objekti v naseljih Nova vas pri Markovcih, Vapošnica, Muretinci, Gajevci, Stojnci in Dolane, farme 

piščancev in druga infrastruktura. Potencialno nevarnost predstavlja tudi bočna erozija. 

Na odseku Drave z vodnimi stopnjami (HE Varaždin, HE Čakovec in HE Dubrava, od km 

241+850 do 312+600) so se spremenili naravni pogoji odtoka. Z vidika varstva pred poplavami 

izgrajen sistem hidroenergetskih objektov (nasipi akumulacij, dovodni in odvodni kanali, 

pregrade in ostali objekti) s pravilnim upravljanjem in tehničnim vzdrževanjem zagotavlja veliko 

stopnjo varnosti, glede na to, da so hidroenergetski objekti dimenzionirani za pretoke s tisočletno 

povratno dobo (Q=3.300 m3/s). Poleg tega se je z izgradnjo omenjenih hidroenergetskih 

objektov po eni strani povečala stopnja varnosti vodnogospodarskih nasipov zaradi zmanjšanja 

poplavnih voda, ki tečejo po ‘starih strugah’, po drugi strani pa zmanjšala stopnja varnosti zaradi 

razvoja vegetacije v stari strugi. Zaradi prečnih objektov na obravnavanem odseku vodotoka 

prihaja do sprememb transporta sedimenta in posledično do sprememb hidromorfološkega 

stanja 

Desni breg 

Na gorvodnem delu odseka Drave v skupnem interesu je desni breg visok in ni potrebno graditi 

zaščitnih objektov. Ko se odpre aluvialna ravnica (Varaždinsko polje), desni breg ni več visok. 

Na desnem bregu Drave je zgrajen protipoplavni nasip Virje Otok-Brezje, ki je gorvodno vezan 

na visoki breg, dolvodno pa se priključi na nasip akumulacije HE Varaždin. Ta nasip je dolg 3,72 

km in ne zagotavlja primerne zaščite pred visokimi vodami, ker je prenizek in nima zadostnega 

profila. V poplavnem dogodku 2012 je bil ta nasip prelit in prebit. Dolvodno od pregrade HE 

Varaždin je v prostoru med kanalom hidroelektrarne in Drave naselje Svibovec. Za zaščito tega 

območja je zgrajen protipoplavni nasip Varaždin-Svibovc-Družbinec, ki je vezan na objekte HE 

Varaždin. 

 

Levi breg 

Dolvodno od pregrade Markovci (pregrada HE Formin) je levi breg nizek in pogosto poplavljen. 

Po vtoku odvodnega kanala HE Formin in Pesnice je levi breg visok. Poleg tega je zelo blizu 

brega zgrajena železniška proga, ki povečuje zaščito pred visokimi vodami. V poplavah 2012 so 

visoke vode Drave na dveh mestih prelile in prebile odvodni kanala HE Formin in s tem 

povzročile visoko škodo. Dolvodno od pregrade HE Varaždin je na levem bregu ozek retencijski 

prostor, ob robu katerega se nahaja vrsta naselij. Med Dravo in naselji je zgrajena železniška 

proga dvignjena nad okoliški teren in to predstavlja zaščito pred visokimi vodami v smislu nasipa. 

Naprej dolvodno vlogo nasipa prevzame cesta Čakovec-Ormož, od katere se nadaljuje nasip 

Trnovec. 
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Slika 3: porečje Drave (vir: 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/skrbimo_za_vode_drava.

pdf) 

 

12.1.2 EKONOMSKI VIDIK RABE VODE4 

 

Vsakdo lahko rabi vodno ali morsko dobro, če s takšno rabo le neznatno vpliva na količino ter 

kakovost oziroma splošno stanje voda, in če s tem ne omejuje ali onemogoča enakih pravic 

drugih ter izvajanje vodnih pravic. Vsaka raba, ki presega meje splošne rabe, zahteva pridobitev 

vodnega dovoljenja ali koncesije. V porečju Drave je skupaj 334 odvzemov, največ za 

vodooskrbo (131 za lastno uporabo ter 4 za gospodarske javne službe) in proizvodnjo električne 

energije (64 malih ter 8 velikih hidroelektrarn). 

 

V porečju Drave je osrednje območje sklenjenih in plodnih polj Dravsko-Ptujsko polje. Njive ter 

vrtovi obsegajo 16 % površin, travniki pa 18 %. V poljedelstvu prevladuje okopavinsko-žitni 

kmetijski sistem, na katerega se naslanja še živinoreja (govedoreja, prašičereja in 

perutninarstvo). Pomemben je tudi delež sadovnjakov ter vinogradov, skupaj preko 5 %. Na teh 

osnovah se je razvila tudi živilskopredelovalna industrija. Več kot 50 vodnih pravic je v porečju 

Drave podeljenih za zalivanje in namakanje. 

 

Na vodooskrbni sistem je priključenih 86 % prebivalcev, najpomembnejši vodni vir je podzemna 

voda Dravskega in Ptujskega polja. Reka Bistrica pa je za 11.000 prebivalcev edini površinski 

vir pitne vode. Oskrbo s pitno vodo ogrožajo dotrajani cevovodi ali zaradi starosti ali zaradi slabe 

kakovosti materialov. Delež izgub je enak slovenskemu povprečju in znaša 24 %. Za to območje 

je bil sprejet projekt ureditve oskrbe s pitno vodo. Do leta 2013 načrtujemo predvsem 

rekonstrukcije, dograditev transportnih regionalnih vodovodnih cevovodov ter zagotovitev 

zadostnih količin kakovostne pitne vode. 

 

Na reki Dravi je podeljenih 8 koncesij za proizvodnjo električne energije v velikih 

hidroelektrarnah, ki proizvedejo 25 % celotne električne energije v Sloveniji. Podeljenih je tudi 

64 koncesij za proizvodnjo električne energije v malih hidroelektrarnah. 

 

                                                           
4 Vir: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/skrbimo_za_vode_drava.pdf 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/skrbimo_za_vode_drava.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/skrbimo_za_vode_drava.pdf
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Turizem v porečju Drave predstavlja 8 % vseh nočitev v Sloveniji. Zaradi možnosti splavarjenja, 

ribolova in pohodništva je reka Drava v zadnjih letih turistično ena najprivlačnejših točk v Dravski 

dolini, tako na primer splavarji od zgodnje pomladi do jeseni po reki prepeljejo več kot 10.000 

ljudi. Z naslonitvijo na Pohorje in Maribor, ki zajemata prihodnje 

območje regijskega naravnega parka s pomembnimi naravovarstvenimi območji, naravnimi 

vrednotami, kulturnimi znamenitostmi ter gorskimi turističnimi centri, se bo turistična ponudba v 

porečju še obogatila. V porečju Drave pa je podeljenih tudi 10 vodnih pravic za zasneževanje. 

 

V porečju Drave so obsežna ekološko pomembna območja, številni naravni spomeniki ter 

območja krajinskih parkov (Drava, Mariborsko jezero, Boč in drugi). Pomemben delež 

zavzemajo tudi posebna varstvena območja ali Natura 2000. Najobsežnejše med njimi je 

območje predlaganega regijskega parka Pohorje s površino 458 km2. Pohorje ima kot edino 

magmatsko-metamorfno gorovje v Sloveniji tudi temu primerne ekološke značilnosti, 

izoblikovanost reliefa, vodovje (šotna barja z jezeri) ter kulturne in krajinske značilnosti 

 

 

 

13 INSTITUCIONALNI VIDIK 

 

13.1 IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB V SLOVENIJI 

 

Oskrba s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja obvezna občinska 

gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne 

službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena. Občina je dolžna zagotoviti 

izvajanje javne službe tudi skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. 

 

 

13.2 INSTITUCIONALNI IN POLITIČNI VIDIKI TER USKLAJENOST Z EVROPSKIMI IN 

SLOVENSKIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI 

 

 

V skladu z Evropsko direktivo in cilji mednarodnega združenja za vodo IWA katerim sledi tudi 

strategija države RS na regionalnih in lokalnih nivojih, je zagotovitev zanesljive in varne oskrbe 

s kvalitetno pitno vodo, v zadostnih količinah za vse porabnike v prostoru. Voda, je kot osnovna 

dobrina, pogoj za obstoj, zdravo in humano bivanje in razvoj ljudi ter vseh njihovih dejavnosti v 

okolju. Zaradi podnebnih sprememb in velike krize v gospodarstvu, ki se odraža v nižji blaginji 

(kupni moči) ljudi in težnjah po nekontroliranem izkoriščanju okolja, je še posebej v zadnjem 

času dolžnost družbe, da zagotavlja zdravstveno ustrezno oskrbo z vodo in gospodarno 

ravnanje in povezovanje tako z vodnimi viri, kot tudi z vodo oskrbnimi sistemi. Izvajanje storitve 

oskrbe s pitno vodo je neposredno vezano na zaščito in izkoriščanje vodnih virov, ki so del 

neprecenljivega naravnega bogastva našega okolja, in ga je kot takšnega potrebno racionalno 

ščititi, varovati, pa tudi trajnostno izkoriščati in bogatiti. Natančnejše strateško planiranje potreb 

po vodi z racionalizacijo izkoriščanja, povezovanja sistemov in s tem tudi zaščite območij vodnih 

virov v trajnostnem razvoju medsebojnega varovanja in izgradnji vodooskrbnih sistemov, pomeni 

velik družbeni prihranek. Cilj je ohranitev standarda izkoriščanja podtalnice, kot 

najkvalitetnejšega vira pitne vode. Pri tem se morajo tako lokalne skupnosti (občine) kot tudi 

javni zavodi in gospodarske družbe (upravljavci sistemov), kakor tudi posamezniki obnašati 

odgovorno do okolja, izkoriščanja in rabe pitne vode. Enako velja za izvajanje same storitve 

oskrbe s pitno vodo. Pri načrtovanju regionalne oskrbe z vodo, smo skozi nabor projektov-
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investicij strateško zastavili racionalno izgradnjo vodooskrbnega sistema (vodni viri, cevovodi, 

objekti).  

ANALIZA POTREB: 

V Podravju imamo veliko kvalitetnih virov pitne vode, vendar je vodovodna infrastruktura skupaj 

z zaščito vodnih virov pogosto v slabem stanju, nepovezana in zaradi slabega stanja vodovodnih 

cevi podvržena lomu in s tem velikim vodnim izgubam. Zaradi stanja na vodovodnem sistemu 

nastajajo veliki stroški vzdrževanja. Zaradi nevarnosti okužbe pitne vode so potrebna 

prekomerna kloriranja kar poslabšuje možnosti za zdravstveno ustrezno in neoporečno  oskrbo 

s pitno vodo v regiji. Zaradi slabše kvalitete oskrbe so posebej na udaru manjše občine na 

podeželju, kar vpliva na neskladen regionalni razvoj ter jim slabša pogoje za kvalitetno življenje 

in možnosti za razvoj turizma in kmetijstva. V zadnjih letih je bilo kar nekaj velikih investicij v 

izgradnjo vodovodnega sistema, ki pa potrebuje dobro navezavo na obstoječe vodne vire ter 

konstantno dobavo kvalitetne pitne vode.  

NAMEN: 

 učinek na gospodarsko rast in delovna mesta 

 je pozitiven, saj se bo z investicijami dosegla nemotena oskrba gospodarstva z pitno vodo. 

Prav tako se bo dolgoročno ustvaril  prihranek zaradi manj okvar in manjših iztokov vode iz 

sistema, kar je posledica iztekanje vode iz počenih cevi. Manjši stroški vode in redna dobava 

ustrezne vode bodo tako izboljšali konkurenčnost gospodarstva v regiji, kakor tudi turizma in 

kmetijstvo. Poleg tega je zdrava pitna voda  eden izmed ključnih strateških  potencialov 

prihodnosti. 

 učinek na razvoj človeškega potenciala 

 Oskrba z zdravo pitno vodo je osnova za kvalitetne bivalne pogoje prebivalstva v regiji, kar 

seveda vpliva na izboljšanje človeškega kapitala   

 vpliv na okolje 

 je pozitiven, saj projekt omogoča: varovanje vodnih teles in vodnih virov v regiji, ter 

učinkovitejšo rabo vodnih virov v regiji  

 prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije 

 Z projektnimi aktivnostmi povečujemo možnosti za skladnejši razvoj regije 

 sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk  

Nemotena oskrba z vodo pomeni nadaljni gospodarski razvoj, vpliv na nova delovna mesta 

in ohranitev delovnih mest ter na varstvo okolja. 

 sinergijski učinek z drugimi projekti 

     projekt prispeva k uresničevanju ciljev specializacije Podravske regije.  

 učinek na vložena finančna sredstva 

  

CILJNA SKUPINA: Ciljne skupine, ki jim je obravnavani projekt namenjen, so prebivalci, 

gospodarski subjekti  in javne ustanove  Občin Podravske regije, ki so projektni partnerji v 

operaciji. 

 

Cilj: 
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 izboljšanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo 

 izboljšati varnost pri oskrbi z vodo 

 zmanjšati izgube v vodovodnem omrežju  

 izboljšanje komunalnega standarda in dvig kvalitete življenja 

 

 

 

13.3 USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

Projekt je usklajen s Regionalnim razvojnim programom Podravje 

PRIORITETA: III. VARSTVO OKOLJA IN UČINKOVITA RABA NARAVNIH VIROV TER 

PREHOD NA 

NIZKOOGLJIČNO GOSPODARSTVO 

UKREP:  III.1. Javna okoljska infrastruktura (ravnanje z odpadki, čistilne naprave s 

kanalizacijskimi sistemi, vodovodna omrežja).  

KRATKA OBRAZLOŽITEV: 

Oskrba s kakovostno pitno vodo ostaja eno od občutljivih vprašanj. Za zagotovitev le te so 

predvideni ukrepi vlaganja v avtomatizacijo, novogradnjo, razširitev, obnovo ali rekonstrukcijo 

vodovodnega sistema. Za razvoj oskrbe s pitno vodo bodo podprte investicije s poudarkom na 

varni oskrbi prebivalstva s pitno vodo in zmanjšanju vodnih izgub. V ta namen bodo s področja 

vodooskrbe podprte tudi investicije v aktivacijo dodatnih virov pitne vode. Z obnovo dotrajanih 

vodovodnih sistemov in dograditvijo novih bomo zagotovili vsem prebivalcem regije dostop do 

zdravstveno neoporečne pitne vode. Vodne izgube predstavljajo ekonomski, tehnični in sanitarni 

problem vsakega vodovoda. Kot tehnični problem se kaže z obsegom mesta in velikostjo okvare 

kot tudi zapletenimi ukrepi za zmanjšanja okvar na cevovodih, armaturah, priključkih in drugih 

delih napeljave. Prav tako so vodne izgube v vodovodnem omrežju tudi sanitarni problem. 

Defektna mesta na cevovodih namreč predstavljajo potencialno nevarnost za vdor okuženih 

bakterij in posledično pojav motenj, ki se odraža kot motena oskrbo s pitno vodo. Z realizacijo 

sanacije cevovodov v našem sistemu, bi bistveno zmanjšali vodne izgube, kar bi vplivalo na 

povečanje kakovosti in kvalitete oskrbe s pitno vodo. 

 

Projekt je skladen z Operativnim programom Evropske kohezijske politike (OP EKP) 2014-

2020 

PREDNOSTNA NALOŽBA: PN 6.1. Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda 

Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te 

zahteve.   

KRATKA OBRAZLOŽITEV: 

  Projekt je skladen s 6. prednostno osjo OP evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,: 

Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije ter za zadovoljitev potreb po 

naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, SPECIFIČNI CILJ 2 Večja 

zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, kjer javni sistem vodooskrbe še ni 

zgrajen oziroma je neustrezen, zaradi česar oskrba s pitno vodo celoti ne ustreza standardom 

kakovosti za vodo, ki je namenjena prehrani ljudi v skladu z Direktivo o pitni vodi (98/83/ES).   

 

 

 

14 PONUDBA IN POVPRAŠEVANJE PO REZULTATU PROJEKTA 
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V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi ZLS – UPB2 (UL RS št. 94/2007 ter vse njegove 

spremembe in dopolnitve) občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti 

naslednje naloge:   

 upravlja občinsko premoženje;  

 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s 

področja gostinstva, turizma in kmetijstva;  

 načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v 

prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; 

 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada 

stanovanj;  

 v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;  

 pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in 

družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele; 

 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;  

 ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;  

 ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 

kvaliteto življenja njenih prebivalcev;  

 pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo 

dejavnost na svojem območju;  

 pospešuje razvoj športa in rekreacije;  

 pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 

programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi 

za kulturno dediščino na svojem območju;  

 gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 

površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva;  

 opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;  

 organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini; 

 skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;  

 organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;  

 organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;  

 določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in 

opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi 

ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;  

 sprejema statut občine in druge splošne akte;  

 organizira občinsko upravo;  

 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 

V skladu z Evropsko direktivo in cilji mednarodnega združenja za vodo IWA katerim sledi tudi 

strategija države RS na regionalnih in lokalnih nivojih, je zagotovitev zanesljive in varne oskrbe 

s kvalitetno pitno vodo, v zadostnih količinah za vse porabnike v prostoru. Voda, je kot osnovna 

dobrina, pogoj za obstoj, zdravo in humano bivanje in razvoj ljudi ter vseh njihovih dejavnosti v 

okolju. Zaradi podnebnih sprememb in velike krize v gospodarstvu, ki se odraža v nižji blaginji 

(kupni moči) ljudi in težnjah po nekontroliranem izkoriščanju okolja, je še posebej v zadnjem 

času dolžnost družbe, da zagotavlja zdravstveno ustrezno oskrbo z vodo in gospodarno 

ravnanje in povezovanje tako z vodnimi viri, kot tudi z vodo oskrbnimi sistemi. Izvajanje storitve 

oskrbe s pitno vodo je neposredno vezano na zaščito in izkoriščanje vodnih virov, ki so del 

neprecenljivega naravnega bogastva našega okolja, in ga je kot takšnega potrebno racionalno 
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ščititi, varovati, pa tudi trajnostno izkoriščati in bogatiti. Natančnejše strateško planiranje potreb 

po vodi z racionalizacijo izkoriščanja, povezovanja sistemov in s tem tudi zaščite območij vodnih 

virov v trajnostnem razvoju medsebojnega varovanja in izgradnji vodooskrbnih sistemov, pomeni 

velik družbeni prihranek. Cilj je ohranitev standarda izkoriščanja podtalnice, kot 

najkvalitetnejšega vira pitne vode. Pri tem se morajo tako lokalne skupnosti (občine) kot tudi 

javni zavodi in gospodarske družbe (upravljavci sistemov), kakor tudi posamezniki obnašati 

odgovorno do okolja, izkoriščanja in rabe pitne vode. Enako velja za izvajanje same storitve 

oskrbe s pitno vodo. Pri načrtovanju regionalne oskrbe z vodo, smo skozi nabor projektov-

investicij strateško zastavili racionalno izgradnjo vodooskrbnega sistema (vodni viri, cevovodi, 

objekti). 

Kot že izhaja iz načel in določil Zakona o lokalni samoupravi, je ena izmed nalog občine urejanje 

in vzdrževanje komunalne infrastrukture.  

 

Z izvedbo investicije bodo podane razvojne možnosti za razvoj regije, gospodarstva, razvoja 

blaginje ljudi.  

 

Z investicijo bodo doseženi naslednji cilji: 

 zmanjšanje onesnaženosti okolja, 

 možnost novih priključitev občanov na preobremenjen sedanji vodovodni sistem, 

 urejen vodovodni sistem, 

 zdravstveno varstvo občanov bo izboljšano in 

 ne bo več prihajalo do kontaminacije podtalnice in zemljine. 

 

Cilji so določeni na predhodno izvedenih analizah, ki so rezultat: 

 posnetka dejanskega stanja. 

 

Z izvedbo investicije bodo podani pogoji za razvoj regije.  

 

Specifični merljivi cilji projekta: 

Predvidena je rekonstrukcija tranzitnega cevovoda v dolžini 2642 metrov. 

 

14.1 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 

 

Analiza tržnih možnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrščanja in analiziranja podatkov o 

kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvodov in 

storitev in njihovimi kupci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.1 ANALIZA PREBIVALCEV, PRIKLJUČENIH NA VODOVODNI SISTEM 
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Tabela 27: Analiza prebivalcev, priključenih na vodovodni sistem pred izvedbo investicije in po 

izvedeni investiciji 

 

Občina Število 

prebivalce

v v občini 

Število 

obstoječih 

prebivalcev, 

priključenih 

na ta sistem 

pred 

predlagano 

investicijo 

Število 

prebivalce, 

ki bo 

priključeni

h na ta 

sistem po 

izvedeni 

investiciji 

Odstotek 

priključeni

h na ta 

sistem 

pred 

investicijo 

Odstotek 

priključeni

h na ta 

sistem po 

investiciji 

Šentilj 8410 7185 7353 85,43% 87,43% 

Benedikt 2345 2120 2170 90,40% 92,53% 

Cerkvenjak 2060 100 123 4,85% 5,97% 

Kungota 4707 4268 4384 90,67% 93,14% 

Lenart 7800 6364 6892 81,59% 88,36% 

Pesnica 7560 6526 6775 86,32% 89,61% 

Sveta Ana 2384 1662 1732 69,71% 72,65% 

Sveta 

Trojica v 

Slov. 

goricah 2215 1543 1594 69,66% 71,96% 

Sveti Jurij v 

Slov. 

goricah 2113 1521 1594 71,98% 75,44% 

Skupaj 39594 31289 32617 79,02% 82,38% 

 

Tabela 28: Prikaz kazalnikov rezultata in učinka  projekta 

 Prednostna naložbe 6.1 

specifični cilj 2 

Izhodiščna vrednost 

(trenutno stanje) 

Ciljna vrednost  

(po izvedeni investiciji) 

6.2 Kazalnik rezultata: povečanje 

števila prebivalcev z 

zagotovljenim varnim dostopom 

do zdravstveno ustrezne pitne 

vode 31289 32617 

C018 Kazalnik učinka: Dodatni 

prebivalci, ki bodo deležni boljše 

oskrbe z  vodo  200 

 

15 TEHNOLOŠKE VARIANTE 

 

Rekonstrukcija tranzitnega cevovoda na potezi Košaki – Počehova je bila obravnavana na 

podlagi treh variant in sicer: 

 

 

 

VARIANTA 1 



 36 

Izgradnja tranzitnega cevovoda na potezi Košaki Počehova predvideva zamenjavo tranzitnih 

cevovodov in sicer z zamenjavo cevovodov iz DN 400 na DN 500 po novi trasi . 

 

VARIANTA 2 

Izgradnja tranzitnega cevovoda na potezi Košaki Počehova predvideva zamenjavo tranzitnih 

cevovodov in sicer z zamenjavo cevovodov iz DN 400 na DN 500 po obstoječi trasi, kar s je 

izkazalo za stroškovno višjo vrednost, saj stara trasa poteka po daljši poti. 

 

VARIANTA 3 

Izgradnja tranzitnega cevovoda na potezi Košaki Počehova predvideva zamenjavo tranzitnih 

cevovodov in sicer z zamenjavo cevovodov iz DN 400 na DN 500 po novi trasi in z izgradnjo 

vodohrama. Višina investicije je visoka in zanjo ni zagotovljenih sredstev. 

 

 

15.1 RANGIRANJE VARIANT 

Za vsako od variant je narejena analiza stroškov in koristi. Povzetek podatkov za izdelavo 

analize in rezultati, uporabljeni za končno rangiranje so predstavljeni v naslednji tabeli. 

 

Tabela 29: Vhodni podatki in rezultati analize variant 

 

    Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

1 Investicijska vrednost z DDV (EUR) 

    

2.350.000,00    

    

2.480.520,00    

    

2.721.947,50    

2 

Obratovalni stroški sistema (EUR)  

(a+b+c+d) 

          

12.000,00    

          

27.000,00    

          

33.480,00    

a vzdrževalni stroški vodovoda 

             

7.000,00    

             

7.000,00    

             

7.000,00    

b Drugi vzdrževalni stroški  0,00 5000 0,00 

c obratovalni stroški  

                          

0,00 0,00 0,00 

d 

obratovalni in vzdrževalni stroški 

vodohrama 5.000,00 15000 26.480,00 

3 Amortizacija 29246,66 33228,64 42438,95 

Finančna merila 

4 Neto sedanja vrednost -1317871,17 -1702920,24 -1862951,83 

5 Ponder 1 2 3 

6 Interna stopnja donosnosti -1,2 -1,25 -1,28 

7 Ponder 1 2 3 

Ekonomska merila 

10 Neto sedanja vrednost 224522,1 45523,95 -21701,31 

11 Ponder 1 2 3 

12 Interna stopnja donosnosti 6,5 4,5 3,9 

13 Ponder 1 2 3 

Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroški na enoto učinka 

16 

Vrednost investicije na prebivalca 

(EUR/preb) 

                

223,17    

                

238,46    

                

249,64    

17 Ponder 1 2 3 
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18 

Skupni stroški investicije na enoto 

odpadne vode (EUR/M3) 

                     

9,26    

                     

9,90    

                   

10,36    

19 Ponder 1 2 3 

 

Glede na navedena finančna in ekonomska merila in merila za usklajenost z normativi, standardi 

in stroški na enoto učinka in okoljsko lokacijska merila so bile variante rangirane kot je prikazano 

v nadaljevanju. 

 

Tabela 30: Končno rangiranje predlaganih variant na področju odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode glede na merila 

  Varianta 1 Varinata 2 Varinata 3 

Finačna merila 1 2 3 

Ekonomska 

merila 1 2 3 

Merila za 

usklajenost z 

normativi, 

standardi in 

stroški na enoto 

učinka 1 2 3 

Skupaj ponderji 3 6 9 

Rang 1 2 3 

 

 

Glede na merila, določena s 26. in 27 členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št 60/06 ter vse 

njegove spremembe in dopolnitve) je bila predlagana kot najugodnejša oziroma najbolj 

optimalna Varianta 1. Le ta je v nadaljevanju podrobneje predstavljena 

 

15.2 OPIS TEHNIČNE REŠITVE 

 

Predvidena je rekonstrukcija celotnega tlačnega voda na potezi od PP Košaki do navezave na 

JE cevovod DN 400 ter rekonstrukcija dela sesalnega cevovoda v Košaškem delu od križišča z 

ulico Pod vinogradi do hišne številke Košaški dol 20. Rekonstrukcija se izvede v treh fazah. 

 

Faza 1 predstavlja rekonstrukcijo obstoječega cevovoda PVC DN 315 mm, ki poteka od lokacije 

v bližini Šentiljske ceste h.š. 120, kjer se predviden cevovod navezuje na predhodno zamenjan 

cevovod JE DN 400 mm do obstoječega VH Počehova. Od tod se obnova nadaljuje proti 

Šentiljski cesti, kjer se pri odcepu za Košaški dol (na prehodu9 od lokacije v bližini Šentiljske 

ceste h.š. 110 zaključi z navezav na predviden cevovod Duktil DN 500 – izvedba v fazi 2. 

Predvidena je rekonstrukcija z novim cevovodom Duktil DN 500 v skupni dolžini 909 m. Na 

mestu, kjer je predvidena gradnja vodohrana Počehova, V=2000m3, ki ni predmet predmetne 

investicije se izvede cevno vozlišče v AB jašku z pripravo odcepov v smer objekta. 

 

Faza 2 predstavlja rekonstrukcijo obstoječega cevovoda PVC DN 315 mm. Predvidena je 

navezava na rekonstruiran cevovod iz faze 1 ob Šentiljski cesti h.š. 110. Nov cevovod poteka 

vzporedno s Šentiljsko cesto in se zaključi pred odcepom za Krčevinsko ulico v bližini lokacije 

Šentiljska cesta h.š. 49, kjer je predvidena navezava na fazo 3 predvidene rekonstrukcije 
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vodovoda. Predvidena je rekonstrukcija z novim cevovodom Duktil DN 500 v skupni dolžini 1154 

m. 

 

Faza 3 predstavlja rekonstrukcijo obstoječega cevovoda JE DN 300 mm, PVC DN 300 mm in je 

DN 160 mm. Predvidena je navezava na rekonstuiran cevovod iz faze 2 ob Šentiljski cesti. Nov 

cevovod bo s podbojem in v zaščitni cevi prečkal železniško progo Šentilj – Maribor, nadalje je 

predvideno prečkanje hitre ceste Pesnica – Maribor. Prečkanje hitre ceste se izvede po obstoječi 

podzemni kineti, ki poteka pod hitro cesto. Cevovod se nadaljuje ob hitri cesti. Na območju 

prečkanja s hitro cesto in do obstoječega prečrpališča PP Košaki je ob rekonstrukciji 

transportnega vodovoda JE DN 300 mm, predvidena je tudi rekonstrukcija sekundarnega 

cevovoda JE 160 mm. Predvidena je tudi rekonstrukcija krajšega dela sesalnega obstoječega 

cevovoda PVC DN 300 mm, ki poteka od obstoječega prečrpališča v smeri proti Mariboru. Faza 

3 se nadaljuje ob lokalni cesti Košaški dol. Predvidena je rekonstrukcija obstoječega sesalnega 

vodovoda PVC DN 300 in JE DN 300 z novim cevovodom Duktil DN 500. Predvidena je 

rekonstrukcija obstoječega vodovoda s cevjo Duktil DN 500 v skupni dolžini 455 m in cevjo Duktil 

DN 150 mm v dolžini 124 m. Predmetni cevovodi se navezujejo na objekt PP Košaki. V sklopu 

projekta je predvidena obnova objekta, črpalnih agregatov in pripadajoče opreme. 

 

Tabela 31: Načrtovani objekti in vodovodno omrežje v okviru predlagane investicije 

Vodni viri 

Število vodnih 

virov 
1 

Ime posameznega 

vodnega vira; 

pripadajoča št. 

vodnega 

dovoljenja; 

izdatnost 

pripadajočega VV 

VRBANSKI PLATO (1171); 

zajema 15 vodnjakov; 

vodno dovoljenje 35504-310/2004; 

skupna izdatnost 760 l/s oz. največ do 14 200 000 

m3/leto 

Objekti za 

obdelavo vode 

Število objektov 1 

Ime posameznega 

objekta za pripravo 

vode; opis 

tehnologije 

čiščenja surove 

vode; osnovne 

tehnične 

karakteristike 

VODARNA VRBANSKI PLATO; 

bogatenje podtalnice s kisikom – posledično 

oksidacija kovin in njihovo izločanje; 

možnost dezinfekcije s plinskim klorom 

Črpališča 

Število črpališč 15 

Ime posameznega 

črpališča; osnovne 

tehnične 

karakteristike 

Vodnjak Vrbanski plato 9 (l. izgr. 1961, drž. št. 1122, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

  Y=548437 X=158613 

 Št. parc. 3 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 10 (l. izgr. 1968, drž. št. 1116, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548400 X=158517  

 Št. parc. 4 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 11 (l. izgr. 1968, drž. št. 1123, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 
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 Y=548478 X=158710  

 Št. parc. 498 639 Krčevina 

Vodnjak Vrbanski plato 12 (l. izgr. 1968, drž. št. 1117, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548420 X=158563  

 Št. parc. 2/2 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 13 (l. izgr. 1970, drž. št. 1124, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548498 X=158756  

 Št. parc. 498 639 Krčevina 

Vodnjak Vrbanski plato 14 (l. izgr. 1976, drž. št. 1118, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548382,23 X=158470,24 Št. parc. 10/2

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 15 (l. izgr. 1976, drž. št. 1119, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548428 X=158478  Št. parc. 8/2

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 16 (l. izgr. 1981, drž. št. 1120, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548446 X=158525  

              Št. parc. 8/3 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 17 (l. izgr. 1981, drž. št. 1121, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548466 X=158571  Št. parc. 8/4

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 18 (l. izgr. 1986, drž. št. 1125, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548485 X=158619  Št. parc. 8/5

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 19 (l. izgr. 1986, drž. št. 8606, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548507,26 X=158671,17 Št. parc. 497/2

 638 Krčevina 

Vodnjak Vrbanski plato 20 (l. izgr. 1987, drž. št. 8622, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548399,01 X=158538,37 Št. parc. 2/2

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 21 (l. izgr. 1987, drž. št. 8652, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548382 X=158496  Št. parc. 2/2

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 22 (l. izgr. 1995, drž. št. 8666, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 

 Y=548448 X=158498  Št. parc. 8/3

 658 Koroška vrata 

Vodnjak Vrbanski plato 23 (l. izgr. 1995, drž. št. 8692, 

št. vodnega dovoljenja 35504-310/2004) 
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 Y=548469 X=158549  Št. parc. 8/3

 658 Koroška vrata 

 

Vodohrani 

Število 

vodohranov 

6 glavnih VH (ob tranzitu) in 43 VH na sekundarnem 

cevovodu v vplivnem območju projekta 

Ime posameznega 

VH; kapaciteta 

posameznega VH 

VH POČEHOVA; 400 m3 

VH ZGORNJA KUNGOTA PLINTOVEC; 250 m3 

VH KANIŽA; 400 m3 

VH ŠENTILJ NOVI; 250 m3 

VHHP OČNJAK; 250 m3 

VH LENART; 400 m3 

Razbremenilniki 
Število 

razbremenilnikov  
/ 

Vodovodno 

omrežje – novo 

stanje 

(po Pregledni 

karti 2) 

Oznaka oz. številka 

odseka 
Dolžina (m)       Premer cevi ( ) 

ODSEK 1 2278 NL 500 

ODSEK 2 243 NL 500 

ODSEK 3 124 NL 150 

   

   

   

   

   

 

 

15.3 INVESTICIJSKA VREDNOST PROJEKTA 

 

Ocena stroškov je narejena na podlagi pridobljenih ocen stroškov iz podobnih investicij ter na 

osnovi popisa že izdelane projektne dokumentacije. Strošek projektne in investicijske 

dokumentacije, strošek nadzora ter strošek informiranja in obveščanja je narejen na podlagi 

ocene vrednosti podobnih del. 

 

Preračun stalnih cen v tekoče cene je narejen na podlagi podatkov UMAR-ja, ki so del 

proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2019 in 2020 - jesenska napoved 

2018-2021 (september 2018). 

 

 

Tabela 32: Ocena vrednosti investicijskih stroškov v tekočih cenah (EUR) 

Zap. št. Vrsta stroška  skupaj  

1 gradbena in investicijska dokumentacija         100.000,00    

2 gradbeno obrtniška in instalacijska dela (goi dela)     1.762.175,13    

3 nadzor gradnje in ostali stroški gradnje           44.054,38    

4 informiranje in obveščanje           20.000,00    

A Skupaj (1+2+3+4)     1.926.229,51    

5 davek na dodano vrednost kot strošek           36.091,96    
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6 davek na dodano vrednost kot izdatek         387.678,53    

B Skupaj (5+6)         423.770,49    

C Skupaj (A+B)     2.350.000,00    

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, je vrednost investicije v tekočih  cenah ocenjena na 

2.350.000,00 evrov. 

 

Tabela 34: Ocena vrednosti investicijskih stroškov v stalnih cenah, marec 2019 (EUR) 

Zap. št. Vrsta stroška  skupaj  

1 gradbena in investicijska dokumentacija           97.751,71    

2 gradbeno obrtniška in instalacijska dela (goi dela)     1.682.184,00    

3 nadzor gradnje in ostali stroški gradnje           42.054,60    

4 informiranje in obveščanje           19.536,03    

A Skupaj (1+2+3+4)     1.841.526,34    

5 davek na dodano vrednost kot strošek           35.055,31    

6 davek na dodano vrednost kot izdatek         370.080,48    

B Skupaj (5+6)         405.135,79    

C Skupaj (A+B)     2.246.662,13    

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, je vrednost investicije v stalnih  cenah ocenjena na 

2.246.662,13 evrov. 

 

16 ČLOVEŠKI VIRI 

 

Predmetni projekt bo vodila Občina Šentilj, katera za izvedbo investicije ne bo zaposlila novih 

delavcev. Upravljalec kanalizacijskega sistema Nigrad d.o.o. pri izvedbi projekta ne bo nosil 

nobene vloge, zato v nadaljevanju ne bomo podali podatkov o organizacijski strukturi 

upravljalca, saj njegovi zaposleni ne bodo imeli s projektom nobene povezave.Nosilec investicije 

je Občina Šentilj. Investicija je vodena s strani strokovnih služb Občine Šentilj. Občinska uprava 

s svojimi strokovnimi delavci je zadolžena za oddajo del v skladu z Zakonom o javnih naročilih. 

Strokovni nadzor nad gradnjo poteka v skladu z določili Zakona o graditvi objektov. Investicija 

bo izvedena v skladu s finančnimi sposobnostmi investitorja. Finančna realizacija naložbe 

poteka v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o izvrševanju proračuna. Za vodenje 

investicije in nadzor nad njo v času izgradnje skrbijo strokovne službe investitorja. Za 

posamezne faze projekta (izdelava investicijske, lokacijske in ostale dokumentacije ter nadzor 

in izvedbo) bodo poskrbeli s strani investitorja pooblaščeni, za posamezna dela strokovno 

usposobljeni notranji in zunanji izvajalci. 



Slika 4: Kadrovska shema: 

 

 

INVESTITOR IN NOSILEC 
INVESTICIJE: 
OBČINA ŠENTILJ 

SOFINANCER: 
Pristojno ministrstvo 

IZDELOVALEC 
INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJ
E: Občina Šentilj 

IZDELOVALEC 
PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE: 
Izbran v skladu z 
veljavnimi 
predpisi 

Izdelovalci vloge na 
javni poziv: Občina 
ŠENTILJ 
 

Obveščanje 
javnosti: Občina 
ŠENTILJ 

Izdelovalci razpisnih 
dokumentacija: 
Občina Šentilj 

VODENJE POSTOPKOV 
JAVNEGA NAROČANJA 
GRADNJE IN NADZORA: 
OBČINA ŠENTILJ 

IZVAJALEC GRADNJE: 
IZBRAN PREKO 
POSTOPKA JAVNEGA 
NAROČILA 

IZVAJALEC NADZORA: 
IZBRAN PREKO 
POSTOPKA JAVNEGA 
NAROČILA 
 



Navedba izkušenj pri vodenju in upravljanju z investicijami  

A; Ime in priimek:   mag. Petra Pucko, univ.dipl.ekon. 

Organizacija:   Občina Šentilj 

Priprava investicijske dokumentacije: 

 Projekt Cesta Vina in dobrot (DIIP in IP), 

 Izgradnja telovadnice pri OŠ Sladki Vrh (DIIP in IP), 

 Rekonstrukcija in adaptacija OŠ Sladki Vrh (DIIP in IP), 

 Nabava opreme za kegljišče Ceršak (DIIP), 

 Rekonstrukcija in preplastitev JP 893560 Dominko – Lokavec (DIIP in IP), 

 Poslovno industrijska cona Ceršak (DIIP), 

 Rekonstrukcija javne poti 892610 od RII – Žohar – Berač (DIIP), 

 Rekonstrukcija telovadnice za OŠ Rudolfa Maistra (DIIP), 

 Preplastitev igrišča za mali nogomet v Šentilju (DIIP), 

 Rekonstrukcija lokalnih cest v kraju Šentilj v slovenskih goricah: odsek na lokalni cesti 

392205 od Mladinske ulice do Jareninske ulice in odsek na Thalerjevi cesti  (DIIP in IP), 

 Izgradnja igrišča za mali nogomet v Sladkem Vrhu (DIIP), 

 Investicija v zdravstveni dom (DIIP), 

 Adaptacija učilnic in sanitarij  - OŠ Rudolfa Maistra (DIIP in IP), 

 Sanacija inštalacij ogrevanja in kuhinje – osnovna šola Rudolfa Maistra (DIIP in IP), 

 Operacija: Obvoznica – trg Velka (DIIP in IP), 

 LC Selnica ob Muri – Srebotje (DIIP in IP), 

 Kanalizacija in ČN Selnica ob Muri (DIIP in IP), 

 rekonstrukcija ceste JP 892460 Šentilj – Novine (DIIP), 

 rekonstrukcija ceste LC 392010 Selnica ob Muri – Sopl (DIIP in IP), 

 rekonstrukcija ceste JP 893390 gasilski dom (DIIP), 

 rekonstrukcija ceste JP 892710 Dokl – Pešl  odsek Dokl – križ (DIIP), 

 festival ujemi ritem doma (DIIP), 

 sanitarna kanalizacija za naselje Novine in pot na Novine severno od Šentilja (DIIP in 

IP), 

 gradnja večnamenske zgradbe za društvena dela (DIIP in IP), 

 investicija v poslovne prostore: rekonstrukcija vhodne ploščadi in portala kulturno 

prosvetnega centra Šentilj (DIIP in IP), 

 kulturni dom Šentilj (DIIP in IP). 

 

Vse investicije, izhajajoč iz navedenih dokumentov zgoraj, so bile predmet sofinanciranj s strani 

državnega proračuna, nekatere tudi iz EU sredstev. 

 

C; Ime in priimek:   mag. Nives Erznožnik, u.di.g. 

Organizacija:   Občina Šentilj 

Vodenje in upravljanje investicij: 

 sanacija in rekonstrukcija objekta uprave Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 

Maribor  

 izgradnja poslovnih prostorov Pošte Radovljica  

 novogradnja objekta Pošte in Telekoma Ravne na Koroškem  

 sanacija in rekonstrukcija objekta Pošte in Telekoma Slovenj Gradec  

 sanacija ceste vina in dobrot LC Šentilj - Zg.Kungota  

 rekonstrukcija Mladinske in Thalerjeve ulice v Šentilju  
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 izgradnje čistilne naprave Šentilj-jug  

 izgradnja primarnih vodovodov Kresnica - Šentilj, Zg.Velka - Žitence, Sladki Vrh - 

Svečane  

 adaptacija Osnovne šole in izgradnja telovadnice Zg.Velka   

 izgradnja telovadnice in rekonstrukcija Osnovne šole Sladki Vrh  

 adaptacija dvorane Prosvetnega doma Šentilj  

 adaptacija Zdravstvenega doma Šentilj  

 sanitarna kanalizacija za naselje Novine in pot na Novine severno od Šentilja gradnja 

večnamenske zgradbe za društvena dela 

 investicija v poslovne prostore: rekonstrukcija vhodne ploščadi in portala kulturno 

prosvetnega centra Šentilj  

 kulturni dom Šentilj . 

 

17 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN 

 

17.1 OPIS LOKACIJE 

 

V nadaljevanju je slikovni prikaz lege lokacij za vse tri izvedbene faze. 

 

Slika 5: Območje rekonstrukcije 



18 VARSTVO OKOLJA 

 

Investicija nima nobenih negativnih vplivov na okolje, zato ni stroškov odprave negativnih vplivov 

na okolje. 

Varstvo okolja opredeljujemo glede na sledeča izhodišča: 

 

 Učinkovita izraba naravnih virov: 

Z novogradnjo tranzitnega cevovoda na potezi Košaki  - Počehova bodo sedaj velike vodne 

izgube odpravljene oziroma zmanjšane. 

 

 Okoljska učinkovitost: 

Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva 

tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti. 

 

 Trajnostna dostopnost: 

Investicija je naravnana v izboljšanje trajnostne dostopnosti z vidika vodooskrbe, saj bo zaradi 

rekonstrukcije in novogradnje tranzitnega cevovoda izboljšana dostopnost vode ljudem. 

 

 Zmanjševanje vplivov na okolje:  

Negativni vplivi na okolje se bodo zmanjšali zaradi že prej v tem dokumentu navedenih dejstev. 

 

19 SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

Ocenjena vrednost investicije je v višini 2.350.000,00 v tekočih cenah. Investicijska in gradbena 

dokumentacija se namerava izdelati v letu 2018 in 2019, stroški za dokumentacijo bodo nastali 

v letu 2019. V letih 2019 in 2020 nameravajo nastati stroški informiranja in obveščanja. V letu 

2020 pa stroški gradnje in gradbenega nadzora ter ostali stroški gradnje. 

 

Tabela 35: Okvirni obseg investicijskih stroškov po letih v tekočih in  stalnih cenah (EUR) 

Zap. 

št. Vrsta stroška 2019 2020  skupaj  

1 gradbena in investicijska dokumentacija 

    

100.000,00      

        

100.000,00    

2 

gradbeno obrtniška in instalacijska dela 

(goi dela)   

    

1.762.175,13    

    

1.762.175,13    

3 nadzor gradnje in ostali stroški gradnje   

          

44.054,38    

          

44.054,38    

4 informiranje in obveščanje 

         

5.000,00    

          

15.000,00    

          

20.000,00    

A Skupaj (1+2+3+4) 

    

105.000,00    

    

1.821.229,51    

    

1.926.229,51    

5 davek na dodano vrednost kot strošek 

       

23.100,00    

          

12.991,96    

          

36.091,96    

6 davek na dodano vrednost kot izdatek   

        

387.678,53    

        

387.678,53    

B Skupaj (5+6) 

       

23.100,00    

        

400.670,49    

        

423.770,49    
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C Skupaj (A+B) 

    

128.100,00    

    

2.221.900,00    

    

2.350.000,00    

 

Tabela 36: Časovni načrt 

  2018 2019 2020 

Priprava DIIP  x      

Izdelava IP    x    

Priprava in izvedba javnega naročila za projektno dokumentacijo  x      

Izdelava projektne dokumentacije  x   x    

Pridobitev zemljišč / soglasij za posege v prostor  x   x    

Priprava in izvedba javnega naročila za gradnjo    x    

Priprava in izvedba javnega naročila za nadzor    x    

Izvedba gradnje in nadzora      x  

Izvedba ukrepov obveščanja javnosti  x   x   x  

Druge aktivnosti za izvedbo projekta  x   x   x  

 

 

20 FINANČNA ANALIZA 

 

20.1 FINANČNA ANALIZA IN DENARNI TOK 

 

Predmet operacije je rekonstrukcija tranzitnega cevovoda na potezi Košaki Počehova. Investicija 

ni tržno naravnana in ne bo ustvarjala nobenih prihodkov.  V spodaj prikazani tabeli predstavljajo 

operativni stroški stroške rednega vzdrževanja. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je uporabljena 

diskontna mera 4%. Koristi iz projekta se lahko izrazijo le v nedenarni obliki, in so enake kot je  

navedeno v poglavjih tega dokumenta. Referenčno obdobje je obdobje 30 let. 

 

Tabela 37: Ocena vrednosti investicijskih stroškov v tekočih cenah, marec 2019 (EUR) 

Zap. št. Vrsta stroška  skupaj  

1 gradbena in investicijska dokumentacija         100.000,00    

2 gradbeno obrtniška in instalacijska dela (goi dela)     1.762.175,13    

3 nadzor gradnje in ostali stroški gradnje           44.054,38    

4 informiranje in obveščanje           20.000,00    

A Skupaj (1+2+3+4)     1.926.229,51    

5 davek na dodano vrednost kot strošek           36.091,96    

6 davek na dodano vrednost kot izdatek         387.678,53    

B Skupaj (5+6)         423.770,49    

C Skupaj (A+B)     2.350.000,00    

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, je vrednost investicije v tekočih  cenah ocenjena na 

2.350.000,00 evrov. 
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Tabela 38: Ocena vrednosti investicijskih stroškov v stalnih cenah, marec 2019 (EUR) 

Zap. št. Vrsta stroška  skupaj  

1 gradbena in investicijska dokumentacija           97.751,71    

2 gradbeno obrtniška in instalacijska dela (goi dela)     1.682.184,00    

3 nadzor gradnje in ostali stroški gradnje           42.054,60    

4 informiranje in obveščanje           19.536,03    

A Skupaj (1+2+3+4)     1.841.526,34    

5 davek na dodano vrednost kot strošek           35.055,31    

6 davek na dodano vrednost kot izdatek         370.080,48    

B Skupaj (5+6)         405.135,79    

C Skupaj (A+B)     2.246.662,13    

 

 

Tabela 39:Analiza denarnega toka (EUR) 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) 

Leto 

(zap.št.) 

Leto 

(letnica) 

Investicijski 

stroški 

Operativni 

stroški 
Prihodki 

Ostanek 

vrednosti 

Neto  

denarni tok 

0 2018       102.635,71            -102.635,71 

1 2019 2.144.026,42       

-

2.144.026,42 

2 2020   15000     -15.000,00 

3 2021   15150     -15.150,00 

4 2022   15302     -15.301,50 

5 2023   15455     -15.454,52 

6 2024   15609     -15.609,06 

7 2025   15765     -15.765,15 

8 2026   15923     -15.922,80 

9 2027   16082     -16.082,03 

10 2028   16243     -16.242,85 

11 2029   16405     -16.405,28 

12 2030   16569     -16.569,33 

13 2031   16735     -16.735,03 

14 2032   16902     -16.902,38 

15 2033   17071     -17.071,40 

16 2034   17242     -17.242,11 

17 2035   17415     -17.414,53 

18 2036   17589     -17.588,68 

19 2037   17765     -17.764,57 

20 2038   17942     -17.942,21 

21 2039   18122     -18.121,63 

22 2040   18303     -18.302,85 

23 2041   18486     -18.485,88 

24 2042   18671     -18.670,74 

25 2043   18857     -18.857,45 

26 2044   19046     -19.046,02 
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27 2045   19236     -19.236,48 

28 2046   19429     -19.428,84 

29 2047   19623   359.465,94 339.842,81 

  Skupaj 2.246.662,13 481.936,45 0,00 359.465,94 

-

2.369.132,64 

 

 

 

Tabela 40: Analiza denarnega toka v diskontiranih cenah (EUR) 

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 4% 

Leto 

(zap.št.) 

Leto 

(letnica) 

Investicijski 

stroški 

Operativni 

stroški 
Prihodki 

Ostanek 

vrednosti 

Neto  

denarni tok 

0 2018 102.635,71 0,00 0,00 0,00 -102.635,71 

1 2019 2.061.563,87 0,00 0,00 0,00 

-

2.061.563,87 

2 2020 0,00 13.868,34 0,00 0,00 -13.868,34 

3 2021 0,00 13.468,29 0,00 0,00 -13.468,29 

4 2022 0,00 13.079,79 0,00 0,00 -13.079,79 

5 2023 0,00 12.702,48 0,00 0,00 -12.702,48 

6 2024 0,00 12.336,07 0,00 0,00 -12.336,07 

7 2025 0,00 11.980,22 0,00 0,00 -11.980,22 

8 2026 0,00 11.634,64 0,00 0,00 -11.634,64 

9 2027 0,00 11.299,02 0,00 0,00 -11.299,02 

10 2028 0,00 10.973,09 0,00 0,00 -10.973,09 

11 2029 0,00 10.656,56 0,00 0,00 -10.656,56 

12 2030 0,00 10.349,16 0,00 0,00 -10.349,16 

13 2031 0,00 10.050,62 0,00 0,00 -10.050,62 

14 2032 0,00 9.760,70 0,00 0,00 -9.760,70 

15 2033 0,00 9.479,14 0,00 0,00 -9.479,14 

16 2034 0,00 9.205,71 0,00 0,00 -9.205,71 

17 2035 0,00 8.940,16 0,00 0,00 -8.940,16 

18 2036 0,00 8.682,27 0,00 0,00 -8.682,27 

19 2037 0,00 8.431,82 0,00 0,00 -8.431,82 

20 2038 0,00 8.188,59 0,00 0,00 -8.188,59 

21 2039 0,00 7.952,38 0,00 0,00 -7.952,38 

22 2040 0,00 7.722,99 0,00 0,00 -7.722,99 

23 2041 0,00 7.500,21 0,00 0,00 -7.500,21 

24 2042 0,00 7.283,86 0,00 0,00 -7.283,86 

25 2043 0,00 7.073,74 0,00 0,00 -7.073,74 

26 2044 0,00 6.869,69 0,00 0,00 -6.869,69 

27 2045 0,00 6.671,53 0,00 0,00 -6.671,53 

28 2046 0,00 6.479,08 0,00 0,00 -6.479,08 

29 2047 0,00 6.292,19 0,00 115.263,26 108.971,08 

  Skupaj 2.164.199,58 268.932,32 0,00 115.263,26 

-

2.317.868,64 
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20.2 LETNI OBRATOVALNI STROŠKI 

 

Obratovalni stroški so dodatni obratovalni in vzdrževalni stroški vodovoda, ki nastanejo zaradi 

izvedbe projekta. 

 

Letni obratovalni strošek je 15.000,00 EUR v prvem letu obratovanja in povečan za 1% vsako 

naslednje leto. 

 

Tabela 41: Letni obratovalni stroški 

Obratovalni stroški Letni strošek 

stroški obratovanja in 

vzdrževanja 

15.000,00 + 1% vsako 

naslednje leto 

 

20.3 PREDVIDENI STROŠKI AMORTIZACIJE 

 

Amortizacija za vodovod je obračunana po 3% amortizacijski stopnji.  

 

Tabela 42: letni strošek amortizacije 

Amortizacija kanalizacije Amortizacijska stopnja Letni strošek 

kanalizacija 3% 67.399,86 

 

 

20.4 PREDVIDENI PRIHODKI 

 

Občine partnerice prihodkov iz naslova izvedene operacije ne bo imela. 

 

20.5 REZULTATI FINANČNE ANALIZE 

 

Kot kriterij donosnosti naložbe so v finančno ekonomski analizi uporabljeni kazalci finančne 

interne stopnje donosnosti investicije – FRR©, finančne neto sedanje vrednosti projekta (FNPV 

©, finančne interne stopnje donosnosti kapitala – FRR (K) in finančne neto sedanje vrednosti 

kapitala (FNVP (K). 

 

Finančna interna stopnja donosa je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja 

vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Z izračunom 

interne stopnje donosnosti investicije se meri zmožnost pokritja investicijskih stroškov z neto 

prihodki. 

 

Finančna neto sedanja vrednost projekta je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto 

donosov v ekonomski dobi projekta oz. kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in 

diskontiranih tokov vseh odlivov neke naložbe.  

 

Finančna interna stopnja donosnosti kapitala se izračuna z vloženim kapitalom države članice, 

krediti in skupaj s poslovnimi stroški ter pripadajočimi obrestmi in prihodki med prilivi. Donacije 

EU niso upoštevane. Kazalnik pove, kakšen je finančni donos projekta glede na njegova 

finančna bremena, ne glede na investicijske stroške. 

 

Finančna neto sedanja vrednost kapitala je izračunana kot vsota neto diskontiranega toka, kjer 

so v izračunu upoštevani vsi viri financiranja, razen prispevka EU. 
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20.5.1 FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST 

    
Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč: 

    
·         vrednost investicije (stalna cena)              2.246.662,13 

 

·         ekonomska doba investicije (v 

letih)   30 let 

·         diskontna stopnja p =  4%. 4% 

    

    

 
FNPV =  

 

  
-2.317.868,64   

    
Finančna interna stopnja donosnosti 

    

 FIRR= 

-1,05 

  

    
 

20.6 FINANČNA POKRITOST PROJEKTA 

 

Investicija je pokrita z lastnim deležem občin partneric v projektu ter sofinancerskih 

sredstev. V proračunih občin partneric so za obratovalne in vzdrževalne stroške 

predvideni proračunski odhodki. Z vidika navedenega je projekt finančno pokrit. 

 

20.7 VIRI FINANCIRANJA 

 

V naslednji tabeli je prikazan izračun sofinancerskega deleža. 

 

Tabela 43: Izračun sofinancerskega deleža 

  v EUR 

Skupni investicijski stroški (nediskontirani) 2.246.662,13 

Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH 

cenah 2.350.000,00 

Diskontirani investicijski stroški (DIC) 2.164.199,58 

Diskontirani neto prihodki (DNR) -153.669,06 

 

  

če je 

DNR<0: 

1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-

DNR): 2.317.868,64 

1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): 100% 

2) Izračun pripadajočega zneska 

(DA=EC*R): 2.350.000,00 
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3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU 

(CRpa): 85% 

3b) Izračun najvišjega zneska EU 

(DA*Crpa): 1.997.500,00 

 

20.8 STRUKTURA VIROV FINANCIRANJA 

 

Za predmetno investicijo so predvideni viri financiranja sledeči: 

 

Tabela 44: Viri financiranja (EUR) 

Občine 

občine (v 

EUR) 

Ministrstvo za 

okolje in prostor 

(v EUR) 

 ESRR (v 

EUR) 

Skupaj (v 

EUR) ključ 

 Mestna 

občina 

Maribor   11.932,91 13.947,13 55.788,53 81.668,56 3,48 

 Pesnica  73.995,25 86.485,34 345.941,36 506.421,95 21,55 

 Kungota  39.814,39 46.534,90 186.139,59 272.488,87 11,60 

 Šentilj  69.047,11 80.701,98 322.807,92 472.557,02 20,11 

 Lenart  82.137,08 96.001,48 384.005,94 562.144,51 23,92 

 Sv. Trojica  13.035,63 15.235,99 60.943,97 89.215,59 3,80 

 Sv. Jurij  17.011,82 19.883,34 79.533,37 116.428,53 4,95 

 Benedikt  19.222,16 22.466,78 89.867,12 131.556,06 5,60 

 Sv. Ana  15.159,57 17.718,45 70.873,78 103.751,80 4,41 

 Cerkvenjak  448,84 524,61 2.098,42 3.071,87 0,13 

Ostali viri 

 10.695,24   10.695,24 0,46 

 Skupaj 352.500,00 399.500,00 1.598.000,00 2.350.000,00 100,00 

 

 

20.9 STROŠKI IN KORISTI, KI SE NE DAJO IZRAZITI Z DENARJEM 

 

Stroški: 

Stroški operacije so ocenjeni v višini v tekočih cenah 2.350.000,00 EUR. 

 

 

Koristi: 

Koristi bodo vidne v: 

 zmanjšanje onesnaženosti okolja, 

 urejen vodovodni sistem sistem, 

 zagotovljena pretočnost vodovodnega sistema in 

 ne bo več prihajalo do kontaminacije podtalnice in zemljine. 

 

20.10 EKONOMSKA ANALIZA IN DENARNI TOK 

 

Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost projekta s širšega družbenega, razvojno-

gospodarskega in socialnega vidika. Za izračun ekonomske analize vključimo učinke investicije 
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na javno dobro. V tem primeru je več vplivov na javno dobro. Javno dobro je opredeljeno in 

opisano kot prihodek – javno dobro. 



Tabela 45: Ekonomska analiza (EUR) 

leto 

prihodki 

SKUPAJ 

PRIHODKI 

odhodki 

odhodki 

skupaj 

neto denarni 

tok 

prihranek 

zaradi 

manjšega 

vzdrževanj

a 

prihranek 

zaradi 

izboljšanja 

zdravstvenega 

stanja 

Družbeni 

učinki 

gradbeništv

o 

investicija 

brez ddv 

redni  

vzdrževaln

i stroški 

2020       

1.000.000,0

0 1.000.000,00 

1.926.229,5

1 0,00 

1.926.229,5

1 -926.229,51 

2021 22.500,00 9.000,00 32.603,88   64.103,88   15.000,00 15.000,00 49.103,88 

2022 22.950,00 9.180,00 33.255,96   65.385,96   15.150,00 15.150,00 50.235,96 

2023 23.409,00 9.363,60 33.921,08   66.693,68   15.301,50 15.301,50 51.392,18 

2024 23.877,18 9.550,87 34.599,50   68.027,55   15.454,52 15.454,52 52.573,04 

2025 24.354,72 9.741,89 35.291,49   69.388,10   15.609,06 15.609,06 53.779,04 

2026 24.841,82 9.936,73 35.997,32   70.775,86   15.765,15 15.765,15 55.010,71 

2027 25.338,65 10.135,46 36.717,26   72.191,38   15.922,80 15.922,80 56.268,58 

2028 25.845,43 10.338,17 37.451,61   73.635,21   16.082,03 16.082,03 57.553,18 

2029 26.362,34 10.544,93 38.200,64   75.107,91   16.242,85 16.242,85 58.865,06 

2030 26.889,58 10.755,83 38.964,65   76.610,07   16.405,28 16.405,28 60.204,79 

2031 27.427,37 10.970,95 39.743,95   78.142,27   16.569,33 16.569,33 61.572,94 

2032 27.975,92 11.190,37 40.538,83   79.705,12   16.735,03 16.735,03 62.970,09 

2033 28.535,44 11.414,18 41.349,60   81.299,22   16.902,38 16.902,38 64.396,84 

2034 29.106,15 11.642,46 42.176,60   82.925,20   17.071,40 17.071,40 65.853,80 

2035 29.688,27 11.875,31 43.020,13   84.583,71   17.242,11 17.242,11 67.341,60 

2036 30.282,04 12.112,82 43.880,53   86.275,38   17.414,53 17.414,53 68.860,85 

2037 30.887,68 12.355,07 44.758,14   88.000,89   17.588,68 17.588,68 70.412,21 

2038 31.505,43 12.602,17 45.653,30   89.760,91   17.764,57 17.764,57 71.996,34 

2039 32.135,54 12.854,22 46.566,37   91.556,13   17.942,21 17.942,21 73.613,91 

2040 32.778,25 13.111,30 47.497,70   93.387,25   18.121,63 18.121,63 75.265,61 

2041 33.433,82 13.373,53 48.447,65   95.254,99   18.302,85 18.302,85 76.952,14 
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2042 34.102,49 13.641,00 49.416,60   97.160,09   18.485,88 18.485,88 78.674,21 

2043 34.784,54 13.913,82 50.404,94   99.103,30   18.670,74 18.670,74 80.432,56 

2044 35.480,23 14.192,09 51.413,03   101.085,36   18.857,45 18.857,45 82.227,92 

2045 36.189,84 14.475,94 52.441,30   103.107,07   19.046,02 19.046,02 84.061,05 

2046 36.913,63 14.765,45 53.490,12   105.169,21   19.236,48 19.236,48 85.932,73 

2047 37.651,91 15.060,76 54.559,92   107.272,59   19.428,84 19.428,84 87.843,75 

2048 38.404,95 15.361,98 55.651,12   109.418,05   19.623,13 19.623,13 89.794,91 

2049 39.173,04 15.669,22 56.764,14   111.606,41   19.819,36 19.819,36 91.787,04 

2050 39.956,51 15.982,60 57.899,43 146233,45 260.071,98   20.017,56 20.017,56 240.054,43 

skupaj 912.781,78 365.112,71 

1.322.676,7

9 

1.146.233,4

5 3.746.804,73 

1.926.229,5

1 

521.773,3

7 

2.448.002,8

8 1.298.801,85 

diskontiran

e vrednosti 442.014,86 176.805,95 640.506,65 888.996,36 2.148.323,82 

1.712.411,0

2 

268.932,3

2 

1.981.343,3

4 166.980,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazložitev prihodkov z naslova javno dobro: 

 

JAVNO DOBRO I – prihranek zaradi manjšega vzdrževanja 

Stroški vzdrževanja v objektih se bodo zaradi boljše vode zmanjšala. Ocena je 22.500 eur na 

območju vseh 10 občin. Upoštevali smo, da se cena letno viša za najmanj 2%.  

 

 

JAVNO DOBRO II – prihranek zaradi izboljšanja zdravstvenega stanja 

Manj onesnažena podtalnica vpliva na kvalitetnejšo pridelavo hrane doma. Ker je območje 

aglomeracije podeželsko območje, kjer si večina gospodinjstev vsaj 50% zelenjave pridela 

doma, bo le ta kvalitetnejša. Hrana je eden izmed poglavitnih vzrokov za nastanek bolezni, 

zaradi česar so ljudje primorani k nakupu potrebnih zdravil. Predvidevamo, da se bo zaradi 

kvalitetnejše hrane, kar posledično vpliva na bolj zdravo življenje, ustvaril prihodek zaradi 

zmanjšanega nakupa zdravil. Predvidevamo, da bo najmanj 300 prebivalcev na letni ravni 

porabila 30 evrov manj za nakup zdravil. Upoštevana je 2% rast prebivalstva.   

 

JAVNO DOBRO IV – družbeni učinki 

Koristi se bodo kazale predvsem v zmanjšanju števila bolniških dni. Če predvidevamo, da znaša 

povprečen strošek na dan zaposlenega v času bolniške 79 evrov in da znaša povprečen strošek 

izgubljene dodane vrednosti (ob odsotnosti) zaposlenega 141 evrov, predvidevamo, da se bo 

ob zmanjšanju bolniških dni, letno v višini 5%, kar bi znašalo 25,27 dni na leto, pokazale koristi 

v višini 32.608,88 evrov. 

 

JAVNO DOBRO IV – družbeni učinki 

Na račun izvedbe investicije bodo posredno lokalna gradbena podjetja izvajala storitve najmanj 

v 50% obsegu storitev. Pri tem javnem dobru je tudi upoštevan ostanek vrednost. 

 

20.10.1 EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST, EKONOMSKA INTERNA 

STOPNJA DONOSA, EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST IN DOBA 

VRAČANJA INVESTICIJE PO EKONOMSKI ANALIZI 

 

EIRR= 5,71% 

 

ENSV= 166.980,48 

 

RNSV= 0,65 

  

DVI= 16,00 

 

 Ekonomska interna stopnja donosa (EIRR) je pozitivna, znaša 5,71 % in je višja od 

splošne diskontne stopnje, kar pomeni da je investicija z vidika tega kazalnika upravičena 

 Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je pri upoštevanih parametrih (4% diskontna 

stopnja, ekonomska doba investicije 30let) pozitivna, kar pomeni, da je interna stopnja 

donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem 

primeru upravičena in ekonomsko smiselna.  
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 Doba vračanja investicije (DVI) je 16 let, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize 

in visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO 

DOBRO. 

 Relativna neto sedanja vrednost (RNSV) izračun nam kaže, da bo investicija do konca 

svoje ekonomske dobe projekta zbrala toliko sredstev iz amortizacije in ustvarjenega dobička, 

da bo takrat mogoče financirati 65% enako velikega projekta. 

 Če je RNSV enaka 0, potem je donosnost projekta ravno enaka diskontni stopnji. RNSV 

je 0,65 kar pomeni da je donosnost investicije večja od diskontne stopnje. 

 

21 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 

 

21.1  SPLOŠNA ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

 

V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo 

na izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili: 

 

 Povečanje stroškov investicije za 10% ali 20%: 

 

Tabela 46: prikaz povečanja vrednosti stroškov investicije v stalnih cenah: 

vrednost investicije  2.246.662,13 

 povečanje za 10%  2.471.328,34 

 povečanje za 20%  2.695.994,55 

 

Tabela 32: prikaz sprememb kazalnikov zaradi sprememb vrednosti stroškov investicije v stalnih 

cenah: 

Preizkušena 

spremenljivka 

Sprememba 

finančne 

stopnje 

donosa (%) +/- 

Sprememba 

finančne čiste 

sedanje 

vrednosti (%) 

+/- 

Sprememba 

ekonomske 

stopnje 

donosa (%) +/- 

Sprememba 

ekonomske 

čiste sedanje 

vrednosti 

(%) +/- 

Povečana 

vrednost 

investicije za 

10% 

0,38% -8,7% -1,04 -16% 

Povečana 

vrednost 

investicije za 

20% 

0,99% -27,9% -3,56 -73% 

 

Glede na zagotovljena sredstva v proračunu občine Šentilj dokončanje investicije ne bi bilo 

možno, saj bi s tem presegli vrednost, ki je za ta namen namenjena tej postavki. 

 

 Povečanje operativnih stroškov za 10% ali 20% 

Tabela 47: Prikaz povečanja operativnih stroškov – investicijska vzdrževalna dela  

vrednost operativnih stroškov  360.000 

 povečanje za 10%  396.000 

 povečanje za 20%  432.000 
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Tabela 48: prikaz sprememb kazalnikov zaradi sprememb operativnih stroškov investicije v 

stalnih cenah: 

Preizkušena 

spremenljivka 

Sprememba 

finančne 

stopnje 

donosa (%) +/- 

Sprememba 

finančne čiste 

sedanje 

vrednosti (%) 

+/- 

Sprememba 

ekonomske 

stopnje 

donosa (%) +/- 

Sprememba 

ekonomske 

čiste sedanje 

vrednosti 

(%) +/- 

Povečanje 

operativnih 

stroškov za 10% 

Je ni -1,2% -0,15% -4% 

Povečanje 

operativnih 

stroškov za 20% 

Je ni -2,4% -0,30 -7% 

 

Povečanje operativnih stroškov za 10%  ali 20% posledično pomeni nižjo neto sedanjo vrednost, 

vendar ostajajo vsi kazalniki še v mejah upravičenosti: 

1. interna stopnja donosa se zmanjša, vendar še vedno ostaja v ekonomskih mejah 

upravičenosti, pri upoštevanju 4% diskontne stopnje, 

2. občutljivost investicije na spremembo operativnih stroškov je minimalna. 

 

21.2 ANALIZA TVEGANJ 

 

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je 

stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost. 

1. Poslovna tveganja 

Na področju poslovnih tveganj je občina izpostavljena prodajnemu tveganju, obratovalnemu 

tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjimi tveganji. Ocenjujemo, da je 

izpostavljenost obratovalnemu tveganju, predvsem cenovnemu, zaradi zunanjega izvajalca  

precej visoka, saj si bo vzdrževalec letno dvigoval ceno storitev in ima glede na strokovnost in 

velikost monopol na tem področju. Vendar smo to postavko že upoštevali in zaračunali 1% dvig 

vsako leto iz naslova vzdrževanja. 

2. Finančna tveganja  

Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za občino, saj brez 

nepovratne pomoči ne bo mogla zapirati finančno konstrukcijo, saj je za tovrstno investicijo 

nemogoče pridobiti privatnega investitorja. Da omejimo tveganje in zapremo finančno 

konstrukcijo, se bomo prijavili na javno poziv za pridobitev kohezijskih sredstev. 

   

Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z 

načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev.  

3. Ekološko tveganje 

Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najboljših razpoložljivih tehnik izvedbe, zato ekološkega 

tveganja ne bo.  

4. Tveganje javnega interesa 

Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto življenja, 

okolja, po drugi strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev.  

5. Organizacijska struktura projekta 

Strokovno podkovane službe občine Šentilj imajo zadostne reference za gospodarno ravnanje 

in učinkovito poslovno odločanje. 
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21.3 INFORMACIJA O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI 

 

Po izvedeni investiciji bo zgrajen vodovodni sistem zagotavljal svojo funkcionalnost in 

namembnost. 

 

21.4 ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IN UTEMELJENOST PROJEKTA 

 

Izdelava projektne dokumentacije se je začela že leta 2018. V letu 2019 se načrtuje pridobitev 

gradbenega dovoljenja. V letu 2019 prav tako načrtujemo izvedbo javnih naročil za gradnjo, 

nadzor in komuniciranje z javnostjo. Gradnja bo potekala v letih 2019 in 2020. V letu 2021 je 

predvideno poskusno obratovanje. 

 

EIRR= 5,71% 

 

ENSV= 166.980,48 

 

RNSV= 0,65 

  

DVI= 16,00 

 

 Ekonomska interna stopnja donosa (EIRR) je pozitivna, znaša 5,71 % in je višja od 

splošne diskontne stopnje, kar pomeni da je investicija z vidika tega kazalnika upravičena 

 Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je pri upoštevanih parametrih (4% diskontna 

stopnja, ekonomska doba investicije 30let) pozitivna, kar pomeni, da je interna stopnja 

donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem 

primeru upravičena in ekonomsko smiselna.  

 Doba vračanja investicije (DVI) je 16 let, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize 

in visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO 

DOBRO. 

 Relativna neto sedanja vrednost (RNSV) izračun nam kaže, da bo investicija do konca 

svoje ekonomske dobe projekta zbrala toliko sredstev iz amortizacije in ustvarjenega dobička, 

da bo takrat mogoče financirati 65% enako velikega projekta. 

 Če je RNSV enaka 0, potem je donosnost projekta ravno enaka diskontni stopnji. RNSV 

je 0,65 kar pomeni da je donosnost investicije večja od diskontne stopnje. 

 

Iz vseh dosedanjih podatkov tega dokumenta je ugotovljeno, da je investicija utemeljena. 

 

 

        Pripravila: 

Pucko Petra, univ.dipl.ekon. 
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OBČINA SVETA ANA 
    Občinski svet 
 
Številka:  03202-1/2018 
Datum:  18. 9. 2019 

 
  

 
 
 

PREDLOG  
ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNE  

OBČINSKE  UPRAVE MARIBOR  
- skrajšan postopek 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Župan občine Sveta Ana  

GRADIVO PRIPRAVILA:  Občinska uprava MOM in delovna skupina občin soustanoviteljic 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17) in 15. člena Statuta 

Občine Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2019) se sprejme Odlok o podlagah za 

odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Sveta 

Ana  uporabnika v predloženi obliki. 
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Predlog 
 

Na podlagi  
23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2011, 8/2014 in 
12/2019), 
15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasili slovenskih občin, št. 22/2018), 
15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2016), 
16. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 
17/2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2010, 32/2011 in 24/2015), 
16. člena Statuta Občine Hoče-Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2018), 
16. člena Statuta Občine Kungota (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2018), 
16. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 
31/2017), 
14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017), 
14. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik, št. 
24/2015 in 16/2017), 
18. člena Statuta Občine Pesnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2019 in 28/2019), 
15. člena Statuta Občine Rače-Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/2011 in 5/2015), 
15. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2018), 
16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 35/2017 – UPB1), 
16. člena Statuta Občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2017 – UPB1 in 35/2017), 
15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2019), 
16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 
22/2010, 12/2014, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017 in 3/2019), 
16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 
26/2018), 
16. člena Statuta Občine Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/2009 in 23/2010) 
  
so 
  
Mestni svet Mestne občine Maribor na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Benedikt na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Cerkvenjak na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Duplek na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Kungota na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Lenart na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Pesnica na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Rače-Fram na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Ruše na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Starše na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Sveta Ana na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v slovenskih goricah na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na ___ redni seji dne _____, 
Občinski svet Občine Šentilj na ___ redni seji dne _____,          
 
 
v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18)   
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sprejeli naslednji  
O D L O K  

o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor 
  

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 
1. člen  

 
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna 

uprava), določi njegovo ime in sedež, naloge, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje 
sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.  

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih 
organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.  

(3) V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.  

 
2. člen  

 
Mestna občina Maribor, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina 

Hoče-Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž 
na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače-Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob 
Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Občina 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter Občina Šentilj (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) 
ustanovijo skupno občinsko upravo z imenom »Skupna občinska uprava Maribor«, za 
skupno opravljanje sledečih nalog:  

– občinskega inšpekcijskega nadzorstva;  

– občinskega redarstva;  

– pravne službe;  

– občinskega odvetništva;  

– notranje revizije;  

– proračunskega računovodstva;  

– varstva okolja;  

– urejanja prostora;  

– civilne zaščite;  

– požarnega varstva in  

– urejanja prometa.  

 
3. člen  

 
(1) Skupna uprava bo pričela z delom, dne 01.01.2020.  

(2) Posamezne naloge iz 2. člena tega odloka se lahko opravljajo v obliki notranjih 
organizacijskih enot (NOE) skupne uprave, kot jih opredeljuje 6. člen tega odloka. 

(3) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Maribor na naslovu Ulica heroja Staneta 1, 
2000 Maribor. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#I. SPLOŠNE DOLOČBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#I. SPLOŠNE DOLOČBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#1. člen
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 (4) NOE imajo sedež v Mestni občini Maribor na naslovu Ulica heroja Staneta 1, 2000 
Maribor ali v posamezni občini ustanoviteljici, in sicer na lokacijah, ki jih določijo župani občin 
ustanoviteljic, ki so pristopile k opravljanju posameznih nalog. O sedežu in uradnih urah 
posamezne NOE sedežna občina izda javno obvestilo na svoji spletni strani, lahko pa tudi 
preko sredstev javnega obveščanja.  

(5) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Skupna 
občinska uprava Maribor, v notranjem krogu naslov Ulica heroja Staneta 1, v sredini pa napis 
Maribor. 

(6) Posamezna NOE ima svoj žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: 
Skupna občinska uprava Maribor, naziv posamezne NOE, v notranjem krogu naslov NOE, v 
sredini pa napis Maribor.    

(7) Skupna uprava lahko uporablja tudi kratico SOU Maribor.  

 
4. člen  

 
(1) Ustanoviteljske pravice občin izvršujejo župani občin ustanoviteljic, razen sprejema 

sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje 
skupne uprave v svojih proračunih, za kar so pristojni mestni svet in občinski sveti.  

(2) Župani dajejo predhodno soglasje k imenovanju in razrešitvi vodje skupne uprave, ki 
ga imenuje in razreši župan sedežne občine. Šteje se, da je zadostno soglasje k imenovanju 
in razrešitvi vodje skupne uprave podano, ko k slednjemu poda soglasje 2/3 županov občin 
ustanoviteljic.  

(3) Župani sprejmejo letni program dela, finančni načrt in kadrovski načrt skupne uprave, 
nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in 
delovanja skupne uprave.  

(4) Dokumente in pristojnosti iz prejšnjega odstavka tega člena sprejmejo in izvršujejo 
župani občin ustanoviteljic, ki so pristopile k opravljanju posameznih nalog. 

 
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA  

 
5. člen  

 
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge 

občinskih uprav občin ustanoviteljic ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz 
pristojnosti občin ustanoviteljic, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti prenesejo na 
skupno upravo.  

(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in 
predpisi občin ustanoviteljic.  

(3) Vrsta in obseg delovanja ter višina potrebnih sredstev za posamezno nalogo je za 
občine ustanoviteljice, ki so pristopile k izvajanju posamezne naloge, določena z letnim 
programom dela in s finančnim načrtom ter s kadrovskim načrtom ter z delitvijo stroškov po 
posameznih občinah ustanoviteljicah.  

 

6. člen 

Skupna uprava je lahko sestavljena iz naslednjih NOE: 

– Medobčinska inšpekcija, 

– Medobčinsko redarstvo, 
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– Skupna pravna služba, 

– Medobčinsko odvetništvo, 

– Skupna notranja revizijska služba, 

– Skupno proračunsko računovodstvo, 

– Skupna služba varstva okolja, 

– Skupna služba urejanja prostora, 

– Skupna služba civilne zaščite, 

– Skupna služba požarnega varstva, 

– Skupna služba urejanja prometa. 

 
7. člen  

 
Medobčinska inšpekcija  

 
(1) Medobčinska inšpekcija je nadzorni in prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki so 

vključene v skupno upravo na področju izvajanja nalog občinske inšpekcije.  

(2) Inšpekcijski nadzor izvajajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi.  

(3) Inšpektorji izvajajo nadzor in vodijo prekrškovne postopke in odločajo o prekrških iz 
občinske pristojnosti, določene z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine 
ustanoviteljice.  

(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče občinski inšpektor, so prihodek proračuna 
občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.  

(5) Medobčinsko inšpekcijo vodi vodja medobčinske inšpekcije. 

(6) Vrsta in obseg nalog, ki jih medobčinska inšpekcija izvaja za posamezno občino 
ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.  

 
8. člen  

 
Medobčinsko redarstvo  

 
(1) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ za občine ustanoviteljice, ki so vključene 

v skupno upravo na področju občinskega redarstva.  

(2) Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva določajo zakoni ali na podlagi 
zakonov izdani občinski predpisi.  

(3) Medobčinsko redarstvo vodi vodja medobčinskega redarstva. 

(4) Vodja medobčinskega redarstva in občinski redarji so pooblaščene uradne osebe.  

(5) Pri opravljanju nalog občinski redarji izrekajo opozorila in globe ter izvajajo pooblastila 
in ukrepe, ki so preneseni nanje z zakoni in občinskimi predpisi.  

(6) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo občinski redarji, so prihodek proračuna 
občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.  

(7) Vrsta in obseg nalog, ki jih medobčinsko redarstvo izvaja za posamezno občino 
ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka. 
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9. člen  
 

Skupna pravna služba   
 

(1) Skupna pravna služba opravlja naloge pravne službe za občine ustanoviteljice, ki so 
vključene v skupno upravo na področju pravne službe.  

(2) Naloge pravne službe so:  

– priprava in pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih najzahtevnejših gradiv,  

– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,  

– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih ter vodenje najzahtevnejših 
upravnih postopkov,  

– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih 
zahtevnih gradiv,  

– priprava gradiva in sodelovanje na sejah mestnega sveta in občinskih svetov, odborov 
in komisij,  

– vlaganje e-zemljiškoknjižnih predlogov,  

– priprava in pregled različnih vrst pogodb,  

– varstvo osebnih podatkov,  

– opravljanje nalog z delovnih področij, ki so v pristojnosti lokalne samouprave,  

– druge naloge s pravnega področja v skladu z veljavnimi predpisi.  

(3) Skupno pravno službo vodi vodja skupne pravne službe. 

(4) Vrsta in obseg nalog, ki jih pravna služba izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, 
se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.  

 
10. člen  

 
Medobčinsko odvetništvo  

 
(1) Medobčinsko odvetništvo pred sodišči ter drugimi državnimi organi zastopa občine 

ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo za opravljanje nalog medobčinskega 
odvetništva. Po pooblastilu lahko medobčinsko odvetništvo zastopa tudi druge pravne osebe, 
ki jih je ustanovila občina ustanoviteljica.  

(2) Medobčinsko odvetništvo opravlja strokovne naloge na področju varstva 
premoženjskih in drugih pravic in interesov občin prek pravnega zastopanja pred sodišči in 
upravnimi organi v Republiki Sloveniji ter opravlja naloge pravnega svetovanja in druge 
naloge v skladu z veljavnimi predpisi.  

(3) Naloge medobčinskega odvetništva so:  

– vodenje vseh postopkov občine, ki tečejo pred sodnimi organi (priprava tožb, odgovorov 
na tožbo, pritožb, zahtev za varstvo zakonitosti, vlog, vlaganje predlogov za izvršbo, prijava 
terjatev v stečajni postopek, postopek prisilne poravnave, likvidacije, zapuščinski postopek 
itd.),  

– zastopanje občine pred sodnimi organi na vseh stopnjah in v mediacijskih postopkih,  

– izvajanje pravnomočno končanih sodnih in upravnih postopkov,  

– zastopanje občine pred upravnimi organi,  
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– sodelovanje pri sporazumnem reševanju nesoglasij ter reševanju sporov vezanih na 
pogodbena določila,  

– sodelovanje v postopkih doseganja sporazumov s strankami o odškodninah in 
nadomestilih,  

– vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov oziroma izvajanje nalog, ki jih za občine oziroma 
občinske odvetnike določa zakon, ki ureja zemljiško knjigo,  

– pravno svetovanje znotraj skupne uprave in po potrebi drugim organom občin 
ustanoviteljic,  

– druge naloge s področja občinskega odvetništva v skladu z veljavnimi predpisi.  

(4) Medobčinsko odvetništvo vodi vodja medobčinskega odvetništva. Za vodjo 
medobčinskega odvetništva je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za občinskega 
odvetnika.  

(5) Glede položaja in statusa medobčinskega odvetništva v sodnih, upravnih in drugih 
postopkih se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno odvetništvo.  

(6) Občinski odvetnik se v sodnih, upravnih in drugih postopkih identificira z županovim 
pisnim pooblastilom za posamezen primer, v katerem je določen tudi obseg pooblastila.  

(7) Vrsta in obseg nalog, ki jih medobčinsko odvetništvo izvaja za posamezno občino 
ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.  

 
11. člen  

 
Skupna notranja revizijska služba  

 
(1) Skupna notranja revizijska služba opravlja naloge notranjega revidiranja za občine 

ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju notranjega revidiranja.  

(2) Skupna notranja revizijska služba deluje samostojno in neodvisno, kot NOE, ki je 
neposredno podrejena županom občin, ki so pristopile k skupni notranji revizijski službi in 
katerim tudi neposredno poroča.  

(3) Skupno notranjo revizijsko službo vodi vodja, ki v okviru svojih pooblastil odgovarja za 
zakonitost in strokovnost dela skupne notranje revizijske službe. Za izvrševanje nalog, ki 
spadajo v pristojnost posamezne občine, odgovarja županu te občine, za delo skupne 
notranje revizijske službe v celoti pa skupaj vsem županom občin, vključenih v skupno 
notranjo revizijsko službo.  

(4) Naloge skupne notranje revizijske službe so:  

– priprava dolgoročnega in letnega načrta dela,  

– izvajanje rednih in izrednih revizij,  

– svetovanje,  

– izdelava letnih poročil o delovanju službe,  

– sodelovanje z zunanjimi revizorji ter  

– druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem v skladu z veljavnimi predpisi.  

(5) Župani občin, ki so pristopile k skupni notranji revizijski službi, izdajo pravilnik o 
delovanju skupne notranje revizijske službe.  

(6) Vrsta in obseg nalog, ki jih skupna notranja revizijska služba izvaja za posamezno 
občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka in v skladu z 
dolgoročnim in letnim načrtom dela skupne notranje revizijske službe.  
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12. člen  

 
Skupno proračunsko računovodstvo  

 
(1) Skupno proračunsko računovodstvo izvaja naloge proračunskega računovodstva 

neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za občine ustanoviteljice, ki so vključene 
v skupno upravo na področju proračunskega računovodstva.  

(2) Naloge proračunskega računovodstva so:  

– sodelovanje in potrebno svetovanje pri pripravi predloga proračuna in realizaciji 
proračuna ter opravljanje najzahtevnejših del in nalog s finančnega področja proračunskega 
uporabnika,  

– izvajanje nalog v zvezi s pripravo proračuna in spremljanje porabe proračunskih 
sredstev ter pripravo poročil za župana in mestni/občinski svet,  

– pripravljanje pisnih pojasnil povezanih z delovanjem proračunskega uporabnika 
upoštevaje vse ustrezne predpise,  

– pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami in 
znotraj njih ter pisno utemeljevanje,  

– priprave polletnih in letnih poročil ter priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter 
premoženjske bilance občine,  

– samostojno celovito vodenje poslovnih knjig in drugih analitičnih evidenc,  

– samostojno izvajanje nalog v zvezi s pripravo in obračunom plač in drugih stroškov dela 
ter usklajevanje podatkov s kadrovskimi podatki,  

– usklajevanje analitične in sintetične evidence,  

– pripravljanje in sodelovanje pri izdelavi vseh navodil, povezanih s finančnim 
poslovanjem proračunskega uporabnika (za računovodstvo, finance in izvedbo inventur),  

– sodelovanje z nadzornimi institucijami,  

– preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic, sklepov, odločb, 
odredb, potnih nalogov) z zakonskimi določili, ki urejajo to področje,  

– sodelovanje pri pripravi analiz, statističnih pregledov, informacij in drugih pregledov za 
odločanje,  

– izdelovanje likvidnostnih načrtov in spremljanje realizacije/odstopanj realiziranega od 
načrtovanega in analiz ter predlogov, kadar so le ti potrebni ter pripravo vseh gradiv, pojasnil 
in utemeljitev za potrebe računskega sodišča in notranje revizije,  

– shranjevanje plačilnih instrumentov in vrednostnih papirjev,  

– izvajanje plačilnega prometa,  

– mesečna poročila skladno s področno zakonodajo,  

– izstavljanje računov ter zahtevkov,  

– obračun in vodenje evidenc DDV,  

– obračun davkov in prispevkov,  

– obračuni sejnin, pogodbena dela, avtorski honorarjev ter prijava podatkov o obračunani 
in plačani dohodnini,  

– druge naloge s področja proračunskega računovodstva v skladu z veljavnimi predpisi. 
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(3) Skupno proračunsko računovodstvo vodi vodja skupnega proračunskega 
računovodstva.  

(4) Vrsta in obseg nalog, ki jih proračunsko računovodstvo izvaja za posamezno občino 
ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.  

 
13. člen  

 
Skupna služba varstva okolja  

 
(1) Skupna služba varstva okolja opravlja strokovne, upravne in pospeševalne naloge ter 

naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb za občine ustanoviteljice, ki so vključene v 
skupno upravo na področju varstva okolja. 

(2) Naloge varstva okolja so: 

- upravne in strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja, 

- zagotavljanje izvajanja podrobnejšega ali posebnega monitoringa stanja okolja ter 
vodenje informacijskega sistema varstva okolja, 

- pripravljanje ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja, 

- zagotavljanje strokovne pomoči pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s 
področja varstva okolja, 

- izvajanje drugih strokovno tehničnih in upravnih nalog s področja varstva okolja.   

 (3) Skupno službo varstva okolja vodi vodja skupne službe varstva okolja.  

(4) Vrsta in obseg, ki jih skupna služba varstva okolja izvaja za posamezno občino 
ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.  

(5) Stroške izdelave vse potrebne dokumentacije in ostale stroške projektov nosijo občine 
naročnice.  

 
14. člen  

 
Skupna služba urejanja prostora  

 
(1) Skupna služba urejanja prostora izvaja naloge urejanja prostora za občine 

ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju urejanja prostora.  

(2) Naloge urejanja prostora so:  

- vodenje postopkov priprave občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in 
dopolnitev, 

- sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih planov, 

- sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov države, 

- priprava manj zahtevnih strokovnih podlag za prostorske akte, 

- podaja mnenja glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z 
občinskimi prostorskimi akti, 

- vodenje postopkov lokacijske preveritve, 

- izvajanje nalog občinskega urbanista, 

- izvajanje nalog, povezanih z delovanjem prostorskega informacijskega sistema, 
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- priprava začasnih ukrepov za zavarovanje prostorskega razvoja, 

- priprava in izvajanje ukrepov zemljiške politike na lokalni ravni, 

- sodelovanje v postopkih legalizacije objektov, 

- priprava poročila o prostorskem razvoju na območju občin, 

- priprava aktov o predkupni pravici, 

- priprava aktov o urejanju podobe naselij in krajine, 

- priprava aktov o taksi za neizkoriščena stavbna zemljišča, 

- strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora, 

- izdajanje informacij iz uradnih evidenc, 

- naloge v zvezi z javnim naročanjem na področju urejanja prostora, 

- druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi. 

(3) Skupno službo urejanja prostora vodi vodja skupne službe urejanja prostora.  

(4) Vrsta in obseg nalog, ki se v okviru urejanja prostora izvajajo za posamezno občino 
ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.  

(5) Stroške priprave občinskih prostorskih aktov, prostorskih izvedbenih aktov, zahtevnih 
strokovnih podlag, programov opremljanja stavbnih zemljišč, urbanističnih delavnic in 
podobnega nosijo občine naročnice.  

 
15. člen  

 
Skupna služba civilne zaščite  

 
(1) Skupna služba civilne zaščite izvaja naloge civilne zaščite za občine ustanoviteljice, ki 

so vključene v skupno upravo na področju civilne zaščite.  

(2) Naloge civilne zaščite so:  

– urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z zakonodajo,  

– zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu 
z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom,  

– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,  

– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,  

– organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,  

– organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,  

– določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč v občini,  

– določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,  

– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi 
občinami in državo,  

– določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v 
občini,  
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– mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z 
zakonodajo,  

– druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi. 

(3) Skupno službo civilne zaščite vodi vodja skupne službe civilne zaščite. 

(4) Vrsta in obseg, ki jih civilna zaščita izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se 
določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.  

(5) Stroške priprave potrebne dokumentacije in ostale stroške projektov nosijo občine 
naročnice.  

 
16. člen  

 
Skupna služba požarnega varstva  

 
(1) Skupna služba požarnega varstva izvaja naloge požarnega varstva za občine 

ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju požarnega varstva.  

(2) Naloge požarnega varstva so sprejemanje predpisov, raziskovanje, izobraževanje in 
usposabljanje, načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje in druge 
naloge s področja požarnega varstva v skladu z veljavnimi predpisi.  

(3) Skupno službo požarnega varstva vodi vodja skupne službe požarnega varstva. 

 (4) Vrsta in obseg nalog, ki jih požarno varstvo izvaja za posamezno občino 
ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.  

(5) Stroške priprave potrebne dokumentacije in ostale stroške projektov nosijo občine 
naročnice.  

 
17. člen  

 
Skupna služba urejanja prometa  

 
(1) Skupna služba urejanja prometa izvaja naloge urejanja prometa za občine 

ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju urejanja prometa.  

(2) Naloge urejanja prometa določajo zakoni, podzakonski predpisi ter na njihovi podlagi 
izdani občinski predpisi s področja javnih cest, cestnih priključkih na javne ceste ter 
prometne signalizacije in prometne opreme na cestah.  

(3) Naloge urejanja prometa so:  

– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov 
(cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za 
pešce in kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij,  

– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa,  

– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa,  

– določitev omejitev hitrosti vozil,  

– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav,  

– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil,  

– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in 
prehodov za pešce,  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#15. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#15. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#Požarno varstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#Požarno varstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#16. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#16. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#Urejanje prometa
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#Urejanje prometa


24 
 

– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v 
bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih 
naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu,  

– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa,  

– načrtovanje cestnih priključkov na občinske ceste,  

– načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, 

     – načrtovanje ukrepov umirjanja prometa,  

– druge naloge s področja urejanja prometa v skladu z veljavnimi predpisi. 

(4) Skupno službo urejanja prometa vodi vodja skupne službe urejanja prometa.  

(5) Vrsta in obseg nalog, ki se v okviru urejanja prometa izvajajo za posamezno občino 
ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.  

(6) Stroške priprave potrebne dokumentacije in ostale stroške projektov nosijo občine 
naročnice.  

 
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI  

 
18. člen  

 
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot 

organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.  

(2) Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe skupne uprave, imajo v glavi naziv 
skupne uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice. 

(3) Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe NOE imajo v glavi naziv skupne uprave 
in NOE ter sedež NOE.   

(3) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in 
nalogih direktorja mestne uprave oziroma občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere 
krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje nalogo, glede splošnih 
vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov 
občin ustanoviteljic.  

(4) Skupna uprava je s strani občin ustanoviteljic pooblaščena za podajo vlog in 
zastopanje pred upravnimi in drugimi organi ter subjekti za tiste naloge, ki jih je posamezna 
občina ustanoviteljica prenesla na skupno upravo.  

 

19. člen 

Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status 
delodajalca. 

 
20. člen  

 
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razreši župan sedežne občine po 

predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic v skladu s tem odlokom in s predpisi, ki 
urejajo sistem javnih uslužbencev.  

(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.  

(3) Vodja skupne uprave mora imeti naslednjo zahtevano stopnjo izobrazbe in smeri: 
visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska univerzitetna izobrazba 
(prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) / 
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specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje 
(druga bolonjska stopnja) / magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) in najmanj sedem 
let delovnih izkušenj.  

 
21. člen  

 
(1) Vodja skupne uprave zastopa skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v 

upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za 
zagotovitev pravočasnega, strokovnega in učinkovitega dela skupne uprave.  

(2) Vodja skupne uprave odgovarja v skladu s tem odlokom za izvrševanje nalog, ki 
spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju 
mestne uprave oziroma občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj 
vsem županom občin ustanoviteljic.  

 
22. člen  

 
Župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic izda akt o 

sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi. 

 

IV. SREDSTVA ZA DELO  
 

23. člen  
 

(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih sedežne občine oziroma dislocirano na 
območjih in sedežih drugih občin ustanoviteljic, če tako zahteva narava dela oziroma, če so 
se župani občin ustanoviteljic tako dogovorili skladno s četrtim odstavkom 3. člena tega 
odloka.  

(2) Za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja storitve na področju sprejemne pisarne, 
kadrovskih in finančnih zadev ter informacijskega sistema občinska uprava sedežne občine 
oziroma občinska uprava posamezne občine ustanoviteljice znotraj NOE.  

(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za nabavo opreme, obratovalne stroške 
in stroške vzdrževanja na način, določen v 24. členu tega odloka v višini, določeni z letnim 
programom dela, finančnim načrtom in kadrovskim načrtom. Lahko pa se občine v bodoče 
skupaj odločijo za pokrivanje še kakšnih drugih skupnih stroškov, ki bodo nastali pri 
delovanju skupne uprave in te stroške prav tako sofinancirajo na način, določen v 24. členu 
tega odloka. 

 
24. člen  

 
(1) Sredstva za delovanje skupne uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice praviloma v 

razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin 
ustanoviteljic. Kadar vsebina dela to narekuje se lahko stroški delijo tudi drugače, in sicer 
glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino ali glede na vrednost 
programov, ki se izvajajo na območju posamezne občine ali po kombinaciji teh načinov.  

(2) Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se izračunajo vezano na naloge, 
posamezno delovno mesto in zaposlenega ter se delijo samo med tiste občine, za katere 
zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.  

(3) Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako proračunsko leto 
posebej določijo v letnem programu dela, ki vsebuje delitev stroškov po posameznih nalogah 
in posameznih občinah, v finančnem načrtu in kadrovskem načrtu.   

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#19. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#19. člen
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#20. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#IV. SREDSTVA ZA DELO
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#IV. SREDSTVA ZA DELO
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#23. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#23. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#24. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#24. člen
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(4) Letni program dela, finančni načrt, kadrovski načrt za posamezno proračunsko leto 
sprejmejo župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave.  

 
25. člen  

 
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima 

sedež.  

(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave sprejmejo župani 
občin ustanoviteljic, je vključen v posebnem delu proračuna občine ustanoviteljice, v kateri 
ima skupna uprava sedež.  

(3) Finančno poslovanje skupne uprave se vodi kot podračun sistema enotnega 
zakladniškega računa občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež, odprtega pri 
Banki Slovenije.  

(4) Občine ustanoviteljice zagotavljajo svoj del sredstev za skupno upravo v svojih 
proračunih. Finančni načrt skupne uprave je del proračuna sedežne občine.  

(5) Tekočo dvanajstino sredstev za delovanje skupne uprave, izračunano skladno s 24. 
členom tega odloka, morajo občine ustanoviteljice nakazati sedežni občini do 25. dne v 
mesecu za tekoči mesec.  

(6) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi 
skrbnik prihodkov.  

(7) Vodja skupne uprave letno poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji programa 
dela in finančnega načrta. 

(8) Vodja skupne uprave pripravi predlog programa dela, finančni načrt in kadrovski načrt 
in jih posreduje županom občin ustanoviteljic, ki so pristopile k opravljanju posamezne 
naloge, najpozneje do 30. novembra tekočega leta za naslednje leto.  

 
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC  

 
26. člen  

 
(1) Vsaka sprememba ustanoviteljstva se izvede s spremembo ustanovitvenega akta.  

(2) Predlog ustanovitvenega akta z vključenimi spremembami pripravi vodja skupne 
uprave.  

 
27. člen  

 
Pristop občine k skupni upravi   

 
(1) Nova občina lahko pristopi k skupni upravi, če sklep o tem sprejme na pristojnem 

organu občine in se s pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice. Šteje se, da se občine 
ustanoviteljice strinjajo s pristopom nove občine, ko o tem na mestnem svetu oziroma na 
občinskih svetih sprejmejo sklep o pristopu nove občine. 

(2) Vodja skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v 
skladu s 24. členom tega odloka.  

 
28. člen  

 
Izstop občine iz skupne uprave   

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#25. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#25. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#26. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#26. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#27. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#27. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#Pristop občine k skupni upravi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#Pristop občine k skupni upravi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#28. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#28. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#Izstop občine iz skupne uprave
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#Izstop občine iz skupne uprave
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1) V kolikor občina izrazi interes za izstop iz skupne uprave, mora pisno najaviti izstop 
vodji skupne uprave in županom občin ustanoviteljic najmanj 6 mesecev pred iztekom 
proračunskega leta.  

(2) Vodja skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v 
skladu s 24. členom tega odloka.  

(3) Občina, ki izstopa iz organa, je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje skupne 
uprave v ustreznem deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v 
katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, in v enakem 
deležu pokriti stroške morebitnih presežnih delavcev.  

(4) Če ena občina izstopi in če se druge občine strinjajo, da ostane število javnih 
uslužbencev nespremenjeno, občina, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je 
podala pisni izstop, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.  

(5) Če ena občina izstopi in se druge občine strinjajo, da ostane število javnih 
uslužbencev nespremenjeno, se lahko druge občine dogovorijo tudi, da se javni uslužbenci 
prevzamejo takoj in ne šele po poteku proračunskega leta. V primeru takšnega dogovora je 
občina, ki izstopa skladno s prvim odstavkom tega člena, dolžna poravnati vse obveznosti do 
tistega roka, ki ga občine določijo v dogovoru iz tega odstavka.  

(6) V primeru, da je število javnih uslužbencev presežno za preostale občine, se ravna v 
skladu z delovno zakonodajo, in sicer posamezna občina zagotovi pravice za vsakega 
javnega uslužbenca v deležu, ki velja glede na vključenost posamezne občine v trenutku, ko 
javni uslužbenec postane presežni delavec.  

(7) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do 
izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom 
tega člena oziroma ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do roka, ki ga občine določijo v 
dogovoru iz petega odstavka tega člena, in ko pokrije stroške morebitnih presežnih delavcev.  

 

29. člen 

Pristop občine k opravljanju posamezne naloge 
 

(1) Občina ustanoviteljica lahko do konca septembra tekočega leta za naslednje leto 
izrazi interes za prenos katere izmed nalog v skladu s tem odlokom na skupno upravo. Svoj 
interes pisno napove vodji skupne uprave, ta pa nato s pristopom seznani ostale občine 
ustanoviteljice, za katere se naloga že opravlja. Šteje se, da se ostale občine ustanoviteljice 
strinjajo s pristopom nove občine k opravljanju posamezne naloge, ko o tem sprejmejo 
sklepe vsi župani občin ustanoviteljic, ki so že vključene v to nalogo.   

(2) Vodja skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v 
skladu s 24. členom tega odloka. 

 

30. člen 

Odstop občine od opravljanja posamezne naloge 
 

1) V kolikor katera izmed občin ustanoviteljic izrazi interes za prenehanje opravljanja 
katere izmed nalog, ki jo zanjo opravlja skupna uprava, mora vodji skupne uprave pisno 
najaviti odstop od opravljanja naloge najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta. 
Vodja skupne uprave je nato o odstopu od opravljanja naloge dolžan nemudoma obvestiti 
župane občin ustanoviteljic, s katerimi je občina ustanoviteljica, ki odstopa, skupaj prenesla 
opravljanje naloge na skupno upravo.  
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(2) Vodja skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v 
skladu s 24. členom tega odloka.  

(3) Če ena občina odstopi od opravljanja določene naloge in če se druge občine strinjajo, 
da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, občina, ki odstopi, po poteku 
proračunskega leta, v katerem je podala odstop skladno s prvim odstavkom tega člena ter po 
poravnavi vseh obveznosti, ki nastanejo do konca proračunskega leta, nima obveznosti niti 
pravic do javnih uslužbencev.  

(4) Če ena občina odstopi od opravljanja določene naloge in se druge občine strinjajo, da 
ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, se lahko druge občine dogovorijo tudi, da 
se javni uslužbenci prevzamejo takoj in ne šele po poteku proračunskega leta. V primeru 
takšnega dogovora je občina, ki odstopa od opravljanja posamezne naloge skladno s prvim 
odstavkom tega člena, dolžna poravnati vse obveznosti do tistega roka, ki ga občine določijo 
v dogovoru iz tega odstavka.  

(5) V primeru, da je število javnih uslužbencev presežno za preostale občine, posamezna 
občina zagotovi pravice za vsakega presežnega delavca v deležu, ki velja glede na 
vključenost posamezne občine v trenutku, ko javni uslužbenec postane presežni delavec.  

(6) Občina, ki odstopa od opravljanja katere izmed nalog, ki jo zanjo opravlja skupna 
uprava, je dolžna zagotavljati sredstva za opravljanje te naloge v ustreznem deležu za vse 
obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je podala odstop skladno s 
prvim odstavkom tega člena oziroma do roka, ki ga občine določijo v dogovoru iz četrtega 
odstavka tega člena, in v enakem deležu pokriti tudi stroške morebitnih presežnih delavcev.  

 
31. člen  

 
Prenehanje skupne uprave  

 
(1) O prenehanju delovanja skupne uprave sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin 

ustanoviteljic ugotovitveni sklep na podlagi katerega se pristopi k pripravi odloka o ukinitvi 
organa skupne uprave, v katerem se določijo razmerja glede kritja stroškov obveznosti, 
stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev, delitev premoženja ter morebitna druga 
razmerja in določijo roki, v katerih so občine ustanoviteljice dolžne kriti stroške oziroma 
izvesti druga dejanja. Odlok o ukinitvi organa skupne uprave morajo sprejeti vse občine 
ustanoviteljice v istem besedilu najkasneje v roku enega leta od sprejema zadnjega 
ugotovitvenega sklepa na mestnem svetu in občinskih svetih.  

(2) V primeru prenehanja delovanja skupne uprave, vsaka občina ustanoviteljica, iz 
katere so bili v skupno upravo prevzeti njeni javni uslužbenci, prevzame premeščene javne 
uslužbence nazaj po sistemizaciji, ki je veljala v skupni upravi na dan pred prenehanjem 
delovanja.  

(3) Zaposlenim se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v skupni 
upravi.  

(4) Za javne uslužbence, ki so se zaposlili po začetku delovanja skupne uprave, se 
medsebojno dogovorijo župani občin ustanoviteljic o njihovi nadaljnji zaposlitvi na posamezni 
občini ustanoviteljici.  

(5) Če nobena od občin ustanoviteljic po prenehanju delovanja skupne uprave ne 
prevzame javnih uslužbencev, se ravna v skladu z delovno zakonodajo.  

(6) Posamezna občina zagotovi pravice za vsakega delavca v deležu, ki velja glede na 
vključenost posamezne občine v trenutku, ko javni uslužbenec postane presežni delavec.  

 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
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32. člen 
 

(1) Do pričetka dela skupne uprave se naloge v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 
Maribor in Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave nemoteno opravljajo 
ter tekoče naloge zaključijo v skladu s predpisi, ki veljajo do uveljavitve tega odloka. 

(2) Do pričetka dela skupne uprave se naloge iz prejšnjega odstavka tega člena 
nemoteno opravljajo pod zapisanimi nazivi obeh organov skupne občinske uprave. 

33. člen 
 

 Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.  

 
34. člen 

(1) Skupna uprava prevzame javne uslužbence zaposlene v: 

- Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor in 

- Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave. 

(2) V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine po 
predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni 
upravi z veljavnostjo od 01.01.2020, v kolikor je akt o sistemizaciji delovnih mest sprejet v 
letu pred začetkom delovanja skupne uprave. 

(3) V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka župani občin ustanoviteljic na predlog 
vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt z veljavnostjo od 01.01.2020, v kolikor je 
kadrovski načrt sprejet v letu pred začetkom delovanja skupne uprave.   

(4) Javnim uslužbencem iz prvega odstavka tega člena se izdajo sklepi o razporeditvi na 
delovna mesta v skladu s sistemizacijo delovnih mest v skupni upravi ter se jim v podpis 
predložijo aneksi oziroma pogodbe o zaposlitvi. Javnim uslužbencem se z razporeditvijo na 
delovna mesta v skupni upravi ne more poslabšati njihov dotedanji delovnopravni položaj. 

(5) Za javne uslužbence zaposlene v organih skupne občinske uprave iz prvega odstavka 
tega člena velja, da se v skupni upravi razporedijo na delovna mesta na način, da javni 
uslužbenci iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor zasedejo delovna mesta v 
NOE skupne uprave Medobčinska inšpekcija in NOE skupne uprave Medobčinsko redarstvo 
ter da javni uslužbenci iz v Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave 
zasedejo delovna mesta v NOE skupne uprave Skupna služba varstva okolja.   

 

35. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (Medobčinski uradni vestnik, 
št. 28/2011 in13/2014) in Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski 
urad za varstvo okolja in ohranjanje narave (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/2010, 7/2017 
in 12/2018), uporabljata pa se do pričetka delovanja skupne uprave.  

(2) Z dnem pričetka delovanja skupne uprave se prenehata uporabljati Dogovor o ureditvi 
medsebojnih razmerij občin ustanoviteljic za izvajanje nalog skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor«, št. 01003-68/2011, z dne 19.01.2012 in 
Dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij občin ustanoviteljic za izvajanje nalog skupne 
občinske uprave »Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave«, št. 35900-
80/2008 030202, z dne 06.10.2010. 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#33. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#33. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#34. člen
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36. člen  
 

Odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic, 
uporabljati pa se začne s 01.01.2020. 

 

 

Št. ______________  

Maribor, dne _____  

Župan   
Mestne občine Maribor  

Aleksander Saša ARSENOVIČ  
 

Št. ______________  

Benedikt, dne _____  

Župan   
Občine Benedikt  

mag. Milan REPIČ 
 

Št. ______________  

Cerkvenjak, dne _____  

Župan   
Občine Cerkvenjak  

Marjan ŽMAVC 
 

Št. ______________   

Duplek, dne _____  

Župan   
Občine Duplek  
Mitja HORVAT  

 

Št. ______________  

Hoče-Slivnica, dne _____  

Župan   
Občine Hoče-Slivnica  
dr. Marko SORŠAK 

 

Št. ______________  

Kungota, dne _____  

Županja   
Občine Kungota  
Tamara ŠNOFL  

 

Št. ______________   

Lenart, dne _____  

Župan   

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#34. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2897/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-v-spodnjem-podravju/#34. člen
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Občine Lenart  
mag. Janez KRAMBERGER  

 

Št. ______________  

Lovrenc na Pohorju, dne _____  

Župan   
Občine Lovrenc na Pohorju 

Marko RAKOVNIK 
 

Št. ______________  

Miklavž na Dravskem polju, dne _____  

Župan   
Občine Miklavž na Dravskem polju  

mag. Egon REPNIK  
 

Št. ______________   

Pesnica, dne _____  

Župan   
Občine Pesnica 

mag. Gregor ŽMAK   
 

Št. ______________   

Rače-Fram, dne _____  

Župan   
Občine Rače-Fram 
Branko LEDINEK  

 

Št. ______________  

Ruše, dne _____  

Županja   
Občine Ruše  

Urška REPOLUSK 
 

Št. ______________   

Selnica ob Dravi, dne _____  

Županja   
Občine Selnica ob Dravi  

dr. Vlasta KRMELJ  
 

Št. ______________   

Starše, dne _____  

Župan   
Občine Starše  
Bojan KIRBIŠ 

 

Št. ______________   
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Sveta Ana, dne _____  

Župan   
Občine Sveta Ana  

Silvo SLAČEK 
 

Št. ______________  

Sveta Trojica, dne _____  

Župan   
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah  

David KLOBASA 
 

Št. ______________  

Sveti Jurij v Slovenskih goricah, dne _____  

Župan   
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

Peter ŠKRLEC 
 

Št. ______________   

Šentilj, dne _____  

Župan   
Občine Šentilj 

mag. Štefan ŽVAB 
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K posameznim členom (po posameznih poglavjih): 
 
K 1., 2.. 3. in 4. členu (poglavje I.): 
Besedilo členov je splošne narave. Določa se predmet urejanja tega odloka, navajajo se 
občine ustanoviteljice, ki so pristopile k ustanovitvi skupne uprave ter določajo naloge, ki jih 
je mogoče izvajati v skupni upravi.  
 
Določen je pričetek delovanja skupne uprave ter njen sedež, prav tako je določena podlaga 
za določitev sedežev posameznih NOE, oblika in vsebina pečata skupne uprave ter NOE. Po 
potrebi lahko skupna uprava uporablja kratico SOU Maribor. 
 
Zapisano je, da ustanoviteljske pravice izvršujejo župani občin ustanoviteljic, med tem ko so 
za spremembe in dopolnitve odloka ter za zagotavljanje proračunskih sredstev pristojni 
mesni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic. Določene so pristojnosti županov občin 
ustanoviteljic za sprejemanje programa dela skupne uprave, finančnega in kadrovskega 
načrta ter za nadzorovanje dela skupne uprave. Župani občin ustanoviteljic tudi dajejo 
soglasje k imenovanju in razrešitvi vodje skupne uprave, ki ga imenuje in razreši župan 
sedežne občine. 
 
K 5., 6.. 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., in 17. členu (poglavje II.): 
V navedenih členih so določene naloge skupne uprave ter zapisana podlaga za ustanovitev 
NOE, z opisom nalog vsake izmed njih. 
 
Pomeni, da bo skupna uprava sestavljena iz NOE, ki bodo za posamezne občine 
ustanoviteljice, ki so (bodo) vključene v področje posamezne naloge, opravljale naloge na 
možnih 11 področjih, ki jih določa ZFO-1 v 26. členu.  
 
Določene so vse možne naloge oz. programi, ki se lahko opravljajo v okviru skupne uprave. 
V začetku se bodo seveda izvajale le naloge iz programov občinskega inšpekcijskega 
nadzorstva, občinskega redarstva ter varstva okolja. Glede na široko zapisane podlage, pa je 
ob vsakem času mogoče pričeti z izvajanjem dodatnih programov ter vključevanje 
posameznih občin ustanoviteljic v slednje. 
 
K 18., 19., 20., 21. in 22. členu (poglavje III.): 
V navedenih členih se določa način dela, pooblastila in odgovornosti znotraj skupne uprave. 
Določen je način izdaje skupnih aktov, način delovanja skupne uprave, vodenje skupne 
uprave ter izdaja akta o sistemizaciji delovnih mest.  
 
Izrecno je določeno, da ima sedežna občina, to je Mestna občina Maribor, za javne 
uslužbence skupne uprave status delodajalca. Pomeni, da javni uslužbenci sklenejo delovno 
razmerje z Mestno občino Maribor. Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne 
občine.  

K 23., 24. in 25. členu (poglavje IV.): 
Določen je način financiranja dela skupne uprave oz. zagotavljanje sredstev občin 
ustanoviteljic za njeno delovanje. Primarni ključ za delitev sredstev je število prebivalcev, 
vendar pa se ključ lahko določi tudi drugače, kadar število prebivalcev ni primeren ključ za 
delitev sredstev. Način delitve sredstev se za vsako proračunsko leto na novo določi v/na 
podlagi programa dela, finančnega in kadrovskega načrta. 

K 26., 27., 28., 29., 30. in 31. členu (poglavje V.): 
V navedenih členih so določne podlage za pristop »zunanje« občine (občine, ki v trenutku 
pristopa ni občina ustanoviteljica) k skupni upravi, izstop občine iz skupne uprave, pristop 
občine k opravljanju posamezne naloge, odstop občine od opravljanja posamezne naloge ter 
za prenehanje skupne uprave.  
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K 32., 33., 34., 35. in 36. členu (poglavje V.): 
V prehodnih in končnih določbah se ureja prehodno obdobje do uveljavitve oziroma pričetka 
uporabe tega odloka, in sicer opravljanje nalog v obeh dosedanjih organih skupne občinske 
uprave po trenutno veljavnih predpisih. Prav tako je urejen prehod javnih uslužbencev iz 
obeh organov v novo skupno upravo. Vsi javni uslužbenci iz Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor ter Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, se 
razporedijo na ustrezna delovna mesta v skupni upravi.  
 
Določeno je tudi prenehanje veljavnosti trenutno veljavnih odlokov, s katerim sta bila 
ustanovljena zgoraj navedena organa skupne občinske uprave. Prav tako tudi prenehanje 
uporabe dogovorov, ki so jih občine ustanoviteljice posebej sklenile za potrebe delovanja 
dosedanjih organov skupne občinske uprave. Vsi navedeni akti pa se uporabljajo do pričetka 
delovanja skupne uprave. 
 
Veljavnost odloka se veže na zadnjo objavo v uradnih glasilih občin ustanoviteljic. Določen je 
tudi začetek njegove uporabe, ki sovpada s pričetkom delovanja skupne uprave.   
  
  
 

OBRAZLOŽITEV PREDLAGANEGA ODLOKA 

 
 
I. Pravna podlaga 
 
Pravna podlaga za pripravo in sprejem predlaganega odloka so naslednji pravni akti: 

 

 Določilo 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18; ZLS), ki 
določa, da se lahko občine odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne 
občinske uprave. 

 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 
94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 
21/18 - popr.; ZFO-1), ki določa financiranje skupnih občinskih uprav. Zadnja novela 
zakona (to je ZFO-1C) s spremembo 26. člena, predvsem njegovega četrtega 
odstavka (z začetkom veljavnosti 01.01.2020), prinaša kar nekaj sprememb. 
Spreminja se sofinanciranje organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog 
občinske uprave. Občine bodo samostojno izbirale, katere naloge iz nabora 11 nalog 
oz. programov, ki jih določa ZFO-1, bodo opravljale v okviru skupnih občinskih uprav. 
Zakon za ta namen določa naslednje posamezne naloge: 

– občinskega inšpekcijskega nadzorstva;  

– občinskega redarstva;  

– pravne službe;  

– občinskega odvetništva;  

– notranje revizije;  

– proračunskega računovodstva;  

– varstva okolja;  

– urejanja prostora;  

– civilne zaščite;  

– požarnega varstva in  

– urejanja prometa. 
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Kot pogoja za sofinanciranje zakon določa najmanj tri občine vključene v skupno 

občinsko upravo in izvajanje najmanj treh nalog iz gornjega nabora. V tem primeru so 

občine upravičene do 40% sofinanciranja. Za vsako nalogo, ki jo takšna skupna 

občinska uprava ne opravlja, se sofinanciranje zmanjša za 5%. Če bo skupna 

občinska uprava opravljala dve nalogi, bo upravičena do skupno 35%, če bo 

opravljala le eno nalogo, bo upravičena do 30% sofinanciranja. Za izvajanje vsake 

naloge več (štiri, pet itd.)pa bo sofinanciranje povečano za 5%. Skupna višina 

sofinanciranja je omejena navzdol in navzgor, ne more znašati manj kot 30% in ne 

več kot 55%.  

 Določila posameznih členov v statutih občin ustanoviteljic, ki predstavljajo 
podlago, po kateri mestni svet oz. občinski  sveti sprejemajo odloke in druge akte. Za 
posamezno občino je konkretna pravna podlaga iz njenega statuta zapisana v 
uvodnem delu tega odloka.  

 
 
II. Razlogi  za sprejem  
 
Predlagani odlok predstavlja pravno podlago za ustanovitev, organizacijo in delovanje 
Skupne občinske uprave (v nadaljevanju: SOU) Maribor za skupno opravljanje nalog 
občinske uprave in njeno financiranje.  
Na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc 
na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, 
Starše, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 
Šentilj in Maribor sta ustanovljena in delujeta dva organa Skupne občinske uprave, in sicer:  
 

 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (v nadaljevanju: MIRM) 
Ustanoviteljice so občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, 
Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, 
Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj in Maribor 
 
ter 
 

 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave (v nadaljevanju: MUVOON)  
Ustanoviteljice so občine Duplek, Hoče – Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Ruše 
in Maribor. 

 
Temeljni razlog za sprejem novega odloka je v spremembi 26. člena ZFO-1, ki prinaša 
novosti glede področij skupnega opravljanja nalog občinske uprave in novosti glede načina 
financiranja le teh iz državnega proračuna. 
 
SOU lahko po navedenih spremembah 26. člena ZFO -1, konkretno njegovega drugega 
odstavka, opravlja sledeče naloge:  
1. občinskega inšpekcijskega nadzorstva; 
2. občinskega redarstva; 
3. pravne službe;  
4. občinskega odvetništva; 
5. notranje revizije; 
6. proračunskega računovodstva; 
7. varstva okolja;  
8. urejanje prostora;  
9. civilne zaščite;  
10. požarnega varstva;  
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11. urejanje prometa. 
 
V zgoraj navedenih organih skupne občinske uprave MIRM in MUVOON se trenutno izvajajo 
naslednje naloge:  

 občinsko inšpekcijsko nadzorstvo v MIRM, 

 občinsko redarstvo v MIRM ter  

 varstvo okolja v MUVOON. 
 
Nova razširjena SOU Maribor pa bo občinam ustanoviteljicam glede na njihov interes in 
potrebe omogočala izvajanje nadaljnjih osem skupnih nalog občinske uprave, ki jih določa 
drugi odstavek 26. člena ZFO-1. Pravna podlaga za slednje je prav v predlaganem odloku.  
 
Četrti odstavek 26. člena ZFO-1 določa, da je občina ustanoviteljica SOU do sredstev 
državnega proračuna iz prvega odstavka tega člena upravičena za sofinanciranje nalog iz 
drugega odstavka tega člena v višini 30 % v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega 
proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno občinsko upravo 
z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, ki jih opravljajo zaposleni, 
ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Višina sofinanciranja se poveča za pet odstotnih 
točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, 
vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 
55% sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih 
občinskih upravah. 
Vse navedeno so razlogi, zaradi katerih je bilo potrebno pristopiti k pripravi novega 
ustanovitvenega akta, tega odloka, cilj katerega je uskladitev poimenovanja in nalog z 
veljavno zakonodajo ter nemoteno sofinanciranje s strani države tudi v prihodnje.   
 
 
III. Ocena stanja 
 
Po trenutno veljavni zakonodaji velja, da posamezne občine ustanoviteljice MIRM in 
MUVOON prejemajo (zahtevki za leto 2018) 50% vloženih sredstev za plače in prispevke 
zaposlenih v SOU, povečanih s faktorjem 1,2 za povprečne normirane materialne stroške.  
 
Skupne naloge občin v SOU financirajo občine ustanoviteljice tako, da potrdijo načrt dela, 
finančni načrt in kadrovski načrt za bodoče leto. V njem je določen tudi njihov delež, ki ga 
vplačujejo v proračun sedežne občine, to je Mestna občina Maribor. Občine financirajo 
stroške dela in materialne stroške delovanja SOU. Programe, ki jih v zvezi z izvajanjem 
posameznih nalog izvajajo zaposleni v SOU za občino, financira ta sama iz svojega 
proračuna.  
 
Kot navedeno v predhodni točki te obrazložitve, je potrebno k pripravi in sprejemu novega 
odloka pristopiti predvsem iz razloga zagotovitve nadaljnjega sofinanciranja SOU s strani 
države. 
 
 
IV. Poglavitne rešitve 
 
Predlagana je ustanovite skupne razširjene SOU, ki bo omogočila občinam ustanoviteljicam 
MIRM in MUVOON izvajanje vseh enajstih skupnih nalog in doseganje najvišjega možnega 
odstotka sofinanciranja iz državnega proračuna. Število občin v posamezni nalogi je lahko 
poljubno, glede na voljo občin ustanoviteljic. 
 
Zainteresirane občine lahko po lastnih potrebah in volji združijo izvajanje skupnih nalog.  
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V predlogu odloka je predvideno, da se posamezni programi lahko izvajajo kot notranje 
organizacijske enote SOU. 
 
Zaposleni v SOU so lahko v skladu s programom dela in finančnim načrtom locirani na 
sedežih občin ustanoviteljic, če je taka potreba in volja občin ustanoviteljic. Status 
delodajalca ima sedežna občina, torej Mestna občina Maribor. 
 
V odloku so zapisane podlage za pristop občine k skupni upravi, izstop občine iz skupne 
uprave, pristop občine k opravljanju posamezne naloge, odstop občine od opravljanja 
posamezne naloge ter za prenehanje skupne uprave. 
 
Predlagani odlok bo hkrati ukinil in nadomestil odloka sedaj delujočih organov skupne 
občinske uprave MIRM in MUVOON. 
 

V. Ocena finančnih in drugih posledic  

 
Način financiranja SOU po posameznih nalogah iz strani občin ustanoviteljic se s tem 
odlokom ne spreminja, razen v primerih, ko se posamezni nalogi pridružijo nove občine in se 
spremeni – razširi program dela in spremeni finančni načrt naloge.  
  
Zaradi sprememb ZFO-1 pri načinu sofinanciranja iz državnega proračuna in posledično 
možnih novih nalog, ki jih SOU lahko opravlja, je potrebno pristopiti k spremembi 
ustanovitvenega akta skupne uprave, katere cilj je uskladitev poimenovanja in nalog ter 
zagotovitev nemotenega financiranja iz državnega proračuna v prihodnje.  
 
Neposredne finančne posledice ustanovitve SOU Maribor so prikazane v tabelah, ki so 
priloga te obrazložitve. 
 
Z razširitvijo SOU in z vključevanjem novih nalog se bo poleg pozitivnih finančnih učinkov na 
proračune občin ustanoviteljic izboljšala in optimizirala organizacija dela na posamezni 
nalogi, združevalo se bo znanje in sposobnosti ter povečala tudi strokovna moč, kar bo 
povečalo sposobnost občin za razvoj in reševanje problematik za potrebe skupnosti in 
posameznih občanov. 
 
 
Občinskemu svetu občine Sveta Ana predlagamo, da predlagani Odlok o ustanovitvi 

Skupne občinske uprave Maribor obravnava in ga sprejme v prvi obravnavi. 

 

Pripravila: 

Dr. Ivan KOBAL, inšpektor svetnik 

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor 

 

Branka KRAJNC, sekretarka 
Sekretariat za splošne zadeve Mestne občine Maribor 
Služba za pravne zadeve 
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet         
 

 

 
Številka:  60201-03/2019 
Datum:    18.09.2019 
 
 
 
 
 
 

 
 

POTRDITEV  
PREDLOGA SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST 

 ZA PODROČJE  PREDŠOLSKE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI SVETA 
ANA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2010 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
PREDLAGATELJ:  Občinske uprava  
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Ravnatelj OŠ Sveta Ana in  Občinska uprava, Irena Golob 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  ( MUV 08/19), 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, 55/17) in določil Pravilnika o 
normativih za opravljanje dejavnosti  predšolske vzgoje (Ur. list RS št. 27/14, 47/17, 43/18)  potrjuje 
Občinski svet predlog sistemizacije  delovnih mest za področje predšolske vzgoje v 
OSNOVNI ŠOLI  SVETA ANA za šolsko leto 2019/2020 v predloženi obliki in daje 
soglasje k uveljavitvi fleksibilnega normativa glede števila otrok v oddelkih vrtca Sveta 
Ana in oddelka vrtca Lokavec od 01.09.2019 
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Datum:   20. 06. 2019 
Številka: 100-1/2019-8 
 
 
Občina Sveta Ana 
Sveta Ana 17 
2233 Sveta Ana 
 
 
Zadeva: Sistemizacija delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2019/2020 
 
 Prosim za potrditev sistemizacije delovnih mest v oddelkih predšolske vzgoje za 
enoto Sveta Ana (6 oddelkov) in enoto Lokavec (1 oddelek) za šolsko leto 2019/2020. 

Kadrovske pogoje in normative za  sistemizacijo delovnih mest, oblikovanje oddelkov vrtca 
ter spremstvo otrok določata natančneje Pravilnik o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18) in Zakon o vrtcih (UL RS, št. 

100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 55/17) ki 
določata število otrok v oddelku in hkratno prisotnost vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljice ter ZOFVI (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF,  57/12-ZPCP-2D, 

47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-L, 25/17 – ZVaj) 
 

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

letu 2019/2020 formirati oddelke  po naslednji klasifikaciji: 

Število oddelkov v posamezni enoti Vrtca 

 
program vrtca oddelek Enota 

Sveta Ana 
Največje 

število otrok 
Vpisani 
 Sv. Ana 

19/20 

Vpisani 
Lokavec 

19/20 

skupaj 
odd. 

 
Dnevni program 

Prvo starostno 
obdobje 1 – 2 leti 
Prvo starostno 
obdobje 2 leti 

 
1 oddelek 
 
1 oddelek 

 
12 + 2 

 
12 + 2 

 
12 

 
14 

 
/ 
 
/ 

 
1 
 
1 

 
 
Dnevni program 

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

 
4 oddelki 
 
 

 
 

16 
17 + 2  

21 
22 + 2 

 
 

13(Z.N.)* 
17 

21 (Z.N.)* 
21 

 
 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
1 
1 
1 
1 

 
Dnevni program 

Kombiniran 
oddelek 1-5 let 

  
17 + 2 

 
/ 

 
16 

 
1 

 Skupaj         6 117 + 10=127 98 16 7 

*ZNIŽAN NORMATIV PO ODLOČBI 

7 vpisanih otrok se vključi v oddelek kasneje (2 v oktobru, 1 v novembru, 1 v decembru, 2 
v januarju, 1 v marcu), če bo prosto mesto in niso všteti v zgornji tabeli. 

 

 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
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 Predlagam, da občinski svet sprejme tudi sklep o odobritvi  fleksibilnega normativa 
+2 (za šolsko leto 2019/2020) za oddelke, kjer je to mogoče zato, da lahko 
sprejmemo v vrtec otroke, katerih starši jih želijo vpisati med šolskim letom.  

 Glede na določilo 24. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje med ostalim navajam, da se za uvrstitev v 
starostno skupino upošteva koledarsko leto, v katerem bo otrok dosegel starost. To 
pomeni, da v prvo starostno obdobje uvrščamo otroke, ki bodo v koledarskem letu 
2019 dopolnili 2 leti in v drugo starostno obdobje otroke, ki bodo dopolnili 3 leta in 
več – velja za oddelke v centralnem vrtcu. 

V kombiniranem oddelku (enota Lokavec) 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); 

- ustrezno oblikovati ceno programa, ki bi preprečila ustvarjanje terjatve do ustanovitelja in 
uporabnika v zaključnem računu za leto 2019 in 2020. 
 
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 2019/2020 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 
2019/20 

Predlog odobritve 
 2019/20 

Vzgojitelj*** 7,07 (12 mesecev) 7,0 

Vzgojitelj predšolskih otrok – 
pomočnik vzgojitelja 

 
7 (12 mesecev) 

 
7,0 

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

Vzgojitelj (0,55 delovnega 
mesta)** 
ali 
Svetovalni delavec (0,55 del. 
mesta)** 

 
 

0 

Vzgojitelj**+*** 0,52 0 

svetovalna delavka 0,23 0,23 

Organizator prehrane 0,12 0,12 

organizator zdravstveno-higienskega  
režima 

 
0,12 

 
0 

Računovodja VI 0,46 0,35 

Tajnik VIZ VI 0,46 0,35 
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Kuhinja Sveta Ana* 1,50* 1,50 

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 20,14 18,26 

 
 
 *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, lokalna skupnost zagotovi pedagoško vodenje 
(vzgojitelj ali svetovalni delavec) 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 v skladu z 62. členom izpolnjuje pogoj za zmanjšanje 
neposrednega dela z otroki za dve uri (1 x 0,07 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 10 ur 
in 30 minut.  
V Lokavcu bo zaradi potreb staršev po razširitvi poslovalnega časa vrtca potrebno  
obstoječima delavkama odrediti nadurno delo (0,5 ure/dan za vsako).  
 
Menimo, da  bomo z racionalnim združevanjem oddelkov v jutranjem in popoldanskem 
času  zagotovili zakonsko predpisano sočasno prisotnost strokovnih delavk v oddelkih 
centralnega vrtca, na podružnici pa to ni možno oz. bo potrebno z nadurnim delom   
zagotavljati  sočasnost. 
 
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 
preteklih letih so zaradi racionalizacije posamezna opravila opravljali delavci šole in vrtca 
poleg svojega dela (pedagoško vodenje vrtca, organizator zdravstveno – higienskega 
minimuma, perica, organizator prehrane ipd.). 

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 2019-
2020 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  
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vzgoje za šolsko leto 2019/2020, navedenih v zgornji tabeli, kar potrdi z vpisom v 
kolono »odobreno«.  
Soglasje velja od 1. 9. 2019 dalje za šolsko leto 2019/2020 do 31. 8. 2020. 
 

2. Občina daje soglasje k uvedbi fleksibilnega za predlagane skupine. 
 

3. V skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih (UL RS št.: 21/2013, 78/13, 
47/15 – ZZSDT in 33/16 – PZ-F, 52/16) daje lokalna skupnost ravnatelju 
soglasje v primeru   potrditve predlagane sistemizacije k pokrivanju ustreznih 
predvidenih kadrovskih potreb (priloga), prav tako v primeru nepredvidenih 
(daljša bolniška odsotnost, porodniški dopust idr.) odsotnosti. 
 

4. Glede na določilo 24. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje med ostalim navajam, da se za 
uvrstitev v starostno skupino upošteva koledarsko leto, v katerem bo otrok 
dosegel starost v skladu z okrožnico MIZŠ št.: 6030-2/2019 z dne, 31. 5. 2019. 

 
                                  
 
 
 
 
 
                                      Pripravil:  
                         Boris Mlakar, ravnatelj 
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OBČINA SVETA ANA 
    Občinski svet 
 

 

Številka: 602-01-2019 
Datum:   18.09.2019 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

PREDLOG SKLEPA 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA  

V OBČINI SVETA ANA  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Občinska uprava 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Osnovna šola Sveta Ana in Občinska uprava, Irena Golob 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS 100/05-UPB,  25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10,  62/10-ZUPJS, 

94/10-ZIU, 40/11,  40/12- ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list št. 97/03,  77/05 , 120/05, 93/15) in 15. člena 
Statuta Občine Sveta Ana  (MUV 8/19) se sprejme sklep o določitvi cen programov vrtca 
v Občini Sveta Ana, kot je predložen. 
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                                                                                                                PREDLOG 
 
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS 100/05-UPB,  25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10,  62/10-ZUPJS, 

94/10-ZIU, 40/11,  40/12- ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list št. 97/03,  77/05 , 120/05, 93/15) in  15. člena 
Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list RS št. 8/19) je  Občinski  svet  Občine  Sveta  Ana  na     
5. redni seji dne  25.09.2019  sprejel naslednji 
 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA  

V OBČINI SVETA ANA  
 
 

1. V javnem  vrtcu  na območju občine Sveta Ana-vrtec Sveta Ana in Lokavec se za 
vzgojno varstveni program od 01.09.2019 določijo naslednje cene programov:  

 

Vrsta programa 
Cena 
v EUR 

Dnevni program 

- prvo starostno obdobje 423,80 

- drugo starostno           
   Obdobje 

 
320,31 

- kombinirani oddelek 351,39 

 
 
2. V  cenah   programa   javnega  vrtca   iz   točke  1.  tega  sklepa  so  upoštevani 

naslednji stroški živil, ki so osnova za zmanjšanje cene v primerih iz  4., 5., in 7.  
točke tega sklepa: 

 

Strošek živil v cenah programov 

Mesečni znesek v EUR 
Informativni dnevni 

znesek v EUR 

30,50 1,52 

  
 Cena živil ter cena programa je preračunana na 20 dni.  
 
 
3. Višina plačil staršev se določi na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe 

v vrtcih (Ur. list RS št.  129/06,  79/08,  119/08, 102/09, 62/10-ZUPJS in 40/11) in Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (Ur. list št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 

99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 in 61/17 – 

ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19), upoštevajoč vse spremembe in dopolnitve. 

 
4. Za  stroške  neporabljenih  živil  znižana  cena  programa  je  v  primeru 

napovedane odsotnosti otroka podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med  
ceno  programa  in  plačilom  staršev, ki  ga  krije  lokalna skupnost zavezanka. V 
kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8. ure, se cena programa kot 
osnova za plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3752
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2286
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5. Starši lahko za svojega otroka uveljavljajo rezervacijo (odsotnost ) v času šolskih 

počitnic med 1. 7. in 31. 8. tekočega leta v višini 50 % tako, da plačajo, ko je 
otrok odsoten, njim določen znesek po odločbi, brez stroškov živil. V nasprotnem 
primeru za ta čas lahko otroka izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu pa je otrok 
razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet. Rezervacija je možna za 
najmanj 31 dni oz. največ 62 nepretrganih dni v času šolskih počitnic in ni vezana 
na koledarski mesec. 

      To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v     
      občini Sveta Ana in so vpisani v vrtec Sveta Ana.  
      Starši s stalnim prebivališčem v  drugih občinah, ki imajo otroke vpisane v vrtec       
      Sveta Ana, lahko rezervacijo uveljavljajo samo v soglasju z občino plačnico            
      razlike med ceno programa in  plačilom staršev. 
 
6. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po 

svojega otroka, vrtec staršem zaračuna v znesku 9,60 EUR za vsako začeto uro 
zamude. 

  
7. Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka vrtec s soglasjem občine 

na osnovi vloge staršev in predložitvi ustreznih zdravniških potrdil plačilo staršev 
za program vrtca za čas odsotnosti otroka zniža tako, da znaša za prvih 
nepretrganih 31 dni in več odsotnosti 50 % njim določenega plačila brez stroškov 
živil, vendar najkasneje do konca šolskega leta. To določilo velja samo za starše 
s stalnim prebivališčem v občini Sveta Ana.       

       

8. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se staršem obračuna polna cena 
programa ne glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali 
izpisa. Odbije se samo cena prehrane za dneve odsotnosti.  

 

9. Zbirne  račune  za  plačilo  razlike  med ceno  programov vrtca in plačilom 
staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na 
podlagi obračunov vrtca,  Občinska uprava Občine Sveta Ana.  

  
10.   Z  dnem  uveljavitve  tega  sklepa  preneha  veljati  Sklep  o  določitvi cen 

programov  storitev  v javnem vrtcu na območju Občine Sveta Ana  št. 60204-
01/2013 z dne 20.12.2017 (MUV 36/17).  

  
11. Ta sklep  začne veljati  naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem   

vestniku, uporablja pa se od  01.09.2019. 

 
 
 
Številka: 602-01/2019 
Sveta Ana, dne 25.09.2019 
 
 
                                                                                                
                                                                                               Silvo SLAČEK     
                                                                                                    župan 
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Obrazložitev: 
 
Način oblikovanja izračuna cene programa v vrtcu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS št. 97/03,  77/05,  120/05, 93/15). Tako izračunane cene so 
podlaga  za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, 
ki jo je v vrtcu v skladu z 28. členom zakona o vrtcih dolžna zagotoviti  lokalna skupnost, v 
kateri imajo otrokovi starši stalno bivališče oziroma začasno bivališče, če je vsaj eden o 
staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. 
 
Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo: 
- stroški dela 

vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca, davek na plače in druge stroške kot so 
regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov 
prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči  v skladu z zakoni, 
kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje  dejavnosti predšolske vzgoje. 

 
- stroški materiala in storitev 

vsi stroški za nabavljeni material in za opravljene storitve in sicer funkcionalni stroški 
objektov: kurjava, dimnikarske storitve, stroški porabljene elektrike, plina, vode, 
komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov, 
tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov, 
uporaba in vzdrževanje vozil za prevoz hrane; funkcionalne stroške osnovne 
dejavnosti: stroški za didaktična sredstva in igrače, stalno strokovno izpopolnjevanje v 
skladu z kolektivno pogodbo, obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu, hišno 
perilo, pisarniški material, stroški plačilnega prometa, časopisi, revije, telefonske storitve 
ipd); 
drugi specifični namenski stroški. 
 

-    stroški živil za otroke 
se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka v 
posameznem programu. 

 
Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije in vsi drugi 
stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa. Te stroške krije vrtcu 
ustanovitelj v skladu z zakonom in drugimi predpisi na tem področju 
 
Na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto- elementov  za 
oblikovanje cen, se cena programa izračuna tako, da se stroški delijo s številom otrok, ki je 
določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške 
neporabljenih živil. 
 
Trenutno veljavne cene veljajo od januarja 2018. Spremembo cen narekujejo sproščena 
napredovanja zaposlenih v plačne razrede in nazive. Stroški dela predstavljajo največji 
element v strukturi ekonomske cene, višji pa so tudi materialni stroški in stroški živil.  
 
Na podlagi navedenega pravilnika  je finančna služba  Osnovne šole Sveta  Ana izračunala  
ceno programa vrtca za posamezne starostne skupine otrok in jih  predlaga občinskemu 
svetu v potrditev. 
 
Trenutno znaša cena programa  za 1. starostno obdobje 373,99 EUR,  predlagana zvišana 
cena znaša 423,80 EUR oz. je za 13,32 % višja. 
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Za drugo starostno obdobje  je veljavna cena 288,13 EUR, predlagana zvišana cena je 
320,31 EUR oz. je  višja za 11,17 % .  
 
Za kombinirani oddelek znaša trenutna cena 332,44 EUR, predlagana zvišana cena je 
351,39 EUR oz. je višja za  5,70 % 
 
V  vrtcu  Sveta  Ana  imamo trenutno šest (6) oddelkov otrok in sicer dva (2) v prvem 
starostnem obdobju in štiri (4) v drugem starostnem obdobju. 
V vrtcu  Lokavec  imamo  en kombinirani oddelek od starosti enega pa do šest let. 
 
 
V spodnji tabeli prikazujemo cene programov vrtca v naših sosednjih občinah in sicer: 
 

OBČINA 
PRVO 

STAROSTNO 

OBDOBJE 

DRUGO 

STAROSTNO 

OBDOBJE 

KOMBINIRANI 

ODDELEK 

 

STROŠKI 

ŽIVIL 

MESEČNO 

oz. NA DAN 

REZERVACIJE  V 

POLETNIH MESECIH 

BOLEZENSKA 

ODSOTNOST OTROKA 

SVETA TROJICA 
Od 01.09.2019 

397,77 

 

346,32              

 

/ 

 

24,09 

1,10      

35% določenega 

zneska brez stroškov 

živil 

35% določenega zneska 

brez stroškov živil 

več kot 14 delovnih dni 

CERKVENJAK 
Od 01.06.2019 

409,62 

 

385,45            

 

/ 

 

34,93 

1,75     

50% določenega 

zneska brez stroškov 

živil 

50% določenega zneska 

brez stroškov živil 

najmanj 15 delovnih dni 

LENART 
Od 01.09.2013 

420,39 

 

321,15             

 

/ 

 

   26,03 

1,24      

35% določenega 

zneska brez stroškov 

živil 

35% določenega zneska 

brez stroškov živil naj- 

manj 30 koledarskih dni 

SVETA ANA 
Od 01.09.2019 

423,80 

 

320,31             

 

351,39 

 

   30,50 

1,39      

50% določenega 

zneska brez stroškov 

živil 

50% določenega zneska 

brez stroškov živil  

nad 31 koledarskih dni 

SVETI JURIJ  V 
SLOVENSKIH  
GORICAH 
Od 01.04.2019 

465,00 

 

362,00               

 

382,00 

 

39,60 

1,80        

30% določenega 

zneska brez stroškov 

živil 

30% določenega zneska 

brez stroškov živil 

nad mesec dni 

BENEDIKT 
Od 01.02.2019 

466,83 

 

345,37               

 

409,12 

 

33,81 

1,61      

65% določenega 

zneska brez stroškov 

živil 

65% določenega zneska 

brez stroškov živil 

nad mesec dni 

 
 
Ob pregledu cen programov vrtcev v naših sosednjih občinah  ugotavljamo, da smo  z 
predlaganim povišanjem  cen programov vrtca  med cenejšimi  na območju Upravne enote 
Lenart. 
 

 

                                                                                                                                        
                                                                                                                     Pripravila: 
                                                                                                                 Irena GOLOB 
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 ODLOK O REBALANSU 

PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 

 

GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava, Stanka Ferš 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl 

US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 

financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-

ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta 

Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta 

Ana na svoji 5. redni seji, dne 25.9.2019 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta 

Ana za leto 2019, kot predlagan. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl 

US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 

financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-

ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta 

Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta 

Ana na svoji 5. redni seji, dne 29. septembra 2019 sprejel  

 

 

ODLOK O REBALANSU 

PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2019 

 

1.člen 

(vsebina odloka) 

 

V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2019 (MUV št. 28/2018 in MUV št. 7/2019) 

se 2., 9. in 10. člen spremenijo tako, da se glasijo: 

 

 

2.člen  

( sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna ) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 

ravni kontov. 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 

 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   

KONTO NAZIV ZNESEK V 

EUR 

   

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.927.551 

   

 Tekoči prihodki (70+71) 2.324.183 

   

70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.775.518 

   

700 Davki na dohodek in dobiček 1.631.980 

703 Davki na premoženje 93.158     

704 Domači davki na blago in storitve              50.380                   

   

71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 548.665 

   

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja               136.850      

711 Takse in pristojbine                   4.000     

712 Globe in denarne kazni                1.700       

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 88.558                    

714 Drugi nedavčni prihodki 317.557 
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72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 265.465 

   

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 48.000 

721 Prihodki od prodaje zalog                        0        

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 

 

217.465 

 

73 Prejete donacije (730+731) 0 

   

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

   

74 Transferni prihodki (740+741) 337.903 

   

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 311.723 

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU 26.180 

   

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.151.042 

   

40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 835.481 

   

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 256.271 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 43.500                          

402 Izdatki za blago in storitve 523.710     

403 Plačila domačih obresti                 0     

409 Rezerve 12.000                          

   

41 Tekoči transferi  (410+411+412+413) 763.134 

   

410 Subvencije 0  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 558.719      

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 35.696      

413 Drugi tekoči domači transferi 168.719 

   

42 Investicijski odhodki (420) 1.497.368 

   

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.497.368 

   

43 Investicijski transferi (430) 55.058 

   

430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 44.345 

431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

 

10.713                         

   

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI 

            PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 

-223.491 

 

   

   

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

   

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 0 
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PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  

   

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 

(750+751) 

0 

   

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 

 

0 

   

 V. DANA POSOILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 

   

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441) 0 

   

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev 

 

0 

   

 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.-V.) 

0 

   

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

    

 VII. ZADOLŽEVANJE 113.200 

   

50 Zadolževanje (500) 113.200 

   

500 Domače zadolževanje 113.200 

   

 VIII. ODPLAČILO DOLGA  89.706 

   

55 Odplačilo dolga (550) 89.706 

   

550 Odplačilo domačega dolga 89.706 

   

 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNU (I. +IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

-199.997 

 

   

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 

 
23.494 

   

 XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) 223.491 

 

   

 XII. SREDSTVA NA RAČUNIH OB KONCU 

PRETEKLEGA LETA 

199.997 
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Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 

področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske 

postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.  

 

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 

temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Sveta Ana. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

3.člen 

 

 (proračunski skladi) 

 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. 

 

Od prihodkov proračuna za leto 2019, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje 

proračunska rezerva za naravne nesreče v višini 5.000,00 EUR. Na predlog za finance 

pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 

iz drugega odstavka 49. člen ZJF do višine 10.000,00 EUR župan in o tem pri zaključnem 

računu poroča Občinskemu svetu. 

 

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju 

posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne 

oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski 

škodljivci. 

 

4. člen 

 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 17.000,00 EUR vnaprej ne 

razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej 

izkazuje. 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 

proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 

zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 

načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva 

splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. 

 

 

5. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

 

Številka: 41001-1/2019 

Sveta Ana, 25. 9. 2019 

        ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

             Silvo Slaček 



REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2019

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

VELJAVNI
PRORAČUN

2019

REALIZACIJA
4.9.2019

PREDLOG
REBALANSA II

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.927.551,001.665.661,682.998.009,00 97,755,6

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.324.183,001.371.879,432.343.520,00 99,258,5

70 DAVČNI PRIHODKI 1.775.518,001.171.962,721.785.057,00 99,565,7

700 Davki na dohodek in dobiček 1.631.980,001.098.440,001.631.980,00 100,067,3

7000 Dohodnina 1.631.980,001.098.440,001.631.980,00 100,067,3

700020 Dohodnina - občinski vir 1.631.980,001.098.440,001.631.980,00 100,067,3

703 Davki na premoženje 93.158,0044.826,4790.947,00 102,449,3

7030 Davki na nepremičnine 60.197,0029.875,7757.991,00 103,851,5

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 5.000,003.506,983.000,00 166,7116,9

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 500,00337,16300,00 166,7112,4

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 8,004,992,00 400,0249,5

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 5.900,00405,775.900,00 100,06,9

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 48.279,0025.442,0048.279,00 100,052,7

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 510,00178,87510,00 100,035,1

7031 Davki na premičnine 60,0040,6655,00 109,173,9

703100 Davek na vodna plovila 60,0040,6655,00 109,173,9

7032 Davki na dediščine in darila 5.700,003.329,865.700,00 100,058,4

703200 Davek na dediščine in darila 5.200,003.124,425.200,00 100,060,1

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 500,00205,44500,00 100,041,1

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 27.201,0011.580,1827.201,00 100,042,6

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 4.200,00752,494.200,00 100,017,9

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 23.000,0010.827,6323.000,00 100,047,1

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 1,000,061,00 100,06,0

Stran 53 od 65



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

VELJAVNI
PRORAČUN

2019

REALIZACIJA
4.9.2019

PREDLOG
REBALANSA II

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks

704 Domači davki na blago in storitve 50.380,0029.879,2762.130,00 81,148,1

7044 Davki na posebne storitve 500,00345,24500,00 100,069,1

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 500,00345,24500,00 100,069,1

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 49.880,0029.534,0361.630,00 80,947,9

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 49.000,0029.049,1661.000,00 80,347,6

704704 Turistična taksa 500,00239,28250,00 200,095,7

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 380,00245,59380,00 100,064,6

706 Drugi davki in prispevki 0,00-1.183,020,00 ------

7060 Drugi davki in prispevki 0,00-1.183,020,00 ------

706099 Drugi davki in prispevki 0,00-1.183,020,00 ------

71 NEDAVČNI PRIHODKI 548.665,00199.916,71558.463,00 98,335,8

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 136.850,0021.617,74137.350,00 99,615,7

7103 Prihodki od premoženja 136.850,0021.617,74137.350,00 99,615,7

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 18.000,008.960,4418.000,00 100,049,8

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 15.000,0011.200,3715.000,00 100,074,7

710303 Prihodki od najemnin za opremo 50.000,000,0050.000,00 100,00,0

710304 Prihodki od drugih najemnin 1.050,001.022,601.050,00 100,097,4

710305 Prihodki od zakupnin 800,00434,33300,00 266,7144,8

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 2.000,000,003.000,00 66,70,0

710399 Drugi prihodki od premoženja 50.000,000,0050.000,00 100,00,0

711 Takse in pristojbine 4.000,002.783,334.000,00 100,069,6

7111 Upravne takse in pristojbine 4.000,002.783,334.000,00 100,069,6

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 4.000,002.783,334.000,00 100,069,6

712 Globe in druge denarne kazni 1.700,00636,703.040,00 55,920,9

7120 Globe in druge denarne kazni 1.700,00636,703.040,00 55,920,9

712001 Globe za prekrške 200,00120,0040,00 500,0300,0

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.500,00516,703.000,00 50,017,2

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 88.558,0059.774,6786.558,00 102,369,1

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 88.558,0059.774,6786.558,00 102,369,1

71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca 71.000,0044.279,7269.000,00 102,964,2

71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč 17.558,0015.494,9517.558,00 100,088,3

Stran 54 od 65



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

VELJAVNI
PRORAČUN

2019

REALIZACIJA
4.9.2019

PREDLOG
REBALANSA II

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks

714 Drugi nedavčni prihodki 317.557,00115.104,27327.515,00 97,035,1

7141 Drugi nedavčni prihodki 317.557,00115.104,27327.515,00 97,035,1

71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev) 50.000,0026.640,9359.000,00 84,845,2

71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu 5.000,003.320,254.400,00 113,675,5

71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika 8.500,005.680,288.915,00 95,363,7

71410003 Prihodki od refundacij javnih del 57,0056,02200,00 28,528,0

71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...) 11.000,006.792,673.000,00 366,7226,4

71410006 Prihodki iz naslova zbrane kanalščine 20.000,0010.936,7620.000,00 100,054,7

71410008 Prihodki od spornih terjetev 82.000,0040.980,0082.000,00 100,050,0

71410500 Prihodki od komunalnih prispekov 141.000,0020.697,36150.000,00 94,013,8

72 KAPITALSKI PRIHODKI 265.465,0030.085,00250.200,00 106,112,0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 48.000,000,000,00 ------

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 48.000,000,000,00 ------

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 48.000,000,000,00 ------

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 217.465,0030.085,00250.200,00 86,912,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 217.465,0030.085,00250.200,00 86,912,0

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 217.465,0030.085,00250.200,00 86,912,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 337.903,00263.697,25404.289,00 83,665,2

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 311.723,00243.307,16302.473,00 103,180,4

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 311.723,00243.307,16302.473,00 103,180,4

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 119.773,0079.848,00119.773,00 100,066,7

74000103 Ministrstvo za obrambo 4.500,002.529,464.500,00 100,056,2

74000104 Financiranje -23.člen ZFO 113.200,00110.270,00113.200,00 100,097,4

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 74.250,0050.659,7065.000,00 114,277,9

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 26.180,0020.390,09101.816,00 25,720,0

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 26.180,0020.390,09101.816,00 25,720,0

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 26.180,0020.390,09101.816,00 25,720,0
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.151.042,391.599.428,853.221.500,39 97,849,7
40 TEKOČI ODHODKI 835.481,50515.922,88762.357,28 109,667,7

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 256.271,20167.058,25258.810,93 99,064,6

4000 Plače in dodatki 230.020,00148.718,48231.630,00 99,364,2

400000 Osnovne plače 217.590,00140.966,27218.580,00 99,664,5

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 12.430,007.752,2113.050,00 95,359,4

4001 Regres za letni dopust 10.094,207.979,7710.763,93 93,874,1

400100 Regres za letni dopust 10.094,207.979,7710.763,93 93,874,1

4002 Povračila in nadomestila 15.392,009.798,3315.652,00 98,362,6

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 10.102,006.525,3610.562,00 95,661,8

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 5.290,003.272,975.090,00 103,964,3

4003 Sredstva za delovno uspešnost 565,00561,67565,00 100,099,4

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 565,00561,67565,00 100,099,4

4004 Sredstva za nadurno delo 200,000,00200,00 100,00,0

400400 Sredstva za nadurno delo 200,000,00200,00 100,00,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 43.500,0028.075,6043.571,00 99,864,4

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 22.249,0014.433,0922.339,00 99,664,6

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 22.249,0014.433,0922.339,00 99,664,6

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 17.430,0011.251,6117.432,00 100,064,6

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 16.151,0010.434,9616.151,00 100,064,6

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.279,00816,651.281,00 99,863,8

4012 Prispevek za zaposlovanje 155,0092,39157,00 98,758,9

401200 Prispevek za zaposlovanje 155,0092,39157,00 98,758,9

4013 Prispevek za starševsko varstvo 251,00154,27253,00 99,261,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 251,00154,27253,00 99,261,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.415,002.144,243.390,00 100,763,3

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.415,002.144,243.390,00 100,763,3
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402 Izdatki za blago in storitve 523.710,30316.622,36449.575,35 116,570,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 106.223,5665.487,49126.315,61 84,151,8

402000 Pisarniški material in storitve 3.000,001.798,543.000,00 100,060,0

402001 Čistilni material in storitve 5.750,003.320,384.675,00 123,071,0

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 7.905,004.264,339.400,00 84,145,4

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.200,001.459,412.200,00 100,066,3

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.900,002.239,442.500,00 116,089,6

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.049,001.788,006.009,00 84,029,8

402009 Izdatki za reprezentanco 9.000,006.461,687.200,00 125,089,8

402099 Drugi splošni material in storitve 70.419,5644.155,7191.331,61 77,148,4

4021 Posebni material in storitve 1.740,00899,211.520,00 114,559,2

402100 Uniforme in službena obleka 1.050,00607,53970,00 108,362,6

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 390,00241,68250,00 156,096,7

402199 Drugi posebni materiali in storitve 300,0050,00300,00 100,016,7

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 304.918,00193.504,77229.958,00 132,684,2

402200 Električna energija 13.900,009.331,4012.580,00 110,574,2

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 10.640,005.719,848.885,00 119,864,4

402203 Voda in komunalne storitve 2.250,001.354,962.016,00 111,667,2

402204 Odvoz smeti 1.370,00852,851.240,00 110,568,8

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 4.075,002.688,073.820,00 106,770,4

402206 Poštnina in kurirske storitve 3.200,001.657,473.350,00 95,549,5

40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 150.000,0094.795,2394.800,00 158,2100,0

40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 50.000,0046.444,5047.000,00 106,498,8

40229911 Upravljanje stanovanj 500,0073,88800,00 62,59,2

40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 1.000,00511,661.000,00 100,051,2

40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 1.500,000,001.500,00 100,00,0

40229915 Vzdrževanje športnih igrišč 10.073,002.020,172.200,00 457,991,8

40229920 Božična okrasitev centrov 5.100,005.061,785.100,00 100,099,3

40229922 Vzdrževanje gozdnih cest 800,0029,291.000,00 80,02,9

40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 7.500,004.452,317.500,00 100,059,4

40229902 Vzdrževanje okolice centrov 10.000,001.800,725.000,00 200,036,0

40229903 Vzdrževanje pokopališč 10.000,006.945,7810.000,00 100,069,5

40229904 Tokovina za javno razsvetljavo 13.500,008.564,7513.500,00 100,063,4

40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 7.510,0043,186.667,00 112,60,7

40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 2.000,001.156,932.000,00 100,057,9

4023 Prevozni stroški in storitve 3.820,001.871,862.955,00 129,363,4

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.800,001.010,991.300,00 138,577,8

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.300,00860,871.000,00 130,086,1
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402304 Pristojbine za registracijo vozil 170,000,00155,00 109,70,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 550,000,00500,00 110,00,0

4024 Izdatki za službena potovanja 3.505,002.398,483.305,00 106,172,6

402402 Stroški prevoza v državi 3.360,002.330,903.160,00 106,373,8

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 145,0067,58145,00 100,046,6

4025 Tekoče vzdrževanje 41.013,0025.989,2640.737,00 100,763,8

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 9.600,006.190,768.694,00 110,471,2

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.000,004.443,466.700,00 104,566,3

402504 Zavarovalne premije za objekte 4.583,004.091,344.583,00 100,089,3

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 15.980,009.260,6416.980,00 94,154,5

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.100,001.502,853.100,00 100,048,5

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 750,00500,21680,00 110,373,6

4029 Drugi operativni odhodki 62.490,7426.471,2944.784,74 139,559,1

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.050,00284,201.150,00 91,324,7

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.080,004.312,427.080,00 100,060,9

40290500 Nadomestilo podžupan 3.700,002.244,883.700,00 100,060,7

40290501 Sejnine občinski svet in odbori 5.200,002.886,944.500,00 115,664,2

40290502 Sejnine nadzorni odbor 1.500,00436,081.500,00 100,029,1

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 100,000,00100,00 100,00,0

40299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.450,001.448,751.450,00 100,099,9

40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 7.054,744.703,127.054,74 100,066,7

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 7.200,003.471,663.480,00 206,999,8

402923 Druge članarine 1.500,00704,171.500,00 100,046,9

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 280,00124,81280,00 100,044,6

402931 Plačila bančnih storitev 160,00155,48160,00 100,097,2

40299900 Stroški občinskega praznika 10.000,002.230,726.000,00 166,737,2

40299904 Drugi odhodki 16.216,003.468,066.830,00 237,450,8

403 Plačila domačih obresti 0,000,00400,00 0,00,0

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0,000,00400,00 0,00,0

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,000,00200,00 0,00,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,000,00200,00 0,00,0

409 Rezerve 12.000,004.166,6710.000,00 120,041,7

4090 Splošna proračunska rezervacija 7.000,000,000,00 ------

409000 Splošna proračunska rezervacija 7.000,000,000,00 ------

4091 Proračunska rezerva 5.000,004.166,6710.000,00 50,041,7

409100 Proračunska rezerva 5.000,004.166,6710.000,00 50,041,7
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41 TEKOČI TRANSFERI 763.134,23461.103,59754.461,23 101,261,1

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 558.719,37350.767,37557.889,37 100,262,9

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 6.000,004.000,006.000,00 100,066,7

411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.000,004.000,006.000,00 100,066,7

4119 Drugi transferi posameznikom 552.719,37346.767,37551.889,37 100,262,8

411900 Regresiranje prevozov v šolo 51.500,0032.546,7451.500,00 100,063,2

411908 Denarne nagrade in priznanja 1.680,001.680,002.650,00 63,463,4

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 85.000,0055.285,9485.000,00 100,065,0

411920 Subvencioniranje stanarin 7.300,005.499,476.000,00 121,791,7

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 366.339,37224.337,78364.339,37 100,661,6

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 39.400,0027.417,4440.900,00 96,367,0

41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 1.500,000,001.500,00 100,00,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.696,0013.809,2836.206,00 98,638,1

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.696,0013.809,2836.206,00 98,638,1

41200000 Sredstva v kulturi (razpis) 4.895,000,004.895,00 100,00,0

41200002 Sredstva za šport (razpis) 4.557,000,004.557,00 100,00,0

41200004 Območno združenje RK Lenart 2.890,001.926,692.890,00 100,066,7

41200011 Gasilska zveza Lenart 6.365,004.243,286.365,00 100,066,7

41200015 Sofinanciranje političnih strank 1.000,000,001.500,00 66,70,0

41200027 PGD Sveta Ana 8.039,004.689,378.039,00 100,058,3

41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.290,002.290,002.300,00 99,699,6

41200040 Poraba koncesijske dajatve 660,00659,94660,00 100,0100,0

41200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 5.000,000,005.000,00 100,00,0
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413 Drugi tekoči domači transferi 168.718,8696.526,94160.365,86 105,260,2

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 21.000,0012.884,9221.000,00 100,061,4

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 21.000,0012.884,9221.000,00 100,061,4

4133 Tekoči transferi v javne zavode 146.918,8683.642,02138.565,86 106,060,4

41330200 CSD 23.580,0016.366,7723.580,00 100,069,4

41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 61.679,0031.764,8154.454,00 113,358,3

41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 500,00500,00500,00 100,0100,0

41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.008,001.008,001.008,00 100,0100,0

41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 2.508,001.504,802.508,00 100,060,0

41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.495,001.495,001.495,00 100,0100,0

41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.520,001.520,001.520,00 100,0100,0

41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 2.875,001.369,862.875,00 100,047,7

41330249 VDC Polž - sof. javnih del 161,00160,19161,00 100,099,5

41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 45,0043,4045,00 100,096,4

41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 7.100,003.500,006.000,00 118,358,3

41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi 1.500,000,001.500,00 100,00,0

41330212 Javni zavod knjižnica Lenart 33.215,0018.545,4033.215,00 100,055,8

41330213 Mrliško pregledna služba 5.700,004.260,795.700,00 100,074,8

41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 2.032,860,002.032,86 100,00,0

41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.000,001.603,001.972,00 101,481,3

4136 Tekoči transferi v javne agencije 800,000,00800,00 100,00,0

413600 Tekoči transferi v javne agencije 800,000,00800,00 100,00,0
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.497.368,28604.232,471.655.836,37 90,436,5

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.497.368,28604.232,471.655.836,37 90,436,5

4202 Nakup opreme 16.730,006.953,8310.640,00 157,265,4

420200 Nakup pisarniškega pohištva 500,000,001.500,00 33,30,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 10.780,005.594,916.290,00 171,489,0

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 450,000,00450,00 100,00,0

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 2.500,00961,661.500,00 166,764,1

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500,00397,26400,00 125,099,3

420239 Nakup avdiovizualne opreme 2.000,000,00500,00 400,00,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.236.938,28545.035,861.421.696,37 87,038,3

42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 177.000,0067.610,68177.000,00 100,038,2

42040102 Kanalizacijski priključki 55.000,0020.006,0025.000,00 220,080,0

42040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 45.000,0035.293,26136.940,00 32,925,8

42040110 Izgradnja vodovoda 106.218,2513.401,04112.468,25 94,411,9

42040120 Varnostne ograje 20.696,006.180,406.200,00 333,899,7

42040126 Izgradnja čistilne naprave 329.053,96245.185,65464.202,57 70,952,8

42040205 Ureditev ulic 10.000,000,000,00 ------

42040220 Drugi odhodki 27.058,280,0017.040,26 158,80,0

42040131 Javna razsvetljava 23.150,0010.144,6310.150,00 228,1100,0

42040135 Medgeneracijski park Sveta Ana 113.940,29111.258,80113.940,29 100,097,7

42040137 Kolesarske steze 20.251,000,00129.755,00 15,60,0

42040138 Lopa za posipni material 30.000,0029.944,9030.000,00 100,099,8

42040139 Položitev optičnega kabla 4.910,504.910,5010.000,00 49,149,1

42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 274.660,001.100,00189.000,00 145,30,6

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 38.700,002.975,0314.000,00 276,421,3

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 38.700,002.975,0314.000,00 276,421,3

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 78.000,00341,6060.000,00 130,00,6

4206005 Nakup zemljišč 78.000,00341,6060.000,00 130,00,6

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 127.000,0048.926,15149.500,00 85,032,7

42080007 Projektno-tehnična dokumentacija za dom ostarelih 0,000,0024.000,00 0,00,0

42080401 Projekti za cestno infrastrukturo 73.000,0045.775,4073.000,00 100,062,7

42080403 Geodetske storitve 9.000,003.150,7512.500,00 72,025,2

42080405 OPN Sveta Ana 40.000,000,0040.000,00 100,00,0

42080468 Projekti za ureditev žarnega zida 5.000,000,000,00 ------
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 55.058,3818.169,9148.845,51 112,737,2

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 44.345,5110.669,9141.345,51 107,325,8

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 31.345,5110.669,9131.345,51 100,034,0

43100000 PGD Sveta Ana - taksa 10.310,00669,9110.310,00 100,06,5

43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 1.456,000,001.456,00 100,00,0

43100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu 9.579,510,009.579,51 100,00,0

43100006 Župnija Sveta Ana - večnamenski objekt 10.000,0010.000,0010.000,00 100,0100,0

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 13.000,000,0010.000,00 130,00,0

43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 13.000,000,0010.000,00 130,00,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 10.712,877.500,007.500,00 142,8100,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.712,877.500,007.500,00 142,8100,0

43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,001.500,001.500,00 100,0100,0

43230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 9.212,876.000,006.000,00 153,6100,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

VELJAVNI
PRORAČUN

2019

REALIZACIJA
4.9.2019

PREDLOG
REBALANSA II

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

66.232,83 -223.491,39-223.491,39 100,0---

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

66.232,83 -223.491,39-223.091,39 100,2---

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

394.852,96 725.567,27826.701,49 87,847,8
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

VELJAVNI
PRORAČUN

2019

REALIZACIJA
4.9.2019

PREDLOG
REBALANSA II

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,000,000,00 ------
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,000,00 ------

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ------

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 ------

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,000,000,00 ------

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00 0,000,00 ------
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

VELJAVNI
PRORAČUN

2019

REALIZACIJA
4.9.2019

PREDLOG
REBALANSA II

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 113.200,00110.270,00113.200,00 100,097,4
50 ZADOLŽEVANJE 113.200,00110.270,00113.200,00 100,097,4

500 Domače zadolževanje 113.200,00110.270,00113.200,00 100,097,4

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 113.200,00110.270,00113.200,00 100,097,4

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 113.200,00110.270,00113.200,00 100,097,4

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 89.705,5250.408,3189.705,52 100,056,2
55 ODPLAČILA DOLGA 89.705,5250.408,3189.705,52 100,056,2

550 Odplačila domačega dolga 89.705,5250.408,3189.705,52 100,056,2

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 89.705,5250.408,3189.705,52 100,056,2

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 23.038,9211.519,4623.038,92 100,050,0

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 66.666,6038.888,8566.666,60 100,058,3

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)

126.094,52 -199.996,91-199.996,91 100,0---

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 59.861,69 23.494,4823.494,48 100,0254,8

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -66.232,83 223.491,39223.491,39 100,0---

199.996,91XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 199.996,91199.996,91
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2019

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

VELJAVNI

PRORAČUN

2019

REALIZACIJA

4.9.2019

PREDLOG

REBALANSA II

2019

(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 500,0080,54700,00 11,5 71,4

500,0001 POLITIČNI SISTEM 80,54700,00 11,5 71,4

500,000101 Politični sistem 80,54700,00 11,5 71,4

500,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 80,54700,00 11,5 71,4

500,0010106 Izvedba volitev 80,54700,00 11,5 71,4
500,00402099 Drugi splošni material in storitve 80,54700,00 11,5 71,4

Stran: 66 od 90



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10 - OBČINSKI SVET

VELJAVNI

PRORAČUN

2019

REALIZACIJA

4.9.2019

PREDLOG

REBALANSA II

2019

(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

10 OBČINSKI SVET 9.850,006.349,819.650,00 65,8 102,1

9.850,0001 POLITIČNI SISTEM 6.349,819.650,00 65,8 102,1

9.850,000101 Politični sistem 6.349,819.650,00 65,8 102,1

9.850,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 6.349,819.650,00 65,8 102,1

5.600,0010101 Sejnine za občinski svet in odbore 3.101,294.900,00 63,3 114,3
400,00402009 Izdatki za reprezentanco 214,35400,00 53,6 100,0

5.200,0040290501 Sejnine občinski svet in odbori 2.886,944.500,00 64,2 115,6

1.000,0010102 Sofinanciranje političnih strank 0,001.500,00 0,0 66,7
1.000,0041200015 Sofinanciranje političnih strank 0,001.500,00 0,0 66,7

3.250,0010108 Materilani stroški občinskega sveta 3.248,523.250,00 100,0 100,0
3.250,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.248,523.250,00 100,0 100,0

Stran: 67 od 90



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20 - NADZORNI ODBOR

VELJAVNI

PRORAČUN

2019

REALIZACIJA

4.9.2019

PREDLOG

REBALANSA II

2019

(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

20 NADZORNI ODBOR 3.190,001.532,593.190,00 48,0 100,0

3.190,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.532,593.190,00 48,0 100,0

3.190,000203 Fiskalni nadzor 1.532,593.190,00 48,0 100,0

3.190,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.532,593.190,00 48,0 100,0

1.500,0020201 Sejnine za nadzorni odbor 436,081.500,00 29,1 100,0
1.500,0040290502 Sejnine nadzorni odbor 436,081.500,00 29,1 100,0

1.690,0020203 Materialni stroški nadzornega odbora 1.096,511.690,00 64,9 100,0
200,00402402 Stroški prevoza v državi 13,67200,00 6,8 100,0

400,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,00400,00 0,0 100,0

1.090,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.082,841.090,00 99,3 100,0

Stran: 68 od 90



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30 - ŽUPAN

VELJAVNI

PRORAČUN

2019

REALIZACIJA

4.9.2019

PREDLOG

REBALANSA II

2019

(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

30 ŽUPAN 74.711,7951.871,4772.654,79 71,4 102,8

62.918,7901 POLITIČNI SISTEM 41.205,0660.904,79 67,7 103,3

62.918,790101 Politični sistem 41.205,0660.904,79 67,7 103,3

62.918,7901019003 Dejavnost župana in podžupanov 41.205,0660.904,79 67,7 103,3

49.543,7930100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki 31.977,6649.529,79 64,6 100,0
36.900,00400000 Osnovne plače 23.754,2436.900,00 64,4 100,0

3.850,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.296,873.850,00 59,7 100,0

886,79400100 Regres za letni dopust 886,63886,79 100,0 100,0

852,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 489,28852,00 57,4 100,0

3.575,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.305,523.575,00 64,5 100,0

2.649,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.708,962.649,00 64,5 100,0

213,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 138,08213,00 64,8 100,0

25,00401200 Prispevek za zaposlovanje 15,6025,00 62,4 100,0

43,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 26,0843,00 60,7 100,0

550,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 356,40536,00 66,5 102,6

8.150,0030102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 5.892,556.250,00 94,3 130,4
8.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 5.852,556.000,00 97,5 133,3

150,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 40,00250,00 16,0 60,0

3.700,0030103 Nadomestilo plače podžupana 2.244,883.700,00 60,7 100,0
3.700,0040290500 Nadomestilo podžupan 2.244,883.700,00 60,7 100,0

1.525,0030105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana 1.089,971.425,00 76,5 107,0
1.500,00402402 Stroški prevoza v državi 1.089,971.400,00 77,9 107,1

25,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0,0025,00 0,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

30 - ŽUPAN

VELJAVNI

PRORAČUN

2019

REALIZACIJA

4.9.2019

PREDLOG

REBALANSA II

2019

(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

11.793,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 10.666,4111.750,00 90,8 100,4

11.793,000403 Druge skupne administrativne službe 10.666,4111.750,00 90,8 100,4

11.793,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.666,4111.750,00 90,8 100,4

1.793,0030401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim 1.792,972.850,00 62,9 62,9
113,00402099 Drugi splošni material in storitve 112,97200,00 56,5 56,5

1.680,00411908 Denarne nagrade in priznanja 1.680,002.650,00 63,4 63,4

10.000,0030402 Pokroviteljstvo občine 8.873,448.900,00 99,7 112,4
10.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 8.873,448.900,00 99,7 112,4

Stran: 70 od 90



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

VELJAVNI

PRORAČUN

2019

REALIZACIJA

4.9.2019

PREDLOG

REBALANSA II

2019

(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

40 OBČINSKA UPRAVA 2.949.222,021.472.229,853.026.979,03 48,6 97,4

15.020,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.577,4910.950,00 50,9 137,2

15.020,000403 Druge skupne administrativne službe 5.577,4910.950,00 50,9 137,2

5.020,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.346,774.950,00 67,6 101,4

750,0040404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine 500,21680,00 73,6 110,3
750,00402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 500,21680,00 73,6 110,3

4.270,0040405 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.846,564.270,00 66,7 100,0
4.270,0040299904 Drugi odhodki 2.846,564.270,00 66,7 100,0

10.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.230,726.000,00 37,2 166,7

10.000,0040401 Stroški občinskega praznika 2.230,726.000,00 37,2 166,7
10.000,0040299900 Stroški občinskega praznika 2.230,726.000,00 37,2 166,7

256.653,5706 LOKALNA SAMOUPRAVA 156.211,99257.475,31 60,7 99,7

4.590,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.994,177.600,00 39,4 60,4

4.590,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 2.994,177.600,00 39,4 60,4

2.290,0040618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric 2.290,002.300,00 99,6 99,6
2.290,0041200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice 2.290,002.300,00 99,6 99,6

1.500,0040626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS) 704,171.500,00 46,9 100,0
1.500,00402923 Druge članarine 704,171.500,00 46,9 100,0

0,0040627 Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice 0,003.000,00 0,0 0,0
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,003.000,00 0,0 0,0

800,0040628 Sofinanciranje projektov MRA-RRA 0,00800,00 0,0 100,0
800,00413600 Tekoči transferi v javne agencije 0,00800,00 0,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

VELJAVNI

PRORAČUN

2019

REALIZACIJA

4.9.2019

PREDLOG

REBALANSA II

2019

(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

252.063,570603 Dejavnost občinske uprave 153.217,82249.875,31 61,3 100,9

203.863,5706039001 Administracija občinske uprave 133.764,97203.935,31 65,6 100,0

163.548,8340601 Stroški dela občinske uprave 108.498,99164.330,57 66,0 99,5
121.100,00400000 Osnovne plače 79.245,00121.590,00 65,2 99,6

6.900,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4.489,236.850,00 65,5 100,7

4.433,83400100 Regres za letni dopust 4.433,154.775,57 92,8 92,8

4.350,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 2.807,914.350,00 64,6 100,0

3.430,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.086,323.430,00 60,8 100,0

565,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 561,67565,00 99,4 100,0

11.324,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7.450,5211.324,00 65,8 100,0

8.401,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 5.522,708.401,00 65,7 100,0

680,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 446,23680,00 65,6 100,0

82,00401200 Prispevek za zaposlovanje 50,5782,00 61,7 100,0

133,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 84,25133,00 63,4 100,0

2.150,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.321,442.150,00 61,5 100,0

25.680,0040602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 16.006,2424.970,00 64,1 102,8
3.000,00402000 Pisarniški material in storitve 1.798,543.000,00 60,0 100,0

1.000,00402001 Čistilni material in storitve 622,04625,00 99,5 160,0

2.200,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.459,412.200,00 66,3 100,0

2.900,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.239,442.500,00 89,6 116,0

600,00402009 Izdatki za reprezentanco 394,78800,00 49,4 75,0

3.000,00402200 Električna energija 1.836,563.150,00 58,3 95,2

5.610,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.275,995.385,00 60,8 104,2

350,00402203 Voda in komunalne storitve 191,24350,00 54,6 100,0

610,00402204 Odvoz smeti 368,03550,00 66,9 110,9

3.150,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.162,743.000,00 72,1 105,0

3.200,00402206 Poštnina in kurirske storitve 1.657,473.350,00 49,5 95,5

60,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 0,0060,00 0,0 100,0

500,0040604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih 244,20500,00 48,8 100,0
500,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 244,20500,00 48,8 100,0

7.080,0040605 Pogodbena dela 4.312,427.080,00 60,9 100,0
7.080,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 4.312,427.080,00 60,9 100,0

Stran: 72 od 90



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40 - OBČINSKA UPRAVA

VELJAVNI

PRORAČUN

2019

REALIZACIJA

4.9.2019

PREDLOG

REBALANSA II

2019

(1) (2) (3) (2)/(1)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

7.054,7440619 Skupne občinske uprave 4.703,127.054,74 66,7 100,0
7.054,7440299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 4.703,127.054,74 66,7 100,0

48.200,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 19.452,8545.940,00 42,3 104,9

1.640,0040603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil 1.189,501.540,00 77,2 106,5
1.600,00402402 Stroški prevoza v državi 1.189,501.500,00 79,3 106,7

40,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0,0040,00 0,0 100,0

21.580,0040606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 12.229,0922.580,00 54,2 95,6
2.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 478,432.000,00 23,9 100,0

2.000,00402504 Zavarovalne premije za objekte 1.614,232.000,00 80,7 100,0

15.980,00402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 9.260,6416.980,00 54,5 94,1

1.600,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 875,791.600,00 54,7 100,0

12.400,0040607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 1.660,8111.800,00 14,1 105,1
500,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 0,001.500,00 0,0 33,3

1.950,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.263,551.950,00 64,8 100,0

450,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 0,00450,00 0,0 100,0

500,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 397,26400,00 99,3 125,0

2.000,00420239 Nakup avdiovizualne opreme 0,00500,00 0,0 400,0

7.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,007.000,00 0,0 100,0

12.580,0040608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 4.373,4510.020,00 43,7 125,6
3.000,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,003.960,00 0,0 75,8

7.200,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 3.471,663.480,00 99,8 206,9

220,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 124,81220,00 56,7 100,0

160,00402931 Plačila bančnih storitev 155,48160,00 97,2 100,0

2.000,0040299904 Drugi odhodki 621,502.200,00 28,3 90,9
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A. Bilanca odhodkov
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37.609,5107 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 9.602,5637.609,51 25,5 100,0

37.609,510703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 9.602,5637.609,51 25,5 100,0

1.860,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 0,001.860,00 0,0 100,0

1.860,0040703 Tekoči stroški zaščite in reševanja 0,001.860,00 0,0 100,0
1.500,0040229914 Sofinanciranje obrambe pred točo 0,001.500,00 0,0 100,0

360,0040299904 Drugi odhodki 0,00360,00 0,0 100,0

35.749,5107039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 9.602,5635.749,51 26,9 100,0

14.404,0040701 Sofinanciranje  GZ Lenart in PGD Sveta Ana 8.932,6514.404,00 62,0 100,0
6.365,0041200011 Gasilska zveza Lenart 4.243,286.365,00 66,7 100,0

8.039,0041200027 PGD Sveta Ana 4.689,378.039,00 58,3 100,0

21.345,5140702 Investicije v gasilstvo 669,9121.345,51 3,1 100,0
10.310,0043100000 PGD Sveta Ana - taksa 669,9110.310,00 6,5 100,0

1.456,0043100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme 0,001.456,00 0,0 100,0

9.579,5143100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu 0,009.579,51 0,0 100,0

300,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 50,00300,00 16,7 100,0

300,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 50,00300,00 16,7 100,0

300,0008029001 Prometna varnost 50,00300,00 16,7 100,0

300,0040801 Svet za preventivo 50,00300,00 16,7 100,0
300,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 50,00300,00 16,7 100,0
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3.081,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1.573,453.081,00 51,1 100,0

3.081,001003 Aktivna politika zaposlovanja 1.573,453.081,00 51,1 100,0

3.081,0010039001 Povečanje zaposljivosti 1.573,453.081,00 51,1 100,0

3.081,0040621 Program javnih del 1.573,453.081,00 51,1 100,0
2.875,0041330248 Center za socialno delo - sof. javnih del 1.369,862.875,00 47,7 100,0

161,0041330249 VDC Polž - sof. javnih del 160,19161,00 99,5 100,0

45,0041330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del 43,4045,00 96,4 100,0

660,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 659,94660,00 100,0 100,0

660,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 659,94660,00 100,0 100,0

660,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 659,94660,00 100,0 100,0

660,0041105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo 659,94660,00 100,0 100,0
660,0041200040 Poraba koncesijske dajatve 659,94660,00 100,0 100,0

733.417,5013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 286.161,78755.962,00 37,9 97,0

728.507,001302 Cestni promet in infrastruktura 281.251,28745.962,00 37,7 97,7

240.290,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 173.700,10180.300,00 96,3 133,3

210.290,0041315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 143.755,20150.300,00 95,7 139,9
800,0040229922 Vzdrževanje gozdnih cest 29,291.000,00 2,9 80,0

150.000,0040229924 Letno vzdrževanje občinskih cest 94.795,2394.800,00 100,0 158,2

50.000,0040229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 46.444,5047.000,00 98,8 106,4

4.490,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 0,000,00 --- ---

5.000,0042080403 Geodetske storitve 2.486,187.500,00 33,2 66,7

30.000,0041344 Lopa za posipni material 29.944,9030.000,00 99,8 100,0
30.000,0042040138 Lopa za posipni material 29.944,9030.000,00 99,8 100,0
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443.607,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 88.349,06534.895,00 16,5 82,9

73.000,0041319 Projekti ( pločniki, križišča, ulice itd.) 45.775,4073.000,00 62,7 100,0
73.000,0042080401 Projekti za cestno infrastrukturo 45.775,4073.000,00 62,7 100,0

45.000,0041327 Ureditev regionalne ceste R3-730/4104 s križiščem in hodnikom za pešce 35.293,26136.940,00 25,8 32,9
45.000,0042040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 35.293,26136.940,00 25,8 32,9

274.660,0041334 Modernizacija občinksih cest v Občini Sveta Ana (2018/2019) 1.100,00189.000,00 0,6 145,3
274.660,0042040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu 1.100,00189.000,00 0,6 145,3

20.251,0041339 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice 0,00129.755,00 0,0 15,6
20.251,0042040137 Kolesarske steze 0,00129.755,00 0,0 15,6

20.696,0041340 Cestna infrastruktura 6.180,406.200,00 99,7 333,8
20.696,0042040120 Varnostne ograje 6.180,406.200,00 99,7 333,8

10.000,0041347 Asfaltiranje ulice Zg.Ščavnica (Moleh) 0,000,00 --- ---
10.000,0042040205 Ureditev ulic 0,000,00 --- ---

44.610,0013029004 Cestna razsvetljava 19.202,1230.767,00 62,4 145,0

44.610,0041305 Gradnja in vzdrževanje JR 19.202,1230.767,00 62,4 145,0
13.500,0040229904 Tokovina za javno razsvetljavo 8.564,7513.500,00 63,4 100,0

7.510,0040229906 Vzdrževanje javne razsvetljave 43,186.667,00 0,7 112,6

450,00402504 Zavarovalne premije za objekte 449,56450,00 99,9 100,0

23.150,0042040131 Javna razsvetljava 10.144,6310.150,00 100,0 228,1

4.910,501306 Telekomunikacije in pošta 4.910,5010.000,00 49,1 49,1

4.910,5013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 4.910,5010.000,00 49,1 49,1

4.910,5041345 Položitev optičnega kabla 4.910,5010.000,00 49,1 49,1
4.910,5042040139 Položitev optičnega kabla 4.910,5010.000,00 49,1 49,1
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41.837,8414 GOSPODARSTVO 5.897,4145.444,87 13,0 92,1

41.837,841403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 5.897,4145.444,87 13,0 92,1

4.770,0014039001 Promocija občine 3.991,836.570,00 60,8 72,6

0,0041404 Pospeševanje razvoja turizma 0,002.000,00 0,0 0,0
0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,002.000,00 0,0 0,0

100,0041410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica 0,00100,00 0,0 100,0
100,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,00100,00 0,0 100,0

800,0041411 Spominska soba  dr. Romanu Lestniki 465,93800,00 58,2 100,0
800,00402099 Drugi splošni material in storitve 465,93800,00 58,2 100,0

370,0041413 Kmečka tržnica 280,70370,00 75,9 100,0
150,00402099 Drugi splošni material in storitve 61,50150,00 41,0 100,0

220,00402504 Zavarovalne premije za objekte 219,20220,00 99,6 100,0

3.500,0041424 Slovenia Green Destination 3.245,203.300,00 98,3 106,1
3.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.245,203.300,00 98,3 106,1

37.067,8414039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.905,5838.874,87 4,9 95,4

2.129,0041415 Escape (SI-HU) 1.855,582.129,00 87,2 100,0
2.049,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.788,002.049,00 87,3 100,0

80,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 67,5880,00 84,5 100,0

50,0041421 Ureditev Kaplove domačije 50,0050,00 100,0 100,0
50,00402099 Drugi splošni material in storitve 50,0050,00 100,0 100,0

30.093,2841422 Vino, prijazno do okolja 0,0025.872,56 0,0 116,3
3.035,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,008.832,30 0,0 34,4

27.058,2842040220 Drugi odhodki 0,0017.040,26 0,0 158,8

4.795,5641423 Anin pretl 0,0010.823,31 0,0 44,3
4.795,56402099 Drugi splošni material in storitve 0,0010.823,31 0,0 44,3
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462.413,9615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 307.893,30571.192,57 53,9 81,0

462.413,961502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 307.893,30571.192,57 53,9 81,0

462.413,9615029002 Ravnanje z odpadno vodo 307.893,30571.192,57 53,9 81,0

75.500,0041503 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN 24.458,3142.500,00 57,6 177,7
7.500,0040229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks 4.452,317.500,00 59,4 100,0

55.000,0042040102 Kanalizacijski priključki 20.006,0025.000,00 80,0 220,0

13.000,0043140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN 0,0010.000,00 0,0 130,0

5.280,0041509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec 3.420,865.280,00 64,8 100,0
1.100,00402200 Električna energija 682,661.100,00 62,1 100,0

100,00402203 Voda in komunalne storitve 59,92100,00 59,9 100,0

380,00402204 Odvoz smeti 253,40380,00 66,7 100,0

3.700,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.424,883.700,00 65,5 100,0

329.053,9641510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 245.185,65464.202,57 52,8 70,9
329.053,9642040126 Izgradnja čistilne naprave 245.185,65464.202,57 52,8 70,9

44.000,0041511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 29.049,1652.000,00 55,9 84,6
44.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 29.049,1652.000,00 55,9 84,6

4.800,0041512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 3.038,464.300,00 70,7 111,6
1.400,00402200 Električna energija 965,161.200,00 80,4 116,7

100,00402203 Voda in komunalne storitve 54,72100,00 54,7 100,0

3.300,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.018,583.000,00 67,3 110,0

3.780,0041514 Obratovlani stroški čistilne naprave Sveta Ana 2.740,862.910,00 94,2 129,9
2.700,00402200 Električna energija 2.066,162.070,00 99,8 130,4

700,00402203 Voda in komunalne storitve 443,28530,00 83,6 132,1

380,00402204 Odvoz smeti 231,42310,00 74,7 122,6
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441.804,2516 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 95.973,13416.168,25 23,1 106,2

49.586,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 0,0040.000,00 0,0 124,0

49.586,0016029003 Prostorsko načrtovanje 0,0040.000,00 0,0 124,0

40.000,0041610 Prostorski dokumenti občine 0,0040.000,00 0,0 100,0
40.000,0042080405 OPN Sveta Ana 0,0040.000,00 0,0 100,0

9.586,0041628 Elaborat o podlagah za odmero komunalnega prispevka 0,000,00 --- ---
9.586,0040299904 Drugi odhodki 0,000,00 --- ---

129.018,251603 Komunalna dejavnost 24.212,40129.368,25 18,7 99,7

108.718,2516039001 Oskrba z vodo 14.913,04114.068,25 13,1 95,3

24.750,0041606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 14.913,0416.600,00 89,8 149,1
2.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.512,001.600,00 94,5 156,3

22.250,0042040110 Izgradnja vodovoda 13.401,0415.000,00 89,3 148,3

5.000,0041620 Vodovodni  hidranti 0,005.000,00 0,0 100,0
5.000,0042040110 Izgradnja vodovoda 0,005.000,00 0,0 100,0

15.968,2541622 Vodovod Košaki - Počehova 0,0015.968,25 0,0 100,0
15.968,2542040110 Izgradnja vodovoda 0,0015.968,25 0,0 100,0

45.000,0041624 Vodovod Rožengrunt 0,0060.000,00 0,0 75,0
45.000,0042040110 Izgradnja vodovoda 0,0060.000,00 0,0 75,0

18.000,0041625 Vodovod Žice 0,0016.500,00 0,0 109,1
18.000,0042040110 Izgradnja vodovoda 0,0016.500,00 0,0 109,1

5.200,0016039003 Objekti za rekreacijo 2.436,865.200,00 46,9 100,0

5.200,0041616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme 2.436,865.200,00 46,9 100,0
3.200,0040229915 Vzdrževanje športnih igrišč 2.020,172.200,00 91,8 145,5

2.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 416,693.000,00 13,9 66,7
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5.100,0016039004 Praznično urejanje naselij 5.061,785.100,00 99,3 100,0

5.100,0041617 Prednovoletna okrasitev 5.061,785.100,00 99,3 100,0
5.100,0040229920 Božična okrasitev centrov 5.061,785.100,00 99,3 100,0

10.000,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 1.800,725.000,00 36,0 200,0

10.000,0041618 Urejanje okolic 1.800,725.000,00 36,0 200,0
10.000,0040229902 Vzdrževanje okolice centrov 1.800,725.000,00 36,0 200,0

4.200,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 3.143,884.800,00 65,5 87,5

4.200,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 3.143,884.800,00 65,5 87,5

4.200,0041619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 3.143,884.800,00 65,5 87,5
500,0040229911 Upravljanje stanovanj 73,88800,00 9,2 62,5

1.000,0040229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj 511,661.000,00 51,2 100,0

2.700,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.558,343.000,00 85,3 90,0

259.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 68.616,85242.000,00 28,4 107,0

181.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 68.275,25182.000,00 37,5 99,5

181.000,0041608 Stroški urejanja zemljišč 68.275,25182.000,00 37,5 99,5
177.000,0042040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč 67.610,68177.000,00 38,2 100,0

4.000,0042080403 Geodetske storitve 664,575.000,00 13,3 80,0

78.000,0016069002 Nakup zemljišč 341,6060.000,00 0,6 130,0

78.000,0041609 Nakupi/prodaja zemljišč 341,6060.000,00 0,6 130,0
78.000,004206005 Nakup zemljišč 341,6060.000,00 0,6 130,0
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26.700,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 17.145,7126.700,00 64,2 100,0

26.700,001707 Drugi programi na področju zdravstva 17.145,7126.700,00 64,2 100,0

21.000,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 12.884,9221.000,00 61,4 100,0

21.000,0041703 Prisp.za obvez.zdrva.zav. 12.884,9221.000,00 61,4 100,0
21.000,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 12.884,9221.000,00 61,4 100,0

5.700,0017079002 Mrliško ogledna služba 4.260,795.700,00 74,8 100,0

5.700,0041701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...) 4.260,795.700,00 74,8 100,0
5.700,0041330213 Mrliško pregledna služba 4.260,795.700,00 74,8 100,0

208.829,2918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 159.198,26199.498,29 79,8 104,7

67.686,001803 Programi v kulturi 41.169,6165.993,00 62,4 102,6

33.215,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 18.545,4033.215,00 55,8 100,0

33.215,0041801 Javni zavod - knjižnica Lenart 18.545,4033.215,00 55,8 100,0
33.215,0041330212 Javni zavod knjižnica Lenart 18.545,4033.215,00 55,8 100,0

7.151,0018039003 Ljubiteljska kultura 1.858,927.123,00 26,1 100,4

7.151,0041803 Javni sklad  RS za kulturne dejavnosti, društva 1.858,927.123,00 26,1 100,4
256,00402099 Drugi splošni material in storitve 255,92256,00 100,0 100,0

4.895,0041200000 Sredstva v kulturi (razpis) 0,004.895,00 0,0 100,0

2.000,0041330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 1.603,001.972,00 81,3 101,4

7.905,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 4.264,337.400,00 57,6 106,8

905,0041816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur 904,511.000,00 90,5 90,5
905,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 904,511.000,00 90,5 90,5

7.000,0041828 Izdaja medobčinskega časopisa 3.359,826.400,00 52,5 109,4
7.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 3.359,826.400,00 52,5 109,4
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19.415,0018039005 Drugi programi v kulturi 16.500,9618.255,00 90,4 106,4

9.415,0041820 Kulturno-turistični center Sveta Ana 6.500,968.255,00 78,8 114,1
1.000,00402001 Čistilni material in storitve 790,87800,00 98,9 125,0

1.700,00402200 Električna energija 1.049,751.700,00 61,8 100,0

3.330,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.443,852.500,00 97,8 133,2

280,00402203 Voda in komunalne storitve 215,36216,00 99,7 129,6

305,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 196,30245,00 80,1 124,5

2.500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.604,802.494,00 64,4 100,2

300,00402504 Zavarovalne premije za objekte 200,03300,00 66,7 100,0

10.000,0041834 Sofinanciranje kulturne dediščine 10.000,0010.000,00 100,0 100,0
10.000,0043100006 Župnija Sveta Ana - večnamenski objekt 10.000,0010.000,00 100,0 100,0

5.000,001804 Podpora posebnim skupinam 0,005.000,00 0,0 100,0

5.000,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 0,005.000,00 0,0 100,0

5.000,0041832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij  (razpis) 0,005.000,00 0,0 100,0
5.000,0041200041 Sredstva za društva, zveze in ogranizacije 0,005.000,00 0,0 100,0

136.143,291805 Šport in prostočasne aktivnosti 118.028,65128.505,29 91,9 105,9

136.143,2918059001 Programi športa 118.028,65128.505,29 91,9 105,9

4.557,0041812 Sofinanciranje programov športa 0,004.557,00 0,0 100,0
4.557,0041200002 Sredstva za šport (razpis) 0,004.557,00 0,0 100,0

0,0041818 Investicije v športne objekte-športna dvorana 0,001.000,00 0,0 0,0
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,001.000,00 0,0 0,0
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10.773,0041829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane 6.769,859.008,00 75,2 119,6
3.200,00402001 Čistilni material in storitve 1.898,552.500,00 75,9 128,0

2.200,00402200 Električna energija 1.450,151.860,00 78,0 118,3

1.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,001.000,00 0,0 100,0

390,00402203 Voda in komunalne storitve 217,63390,00 55,8 100,0

150,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 88,36125,00 70,7 120,0

2.900,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.182,332.200,00 99,2 131,8

933,00402504 Zavarovalne premije za objekte 932,83933,00 100,0 100,0

113.940,2941835 Medgeneracijski park Sveta Ana-PARK GENERACIJ 111.258,80113.940,29 97,7 100,0
113.940,2942040135 Medgeneracijski park Sveta Ana 111.258,80113.940,29 97,7 100,0

6.873,0041836 Park generacij - vzdrževanje in ureditev 0,000,00 --- ---
6.873,0040229915 Vzdrževanje športnih igrišč 0,000,00 --- ---

541.205,1019 IZOBRAŽEVANJE 309.742,80499.647,23 62,0 108,3

374.585,101902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 227.337,78369.372,23 61,6 101,4

374.585,1019029001 Vrtci 227.337,78369.372,23 61,6 101,4

342.585,1041901 Plačila vrtcu 204.782,97339.372,23 60,3 101,0
334.339,37411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 201.782,97334.339,37 60,4 100,0

2.032,8641330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok 0,002.032,86 0,0 100,0

6.212,8743230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 3.000,003.000,00 100,0 207,1

32.000,0041922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine 22.554,8130.000,00 75,2 106,7
32.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 22.554,8130.000,00 75,2 106,7

115.120,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 49.858,2878.775,00 63,3 146,1

115.120,0019039001 Osnovno šolstvo 49.858,2878.775,00 63,3 146,1

69.787,0041902 OŠ - materialni stroški 36.272,8161.462,00 59,0 113,5
61.679,0041330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški 31.764,8154.454,00 58,3 113,3

1.008,0041330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig 1.008,001.008,00 100,0 100,0

7.100,0041330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole) 3.500,006.000,00 58,3 118,3
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500,0041903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju 500,00500,00 100,0 100,0
500,0041330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju 500,00500,00 100,0 100,0

5.503,0041904 OŠ - dodatne dejavnosti 2.999,805.503,00 54,5 100,0
2.508,0041330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program 1.504,802.508,00 60,0 100,0

1.495,0041330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov 1.495,001.495,00 100,0 100,0

1.500,0041330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi 0,001.500,00 0,0 100,0

5.950,0041905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje 5.948,755.950,00 100,0 100,0
1.450,0040299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca 1.448,751.450,00 99,9 100,0

1.500,0043230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme 1.500,001.500,00 100,0 100,0

3.000,0043230002 OŠin VVZ  Sveta Ana -nakup opreme 3.000,003.000,00 100,0 100,0

14.000,0041914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih  osnovne šole 0,000,00 --- ---
14.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 --- ---

6.380,0041916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane 4.136,925.360,00 77,2 119,0
550,00402001 Čistilni material in storitve 8,92750,00 1,2 73,3

1.800,00402200 Električna energija 1.280,961.500,00 85,4 120,0

700,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,000,00 --- ---

330,00402203 Voda in komunalne storitve 172,81330,00 52,4 100,0

120,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 73,54100,00 73,5 120,0

2.200,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.925,202.000,00 96,3 110,0

680,00402504 Zavarovalne premije za objekte 675,49680,00 99,3 100,0

13.000,0041923 Rušenje greznice in priklop na kanalizacijo OŠ in vrtec 0,000,00 --- ---
13.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 --- ---

51.500,001906 Pomoči šolajočim 32.546,7451.500,00 63,2 100,0

51.500,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 32.546,7451.500,00 63,2 100,0

51.500,0041907 Regresiranje prevozov v šolo 32.546,7451.500,00 63,2 100,0
51.500,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 32.546,7451.500,00 63,2 100,0
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167.490,0020 SOCIALNO VARSTVO 112.175,36191.690,00 58,5 87,4

9.320,002002 Varstvo otrok in družine 5.679,059.320,00 60,9 100,0

9.320,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 5.679,059.320,00 60,9 100,0

6.300,0042002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka 4.159,056.300,00 66,0 100,0
300,00402099 Drugi splošni material in storitve 159,05300,00 53,0 100,0

6.000,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 4.000,006.000,00 66,7 100,0

1.500,0042003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin 0,001.500,00 0,0 100,0
1.500,0041199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov 0,001.500,00 0,0 100,0

1.520,0042004 Svetovalni centri v pomoč družini 1.520,001.520,00 100,0 100,0
1.520,0041330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 1.520,001.520,00 100,0 100,0

158.170,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 106.496,31182.370,00 58,4 86,7

23.580,0020049001 Centri za socialno delo 16.366,7723.580,00 69,4 100,0

23.580,0042005 CSD  - socialna oskrba na domu 16.366,7723.580,00 69,4 100,0
23.580,0041330200 CSD 16.366,7723.580,00 69,4 100,0

39.400,0020049002 Socialno varstvo invalidov 27.417,4440.900,00 67,0 96,3

39.400,0042011 Financiranje družinskih pomočnikov 27.417,4440.900,00 67,0 96,3
39.400,00411922 Izplačila družinskemu pomočniku 27.417,4440.900,00 67,0 96,3

85.000,0020049003 Socialno varstvo starih 55.285,94109.000,00 50,7 78,0

85.000,0042009 Financiranje domskega varstva 55.285,9485.000,00 65,0 100,0
85.000,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 55.285,9485.000,00 65,0 100,0

0,0042013 Dom starejših občanov 0,0024.000,00 0,0 0,0
0,0042080007 Projektno-tehnična dokumentacija za dom ostarelih 0,0024.000,00 0,0 0,0

7.300,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 5.499,476.000,00 91,7 121,7

7.300,0042010 Pomoč pri uporabi stanovanja 5.499,476.000,00 91,7 121,7
7.300,00411920 Subvencioniranje stanarin 5.499,476.000,00 91,7 121,7
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2.890,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1.926,692.890,00 66,7 100,0

2.890,0042007 Sofinanciranje  delovanja OZ RK Lenart 1.926,692.890,00 66,7 100,0
2.890,0041200004 Območno združenje RK Lenart 1.926,692.890,00 66,7 100,0

200,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 200,00600,00 33,3 33,3

200,002201 Servisiranje javnega dolga 200,00600,00 33,3 33,3

200,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 200,00600,00 33,3 33,3

200,0042201 Odplačila zadolževanja 200,00600,00 33,3 33,3
200,00402099 Drugi splošni material in storitve 200,00200,00 100,0 100,0

0,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,00200,00 0,0 0,0

0,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,00200,00 0,0 0,0

12.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 4.166,6710.000,00 41,7 120,0

5.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 4.166,6710.000,00 41,7 50,0

5.000,0023029001 Rezerva občine 4.166,6710.000,00 41,7 50,0

5.000,0042301 Rezerva za naravne nesreče 4.166,6710.000,00 41,7 50,0
5.000,00409100 Proračunska rezerva 4.166,6710.000,00 41,7 50,0

7.000,002303 Splošna proračunska rezervacija 0,000,00 --- ---

7.000,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 0,000,00 --- ---

7.000,0042302 Splošna proračunska rezervacija 0,000,00 --- ---
7.000,00409000 Splošna proračunska rezervacija 0,000,00 --- ---
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41 REŽIJSKI OBRAT 113.568,5867.364,59108.326,57 62,2 104,8

46.883,5806 LOKALNA SAMOUPRAVA 27.491,2946.189,57 59,5 101,5

46.883,580603 Dejavnost občinske uprave 27.491,2946.189,57 59,5 101,5

38.353,5806039001 Administracija občinske uprave 23.731,3539.524,57 60,0 97,0

18.882,7940613 Stroški dela režijskega obrata 12.175,8819.540,79 62,3 96,6
13.600,00400000 Osnovne plače 8.587,2314.100,00 60,9 96,5

680,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 417,85750,00 55,7 90,7

886,79400100 Regres za letni dopust 886,63886,79 100,0 100,0

880,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 580,27880,00 65,9 100,0

1.300,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 810,361.390,00 58,3 93,5

971,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 597,83971,00 61,6 100,0

80,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 48,0182,00 58,6 97,6

10,00401200 Prispevek za zaposlovanje 5,4412,00 45,3 83,3

15,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 9,0617,00 53,3 88,2

360,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 233,20352,00 66,3 102,3

100,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 0,00100,00 0,0 100,0

19.470,7940630 Stroški dela upravnika športne dvorane 11.555,4719.983,78 57,8 97,4
13.490,00400000 Osnovne plače 8.185,0813.490,00 60,7 100,0

1.000,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 548,261.600,00 34,3 62,5

886,79400100 Regres za letni dopust 369,45842,78 43,8 105,2

1.020,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 687,46980,00 70,2 104,1

160,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 108,47160,00 67,8 100,0

200,00400400 Sredstva za nadurno delo 0,00200,00 0,0 100,0

1.300,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 782,511.300,00 60,2 100,0

950,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 580,05950,00 61,1 100,0

81,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 46,8681,00 57,9 100,0

11,00401200 Prispevek za zaposlovanje 5,3011,00 48,2 100,0

17,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 8,8317,00 51,9 100,0

355,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 233,20352,00 66,3 100,9
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8.530,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.759,946.665,00 56,4 128,0

3.820,0040614 Stroški službenih vozil - režijski obrat 1.871,862.955,00 63,4 129,3
1.800,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.010,991.300,00 77,8 138,5

1.300,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 860,871.000,00 86,1 130,0

170,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 0,00155,00 0,0 109,7

550,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 0,00500,00 0,0 110,0

2.500,0040615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 961,661.500,00 64,1 166,7
2.500,00420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 961,661.500,00 64,1 166,7

2.210,0040616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 926,422.210,00 41,9 100,0
300,00402100 Uniforme in službena obleka 94,47300,00 31,5 100,0

350,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 167,13350,00 47,8 100,0

60,00402402 Stroški prevoza v državi 37,7660,00 62,9 100,0

1.500,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 627,061.500,00 41,8 100,0

49.685,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 31.770,5950.137,00 63,4 99,1

49.685,001003 Aktivna politika zaposlovanja 31.770,5950.137,00 63,4 99,1

49.685,0010039001 Povečanje zaposljivosti 31.770,5950.137,00 63,4 99,1

49.685,0040617 Program javnih del 31.770,5950.137,00 63,4 99,1
32.500,00400000 Osnovne plače 21.194,7232.500,00 65,2 100,0

3.000,00400100 Regres za letni dopust 1.403,913.372,00 41,6 89,0

3.000,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.960,443.500,00 56,0 85,7

1.700,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.078,181.500,00 71,9 113,3

4.750,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.084,184.750,00 64,9 100,0

3.180,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.025,423.180,00 63,7 100,0

225,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 137,47225,00 61,1 100,0

27,00401200 Prispevek za zaposlovanje 15,4827,00 57,3 100,0

43,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 26,0543,00 60,6 100,0

120,00402099 Drugi splošni material in storitve 90,00120,00 75,0 100,0

750,00402100 Uniforme in službena obleka 513,06670,00 76,6 111,9

390,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 241,68250,00 96,7 156,0
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2.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.156,932.000,00 57,9 100,0

2.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 1.156,932.000,00 57,9 100,0

2.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.156,932.000,00 57,9 100,0

2.000,0041318 Urejanje občinskih cest 1.156,932.000,00 57,9 100,0
2.000,0040229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat 1.156,932.000,00 57,9 100,0

15.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.945,7810.000,00 69,5 150,0

15.000,001603 Komunalna dejavnost 6.945,7810.000,00 69,5 150,0

15.000,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.945,7810.000,00 69,5 150,0

10.000,0041615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 6.945,7810.000,00 69,5 100,0
10.000,0040229903 Vzdrževanje pokopališč 6.945,7810.000,00 69,5 100,0

5.000,0041629 Žarni zid 0,000,00 --- ---
5.000,0042080468 Projekti za ureditev žarnega zida 0,000,00 --- ---
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40 OBČINSKA UPRAVA 89.705,5250.408,3189.705,52 56,2 100,0

89.705,5222 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 50.408,3189.705,52 56,2 100,0

89.705,522201 Servisiranje javnega dolga 50.408,3189.705,52 56,2 100,0

89.705,5222019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 50.408,3189.705,52 56,2 100,0

89.705,5242201 Odplačila zadolževanja 50.408,3189.705,52 56,2 100,0
23.038,92550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 11.519,4623.038,92 50,0 100,0

66.666,60550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti 38.888,8566.666,60 58,3 100,0
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2019 - 2022

Proračun občine Sveta Ana

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

40 OBČINSKA UPRAVA 3.487.151 1.565.736 1.984.335 1.472.433 1.051.069 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 191.977 19.240 5.300 5.300 1.500 0

0603 Dejavnost občinske uprave 191.977 19.240 5.300 5.300 1.500 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 191.977 19.240 5.300 5.300 1.500 0

OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo 17.500 500 1.000 1.000 0 031.12.202501.01.20080

17.500 500 1.000 1.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje 10.500 450 500 500 0 031.12.202501.01.20080

10.500 450 500 500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema 4.923 500 300 300 0 031.12.202501.01.20080

4.923 500 300 300 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema 45.774 6.290 500 1.000 500 031.12.202501.01.20080

45.774 6.290 500 1.000 500 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0007 Nakup drugega pohištva 8.200 0 1.000 1.000 0 031.12.202501.01.20080

8.200 0 1.000 1.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje 30.500 2.500 1.500 1.000 1.000 031.12.202501.01.20080

30.500 2.500 1.500 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0010 Nakup audiovizualne opreme 5.190 2.000 500 500 0 031.12.202501.01.20090

5.190 2.000 500 500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-09-0002 Ureditev občinskih prostorov 69.390 7.000 0 0 0 031.12.202501.01.20110

69.390 7.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 71.515 21.346 6.500 6.500 4.500 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 71.515 21.346 6.500 6.500 4.500 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 71.515 21.346 6.500 6.500 4.500 0

OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost 37.149 10.310 4.500 4.500 4.500 031.12.202501.01.20080

37.149 10.310 4.500 4.500 4.500 0PV - Transfer iz državnega proračuna

OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževalna dela v GD 7.000 9.580 0 0 0 031.12.202501.01.20080

7.000 9.580 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje 27.366 1.456 2.000 2.000 0 031.12.202501.01.20080

27.366 1.456 2.000 2.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 16.000 0 8.500 8.500 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 16.000 0 8.500 8.500 0 0

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 16.000 0 8.500 8.500 0 0

OB181-13-0009 Pomoč pri razvoju kmetijstva 16.000 0 8.500 8.500 0 031.12.202101.01.20180

16.000 0 8.500 8.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 236.859 506.158 574.004 685.133 616.239 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 236.859 501.247 574.004 685.133 616.239 0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 0 34.490 0 0 0 0

OB181-19-0009 Lopa za posipni material 0 30.000 0 0 0 031.12.201901.04.201930.000

0 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0011 Aplikacija BCP 0 4.490 0 0 0 031.12.201901.04.20194.500

0 4.490 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 187.919 443.607 564.004 675.133 606.239 0

OB181-07-0018 JP Lokavec - Pogled 704-670 0 0 0 30.000 40.000 031.12.202001.01.202070.000

0 0 0 30.000 40.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0019 JP Zg.Ščavnica-Rožengrunt 704-421 32.778 170.500 0 0 0 031.12.201901.01.2018203.278

32.778 170.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0028 JP Rožengrunt-Grabe 3 704-663 0 0 0 0 30.000 031.12.202001.01.202030.000

0 0 0 0 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0029 JP Lokavec -Rožengrunt 1 704-631 0 0 20.000 70.000 0 031.12.202001.01.201990.000

0 0 13.725 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 6.275 70.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0030 JP Žice -Škof-Perko 704-300 7.221 69.160 0 0 0 031.12.201901.01.201876.381

7.221 69.160 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0031 JP Žice - Sp.Ročica 704-280 0 35.000 80.000 0 0 031.12.202001.01.2019115.000

0 0 54.888 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 35.000 25.112 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste,križišča, pločniki) 97.920 73.000 10.000 5.000 5.000 031.12.202201.01.20140

97.920 73.000 10.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-16-0013 Ureditev hodnika za pešce in križišča na R3-730 50.000 45.000 80.000 0 0 031.12.201901.01.20170

50.000 45.000 80.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0001 JP Sveta Ana - Ruhitel - Kocbek 704-1052 0 0 30.000 0 0 031.12.202001.01.202030.000

0 0 20.583 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 9.417 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB181-18-0002 JP Zg. Ščavnica - Irgolič 704-171 0 0 80.000 0 0 031.12.202001.01.202080.000

0 0 54.888 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 25.112 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0013 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske goric 0 20.251 81.004 172.133 146.239 031.12.202201.01.20180

0 20.251 81.004 172.133 146.239 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0001 Ulica Krivi Vrh (Gutman) 0 0 70.000 0 0 031.12.202001.01.202070.000

0 0 48.011 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 21.989 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0003 Cestna infrastruktura 0 20.696 3.000 3.000 0 031.12.202501.01.20190

0 20.696 3.000 3.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0012 Ureditev ulice Zg.Ščavnica (Moleh) 0 10.000 0 0 0 025.09.201925.09.20190

0 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-20-0001 JP 704-411 Zg.Ščavnica - Slaček 0 0 30.000 60.000 0 031.12.202101.01.202090.000

0 0 20.583 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 9.417 60.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-20-0002 JP 704-561 Zg. Ščavnica - Mlasko 0 0 20.000 70.000 0 031.12.202101.01.202090.000

0 0 13.722 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 6.278 70.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-20-0003 Ureditev ulice k.o. Kremberk (Nemeš) 0 0 30.000 0 0 031.12.202001.01.202030.000

0 0 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-20-0004 Ureditev ulice k.o. Ledinek 0 0 30.000 0 0 031.12.202001.01.202030.000

0 0 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-21-0001 Rekonstrukcija LC 203-081 Zg. Ščavnica - Lokavec - 0 0 0 190.000 190.000 031.12.202201.01.2021380.000

0 0 0 190.000 190.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-21-0002 Hodnik za pešce Zg. Ščavnica 0 0 0 75.000 75.000 031.12.202201.01.2021150.000

0 0 0 75.000 75.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-22-0001 JP 704-491 Dražen Vrh - Holer 0 0 0 0 90.000 031.12.202201.01.202290.000

0 0 0 0 90.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-22-0002 JP Kremberk - Zalokar (nadaljevanje) 0 0 0 0 30.000 031.12.202201.01.202230.000

0 0 0 0 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 48.940 23.150 10.000 10.000 10.000 0

OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja) 48.940 23.150 10.000 10.000 10.000 031.12.202101.01.20160

48.940 23.150 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1306 Telekomunikacije in pošta 0 4.911 0 0 0 0

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 0 4.911 0 0 0 0

OB181-16-0010 Širokopasovno omrežje 0 4.911 0 0 0 031.12.201901.01.20160

0 4.911 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 14 GOSPODARSTVO 118.356 37.068 39.487 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 118.356 37.068 39.487 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 118.356 37.068 39.487 0 0 0

OB181-16-0002 Escape (SI-HU) 116.842 2.129 0 0 0 031.12.201901.01.2016118.971

17.789 319 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

99.053 1.810 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB181-18-0006 Ureditev Kaplove domačije 50 50 0 0 0 031.12.201901.09.201750

50 50 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0008 Vino, prijazno do okolja 732 30.093 26.617 0 0 031.12.202001.01.201857.442

732 19.130 1.428 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 10.963 25.189 0 0 0PV - EU sredstva

OB181-18-0009 Anin pretl 732 4.796 12.870 0 0 031.12.202001.01.201818.398

732 4.796 1.281 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 11.589 0 0 0PV - EU sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.059.446 397.054 164.279 30.000 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.059.446 397.054 164.279 30.000 0 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.059.446 397.054 164.279 30.000 0 0

OB181-07-0045 Izg.malih ČN-sofinanciranje 87.343 13.000 25.000 30.000 0 031.12.202101.01.20080

87.343 13.000 25.000 30.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 927.103 329.054 139.279 0 0 031.12.202024.02.20161.395.436

560.030 226.400 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

367.073 102.654 139.279 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-14-0005 Izgradnja kanalizacijskih priključkov 45.000 55.000 0 0 0 031.12.201901.01.20140

45.000 55.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.313.228 419.918 265.000 53.000 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 38.705 40.000 29.000 0 0 0

16029003 Prostorsko načrtovanje 38.705 40.000 29.000 0 0 0

OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana 38.705 40.000 29.000 0 0 031.12.202001.01.2017107.705

38.705 40.000 29.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 96.265 113.218 41.000 8.000 0 0

16039001 Oskrba z vodo 86.765 106.218 28.000 5.000 0 0

OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastukture-Krivi Vrh 86.765 22.250 10.000 5.000 0 031.12.202101.01.20160

86.765 22.250 10.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0002 Tranzitni vodovod Košaki-Počehova 0 15.968 0 0 0 031.12.202001.01.201915.968

0 15.968 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB181-19-0004 Vodovod Žice 0 18.000 0 0 0 031.12.201901.04.201918.000

0 18.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0005 Vodovod Rožengrunt 0 45.000 0 0 0 031.12.201901.04.201945.000

0 45.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0006 Vodovodni hidranti 0 5.000 0 0 0 031.12.201901.04.20195.000

0 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0007 Prečrpališče Krivi Vrh 0 0 13.000 0 0 031.12.201901.04.201913.000

0 0 13.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0008 Sofinanciranje obnove prečrpališča Sp. Porčič 0 0 5.000 0 0 031.12.201901.04.20195.000

0 0 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 5.000 10.000 0 0 0

OB181-07-0061 Žarni zid na pokopališču Sveta Ana 0 5.000 10.000 0 0 031.12.202001.11.20190

0 5.000 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 9.500 2.000 3.000 3.000 0 0

OB181-07-0065 Inv.vzdrževanje športnih igrišč 9.500 2.000 3.000 3.000 0 031.12.202101.01.20160

9.500 2.000 3.000 3.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 2.700 120.000 0 0 0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 0 120.000 0 0 0

OB181-17-0013 Javna najemna stanovanja 0 0 120.000 0 0 031.12.202101.01.20170

0 0 120.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 0 2.700 0 0 0 0

OB181-19-0010 Vzdrževanje občinskih stanovanj 0 2.700 0 0 0 031.12.201901.04.20192.700

0 2.700 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.178.258 264.000 75.000 45.000 0 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 691.142 186.000 45.000 25.000 0 0

OB181-07-0069 Komunalna oprema stavb.zemljišč Sveta Ana 257.442 0 20.000 20.000 0 031.12.202101.01.20080

257.442 0 20.000 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0070 Komunalna oprema stavb.zemljišč Lokavec 217.000 177.000 20.000 0 0 031.12.202101.01.20100

217.000 177.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-07-0081 Geodetske storitve 216.700 9.000 5.000 5.000 0 031.12.202101.01.20080

216.700 9.000 5.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16069002 Nakup zemljišč 487.116 78.000 30.000 20.000 0 0

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo 487.116 78.000 30.000 20.000 0 031.12.201901.01.20080

487.116 78.000 30.000 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 265.851 113.940 169.970 1.000 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 265.851 113.940 169.970 1.000 0 0

18059001 Programi športa 265.851 113.940 169.970 1.000 0 0

OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane 265.851 0 1.000 1.000 0 031.12.201901.01.20110

265.851 0 1.000 1.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0005 Medgeneracijski park Sveta Ana-PARK GENERACIJ 0 113.940 168.970 0 0 031.12.202001.01.2019282.910

0 74.219 128.970 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 39.721 40.000 0 0 0PV - EU sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 105.124 37.713 219.795 151.500 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 34.864 6.213 218.295 150.000 0 0

19029001 Vrtci 34.864 6.213 218.295 150.000 0 0

OB181-13-0001 Nakup opreme 11.050 6.213 0 0 0 031.12.201901.01.20130

11.050 6.213 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-16-0014 Dozidava vrtca Sveta Ana 23.814 0 218.295 150.000 0 031.12.202201.11.2016392.109

23.814 0 218.295 150.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 70.260 31.500 1.500 1.500 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 70.260 31.500 1.500 1.500 0 0

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ 25.252 1.500 1.500 1.500 0 031.12.202101.01.20080

25.252 1.500 1.500 1.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-11-0001 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne 42.008 14.000 0 0 0 031.12.202101.01.20120

42.008 14.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-18-0010 Nakup osnovnih sredstev za šolo 3.000 3.000 0 0 0 025.09.201901.01.20180

3.000 3.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB181-19-0013 Rušenje greznice in priklop  na javno  kanalizacij 0 13.000 0 0 0 031.12.201915.08.20190

0 13.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 20 SOCIALNO VARSTVO 108.796 13.300 531.500 531.500 428.830 0

2002 Varstvo otrok in družine 30.426 6.000 5.000 5.000 0 0

20029001 Drugi programi v pomoč družini 30.426 6.000 5.000 5.000 0 0

OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka 30.426 6.000 5.000 5.000 0 031.12.202101.01.20120

30.426 6.000 5.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 96 od 97Občina Sveta Ana - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 78.370 7.300 526.500 526.500 428.830 0

20049003 Socialno varstvo starih 73.170 0 524.000 524.000 426.830 0

OB181-18-0012 Dom starejših občanov 73.170 0 524.000 524.000 426.830 031.12.202201.01.20181.548.000

73.170 0 524.000 524.000 426.830 0PV - Lastna proračunska sredstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 5.200 7.300 2.500 2.500 2.000 0

OB181-13-0011 Subvencija stanarin 5.200 7.300 2.500 2.500 2.000 031.12.202101.01.20120

5.200 7.300 2.500 2.500 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

3.487.151 1.565.736 1.984.335 1.472.433 1.051.069 0Skupaj NRP:

99.053 52.494 76.779 0 0 0PV-EU PV - EU sredstva

2.790.920 1.276.532 1.676.656 1.467.933 1.046.569 0PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

597.179 236.710 230.900 4.500 4.500 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

3.487.151 1.565.736 1.984.335 1.472.433 1.051.069 0Skupaj PV - Proračunski viri

Stran 97 od 97Občina Sveta Ana - Rebalans
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 ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI PREDLOG 

1 2 3 

01 JAVNA UPRAVA 673.008,94 

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 314.985,94 

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 3.190,00 

0133 Druge splošne zadeve in storitve 337.523,00 

0160 Druge dejavnosti javne uprave 17.110,00 

0171 Servisiranje javnega dolga države 200,00 

02 OBRAMBA 1.860,00 

0220 Civilna zaščita 1.860,00 

03 JAVNI RED IN VARNOST 36.049,51 

0310 Policija 300,00 

0320 Protipožarna varnost 35.749,51 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 821.371,34 

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 4.770,00 

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 52.766,00 

0421 Kmetijstvo 660,00 

0451 Cestni promet 685.897,00 

0460 Komunikacije 4.910,50 

0473 Turizem 37.067,84 

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 35.300,00 

05 VARSTVO OKOLJA 462.413,96 

0520 Ravnanje z odpadno vodo 462.413,96 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 207.114,25 

0610 Stanovanjska dejavnost 4.200,00 

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 49.586,00 

0630 Oskrba z vodo 108.718,25 

0640 Cestna razsvetljava 44.610,00 

07 ZDRAVSTVO 26.700,00 

0721 Splošne zdravstvene storitve 26.700,00 

08 
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, 
DRUŠTEV IN DRUGIH INS 211.719,29 

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 136.143,29 

0820 Kulturne dejavnosti 59.781,00 

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 7.905,00 

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 7.890,00 

09 IZOBRAŽEVANJE 541.205,10 

0911 Predšolska vzgoja 374.585,10 

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 115.120,00 

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 51.500,00 

10 SOCIALNA VARNOST 169.600,00 

1012 Varstvo invalidnih oseb 39.400,00 

1040 Varstvo otrok in družine 9.320,00 

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 92.300,00 

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 28.580,00 

    3.151.042,39 
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LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN 

STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE SVETA ANA ZA 

LETO 2019 

Vsebina programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja pojasnjuje, kaj 

namerava občina v prihodnjem letu prodati , in sicer upoštevajoč 80.  člen ZJF, Zakon o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list  RS št. 86/10 

in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS št. 34(2011, 42/2012 in 24/2013). Ta program določa spremembe v bilanci 

stanja občinskega finančnega premoženja. 

 

Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja predlaga občinskemu 

svetu župan. Program prodaje občinskega finančnega premoženja vsebuje okviren seznam 

prodaje naložb in vrednotnih papirjev. Program lahko občinski svet med letom dopolnjuje 

in spreminja. 

 

V zvezi s 13. členom ZSPDSLS in 12. členom uredbe se ugotavlja, da občina ne bo 

pridobivala ali razpolagala s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 

EUR, zato načrt ravnanja s premičnim premoženjem ne bo izdelan. 

 

Nakupi bodo izvedeni v skladu z razpoložljivimi finančnimi možnostmi in drugimi pogoji, 

ob upoštevanju dejstva, da so potrebe na tem področju večje od letnih finančnih možnosti 

proračuna. 

 

A. PROGRAM RAZPOLAGANJA –  PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA 

PRODAJA: 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m2 
Cena/m2 

brez DDV 

Stavbno 
zemljišča 

107/7 Zg. Ročica   1.405 Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

107/3 Zg. Ročica   244 Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

107/2 (del) Zg. Ročica   2.039 Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

107/4 Zg. Ročica   59 Cenitev 
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Stavbno 
zemljišča 

101/1 Zg. Ročica   1.722 Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

90/30 Zg. Ročica   792 Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

90/31 Zg. Ročica   244 Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

91/5 Zg. Ročica   646 Cenitev 

Kmetijsko 
zemljišče  

457 Žice 9.909 

 

Cenitev 

Stavbno 
zemljišča 

78/13 Lokavec  1.009  9,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/14 Lokavec  1.197 9,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/15 Lokavec  922 9,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/16 Lokavec  1.009 9,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/17 Lokavec  1.042 9,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/18 Lokavec  955 9,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/22 Lokavec  819 9,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/23 Lokavec  838 9,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/24 Lokavec  1.005 9,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/25 Lokavec  1.062 9,00 
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B.  PROGRAM RAZPOLAGANJA –  NAKUPA STVARNEGA PREMOŽENJA  : 

 

Stavbno 
zemljišča 

78/26 Lokavec  868 9,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/27 Lokavec  967 9,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/19 Lokavec  925 9,00 

Stavbno 
zemljišča 

78/20 Lokavec  7.949 9,00 

Stavbno 
zemljišča 

411/2 Lokavec  1.675 Cenitev 

Gozd 99/1 Zg. Ročica  4.710 1,00 

Stavbno 
zemljišče 

5/21 Krivi Vrh  691 Cenitev 

Stanovanje  64/12 Lokavec  73,9 48.000 

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m2 
Cena/m2 

brez DDV 

Stavbno 
zemljišče 

372/2 Zg. Ščavnica 2.035 cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

372/1 Zg. Ščavnica 2.018 cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

90/8 Zg. Ročica 156 cenitev 

Stavbno 
zemljišče 

90/7 Zg. Ročica 168 cenitev 
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*
 POSEST JE OCENJENA KOT CELOTA V VIŠINI 65.000,00 EUR.  

 

C. PROGRAM RAZPOLAGANJA –  ZAKUP STVARNEGA PREMOŽENJA :   

 

 

 

D. PROGRAM ODDAJE V NAJEM OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA: 

 

Parcelna števila k.o. Opis predmeta oddaje 
/ najem 

Namen 

58/4 Krivi Vrh Poslovni prostori 

Sveta Ana 17 

Najemnik KGZS 

58/4 Krivi Vrh Poslovni prostori 

Sveta Ana 17 

Najemnik Telekom 

328/2 Kremberk Ambulantni prostori  Zdravstvena oskrba 

občanov 

*Stavbno 
zemljišče 

*201 Zg.Ščavnica  308  

*Stavbno 
zemljišče 

322 Zg.Ščavnica 3.255  

*Stavbno 
zemljišče 

323 Zg.Ščavnica  1.635  

*Stavbno 
zemljišče 

325/2 Zg.Ščavnica 2.519  

Kultura 
Parcelna 
številka 

k. o. Površina/m2 

Sadovnjak 129 Lokavec  23.504 (del parcela) 

Sadovnjak 78/3 Lokavec  21.271 (del parcela) 
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69/12 Krivi Vrh Športna dvorana Za izvajanje športne in 

društvene dejavnosti  

69/12 Krivi Vrh Klubski prostori Izvajanje društvene 

dejavnosti 

29 Krivi Vrh  Pokopališče  Najem grobnih mest 

 

50/4 Krivi Vrh  Mrliška veža  Uporaba veže  

 

322/5 Kremberk  KTC Izvajanje kulturne in 

društvene dejavnosti   

5/21 Krivi Vrh Lovski dom najem 

90/60 Zg. Ročica Stanovanje 7 neprofitni najem 

90/60 Zg. Ročica Stanovanje 9 tržni najem 

90/60 Zg. Ročica Stanovanje 10 tržni najem 

90/60 Zg. Ročica Stanovanje 11 tržni najem 

5/19 Krivi Vrh Sveta Ana 27 neprofitni najem 

64/12 Lokavec  Lokavec 6a neprofitni najem 

301/12 Kremberk  Zemljišče  najem 

*46 Dražen Vrh-del 24 Posest najem 
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KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA  
ZA LETO 2019 – 2020 

 
- spremembe 

 
 
 
 

1. UVOD 
 

 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFISP in 96/15 – ZIPRS1617) v 13. členu določa, da je sestavni del 
obrazložitve občinskega proračuna načrt delovnih mest z obrazložitvami.  
 
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 
69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) v 42. in 43. členu nalaga pripravo 
kadrovskega načrta in določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi 
viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se namreč prikaže dejansko stanje 
zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh 
let. 
 
Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik (župan) ob pripravi proračuna, predlog 
kadrovskega načrta pa mora biti usklajen s predlogom proračuna. Župan sprejme kadrovski 
načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna. 
 
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali 
začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih 
uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.  
 
Predlog kadrovskega načrta vsebuje:  
- tabelarni del (določi se dovoljeno število zaposlenih za preteklo leto,  na dan 31.12. za tekoče 
leto in za naslednji dve proračunski leti) in  
- obrazložitev.  
 
V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je navedeno:  
- dovoljeno število zaposlenih za preteklo leto in na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče 
leto  
- predlog števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.  
 
Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse 
zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.  
 
Dovoljeno število zaposlenih vključuje:  
- število funkcionarjev;  
- število zaposlenih za nedoločen čas;  
- število zaposlenih za določen čas.  
 
V obrazložitvi kadrovskega načrta so navedeni razlogi za predlagane spremembe v skupnem 
številu zaposlenih glede na veljaven skupni kadrovski načrt.  
 
Med  proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali 
začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih 
uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. 
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2.) Stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2017  
V letu 2017 je bilo (skupaj z županom) zaposlenih sedem (7) oseb, od tega eno (1) delovno 
mesto na položaju, tri (3) uradniška delovna mesta, dva (2) strokovno tehnična.  
 
Na dan 31. 12. 2017 je pet (5) javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas. Dve delovni 
mesti sta nezasedeni. Izven sistemizacije je za določen čas zaposlena ena (1) oseba - 
upravnik V.    
 
 
3.) Stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2018  
 
V letu 2018 ni predvidenih sprememb glede števila zaposlenih. Predvideno je do bo občinska 
uprava štela 7 javnih uslužbencev.  
 
Nezasedeni delovni mesti ostajata nezasedeni še v letu 2018.    
 
 
4.) Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2019 
 
V letu 2019 je v okviru projekta "Park generacij Sv. Ana" predvidena zaposlitev "koordinatorja 
vsebin", s tem  bo prišlo do spremembe Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana in posledično tudi sistemizacije. S tem bo 
prenehalo delovno razmerja za določen čas - Upravnik V. in bo sistemizirano delovno mesto 
Upravnik (objektov) V. 
Sistemizirano bo novo delovno mesto Svetovalec za splošne zadeve in CZ v obsegu 1 javnega 
uslužbenca. Skupno število zaposlenih v občinski upravi se ne bo zvišalo. 
 

STRUKTURA DELOVNIH 
MEST IN DEJANSKA 
ZASEDENOST:  
VRSTA DELOVNEGA 
MESTA  

 
 
 
NAZIV DELOVNEGA 
MESTA  

 
 
 
DEJANSKA 
ZASEDENOST  

Položajno  Direktor občinske 
uprave  

1  

Uradniško  Višji svetovalec za 
pravne zadeve  

nezasedeno 

Uradniško  Višji svetovalec za 
finance 

1  

Uradniško  Svetovalec za 
družbene dejavnosti, 
kulturo in turizem 

1  

Uradniško  Svetovalec za splošne 
zadeve in CZ 
 

1 

Uradniško  Višji referent za prostor 
 

1  

   
Strokovno-tehnično  Vzdrževalec IV (II) 1 
Strokovno-tehnično  Vzdrževalec II nezasedeno 
Strokovno-tehnično Upravnik V. 1 
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5. Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020 
 
V letu 2020 in 2021 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V letu 2020 in 2021 ni 
planiranih dodatnih zaposlitev.   
 
 

KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE 
OD  2018  DO  2020 

 
 

 
 

Št. 
zaposlenih 
na dan 31. 

12. 
preteklega 
leta - 2017 

Na dan 31. 
12. 2018 

Predvideno 
na dan 31. 
12. 2019 

Predvideno na 
dan 31. 12. 

2020 

Funkcionarji 
(župan, 
podžupan)  
 

21 2 2 2 

Javni uslužbenci 
 

    

A)Uradniki 
 

 

4 4 52 5 

B) Strokovno 
tehnični delavci  
 
 

3 33 24 2 

C)Pripravniki 
 

0 0 0 0 

Skupaj 
 
 

9 9 9 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno 
2 Novo uradniško delovno mesto v obsegu 1 
3 Upravnik za določen čas do 31. 5. 2019 
4 Novo strokovno tehnično delovno mesto  
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NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE ZA LETO 2019 

Načrt nabav in gradenj skladno s 25. čl. ZJF zajema osnovna sredstva, potrebna za delovanje 

neposrednih uporabniku. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo 

investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun nanaša, potrebno izvesti za 

normalno izvajanje nalog neposrednega uporabnika. 

 

Prikazane so zgolj potrebe neposrednega proračunskega uporabnika, ne pa tudi potrebe 

posrednih uporabnikov. Načrt je povezan za načrtom razvojnih programov in se sestavi za 

proračunsko leto, medtem ko načrt razvojnih programov prikazuje sklope teh postavk še za 

prihodnja leta.   

V predlogu rebalansa je nakup programske aplikacije za pripravo evidence dejanske rabe 

zemljišč javne cestne infrastrukture + aplikacija PISO CESTE.  

Za potrebe vzdrževanja Parka generacij smo v rebalansu planirali nakup kosilnice za košnjo 

trave. 

      

Konto Neposredni uporabnik 

Veljavni 

proračun 

2019 ( v €) 

Predlog 

rebalans 

proračuna 

2019 ( v €) 

      

  1. OBČINSKA UPRAVA   

      

4202  Nakup opreme 9.140,00 14.230,00 

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.500,00 500,00 

420202 Nakup strojne računalniške opreme 6.290,00 10.780,00 

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 450,00 450,00 

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 400,00 500,00 

420239 Nakup avdiovizualne opreme 500,00 2.000,00 

42029905 Nakup druge opreme  0 0 

    

4205  Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.000,00 7.000,00 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 7.000,00 7.000,00 

    

 2. REŽIJSKI OBRAT   

    

4202  Nakup opreme 1.500,00 2.500,00 

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 1.500,00 2.500,00 

      

 420 

SKUPAJ NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 17.640,00 23.730,00 
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1. UVOD 

 

Rebalans proračuna je akt, s katerim se spreminja proračun med letom, ki je v izvrševanju. 

Rebalans je potrebno predlagati, kadar načrtovana sredstva v sprejetem proračunu iz 

kakršnihkoli razlogov ne zadoščajo za prevzemanje potrebnih obveznosti ali postane potreba 

po prevzemanju novih obveznosti, za katere v proračunu niso načrtovana sredstva, ker jih ob 

pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti in v skladu s 5. čl. Odloka ni možno 

prerazporejanje pravice porabe.  

 

Občinski svet Občine Sveta Ana je proračun za leto 2019 sprejel na 22. redni seji dne 7.11.2018 in 

prvi rebalans proračuna za leto 2019 na 3. redni seji 21.3.2019.  

 

K predlogu odloka o rebalansu proračuna mora biti občinskemu svetu predložen proračun v naslednji 

vsebini in strukturi: 

I. SPLOŠNI DEL PRORČAUNA 

- po ekonomski klasifikaciji: 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov  

B. Račun finančnih terjatev in naložb 

C. Račun financiranja; 

II. POSEBNI DEL PRORČAUNA  

- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po: 

- področjih proračunske porabe, 

- glavnih programih, 

- podprogramih, 

- proračunskih postavkah in  

- kontih. 

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

IV. IZPIS PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 

V. LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN STVARNEGA 

PREMOŽENJA  

VI. KADROVSKI NAČRT  

VII. LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM  

VIII. OBRAZLOŽITEV 

 

 

Razlogi za predlagan drugi rebalans proračuna za leto 2019 so: 

- uskladitev višine prihodkov na kontu prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna EU. V letošnjem letu bodo nakazana sredstva za projekt Escape in Detox. Projekta 

sta finančno zaključena. V proračunu smo načrtovali še sofinancerska sredstva za projekt Park 

generacij, Vino prijazno do okolja in Anin pretl. Pogodbe o sofinanciranju teh projektov je 

občina prejela v mesecu marcu in juliju. Projekt Park generacij je zaključen, ostala projekta 

sta v fazi izvajanja. Občina bo sofinancerska sredstva za navedene projekte prejela v letu 

2020;   

- na odhodkovni strani so spremembe v večjem delu na investicijskih odhodkih, saj so bile pri 

pripravi proračuna upoštevane ocenjene vrednoti, v tem času pa so bile pridobljene ponudbe 

in ugotovljen potreben dejanski obseg del oz. poseg v obstoječo infrastrukturo. 
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2 .  OB R A ZL O ŽIT EV  S PR E ME MB N A PR IH OD KO VN I STR A N I  

  

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI se z rebalansom znižujejo za 70.458,00 EUR, kar 

predstavlja 2,3 % znižanje glede na trenutno veljavni proračun in tako znašajo 2.927.551,00 

EUR. 

 

Do sprememb je prišlo na naslednjih kontih: 

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

Obrazložitev konta 

Glede na realizacijo smo prihodke ustrezno znižali. Pri pripravi proračuna smo izhajali iz lanske 

realizacije v kateri so bila zajeta sredstva poračuna iz leta 2016-2018.  

 

704704 Turistična taksa  

Obrazložitev konta  

Glede na ponudbo novih prenočitvenih kapacitet načrtujemo povečanje prihodkov. 

 

710305 Prihodki od zakupnin 

Obrazložitev konta  

Za zakupnino stavbnih zemljišč, ki se uporabljajo za kmetijske namene, je občina račun izstavljen 

v letu 2018, prejela plačilo v letu 2019. V proračunu smo zato ustrezno povečali prihodke. 

 

71410001 Prispevek uporabnikov storitev pomoč na domu 

Obrazložitev konta  

V letu 2018 je občina imela 7 uporabnikov storitev pomoči na domu, trenutno jih ima 11. Prispevek 

znaša 3,5 EUR/uro.  

 

71410005 Razni drugi prihodki (zahtevki, škoda) 

Obrazložitev konta  

Načrtovani so prihodki, katere občina prejme v primeru škodnih dogodkov/prometnih nesreč 

(poškodbe na varnostnih ograjah, prometni signalizaciji, objektih,…). 

 

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov  

Obrazložitev konta  

Občina načrtuje prodajo stanovanja v stanovanjskem objektu Lokavec 6 a. Stanovanje je veliko 

73 m2 in ocenjeno na 48.000,00 EUR. 
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7416000 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 

Obrazložitev konta  

Načrtovana so bila sredstva oz. prihodki iz čezmejnega projekta podprtega s strani Evropske unije 

in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: Interreg SI – HU (Escape) v višini 16.078,71 EUR 

in  za projekte LAS iz EU - EKSRP in EU – ESRR : Vino, prijazno do okolja v višini 36.712,00 

€, Anin pretl v višini 9.304,00 € in Medgeneracijski park v višini 39.721,29 €.  

Občina je prejela pogodbe o sofinanciranju projektov s strani EU-EKSRP in EU –ESRR z 

zakasnitvijo, zato je posledično prišlo do zamika izvedbe investicij. Načrtovana sredstva bodo 

nakazana v letu 2020.   

 

 

3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NA ODHODKOVNI STRANI (programska 

klasifikacija) 

 

ODHODKI se z rebalansom znižujejo za 70.458,00 EUR, kar predstavlja 2,2 % znižanje glede 

na sprejeti proračun in so načrtovani v višini 3.151.042,39 EUR. Do znižanja odhodkov je prišlo 

zaradi spremembe dinamike izvajanja projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani, 

Kolesarske povezave, Vino, prijazno do okolja in Anin pretl, kateri se bodo izvajali v letu 2020 in 

dalje. 

 

Do večjih sprememb je prišlo na naslednjih proračunskih postavkah: 

40401 Stroški občinskega praznika 

Obrazložitev postavke  

V sklopu praznovanja občinskega praznika je občina namenila več sredstev za finančno pomoč pri 

prireditvah, katere so organizirala naša društva, zato v rebalansu načrtujemo povečanje sredstev.  

 

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 

Obrazložitev postavke  

Občina je pod igriščem uredila plato »park« in ga opremila s fitnes napravami za starejše in igrala za 

otroke. Za večji nadzor nad uporabo fitnes naprav in igral je potrebno zagotoviti video nadzor, zato 

se v rebalansu zagotovijo dodatna sredstva na kontu avdiovizualne oprema. 

 

40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave 

Obrazložitev postavke  

Dodatno se načrtujejo sredstva na kontu sodni stroški, storitve odvetnikov ,… Občina je prejela  Sklep 

Upravne enote Lenart v zadevi Franjo Vakaj, v katerem se mu priznajo stroški za pravno zastopanje 

v postopku razlastitve. Občina bo navedene stroške nakazala odvetniku Franja Vakaj. 

 

40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 

Obrazložitev postavke  

Načrtujejo se sredstva za nakup dveh kosilnic in parnega čistilca za potrebe čiščenja v športni dvorani. 
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41305 Gradnja, vzdrževanje in uporabljanje JR 

Obrazložitev postavke  

V rebalansu se načrtujejo sredstva za izgradnjo javne razsvetljave na območju stanovanjskega naselja 

v Lokavcu. 

 

41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest   

Obrazložitev postavke  

Za redno vzdrževanje občinskih cest bo občina v rebalansu namenila  55.000,00 EUR več sredstev. 

V mesecu maju se je pokazalo, da je nujno potrebna sanacija asfaltne podlage na Špindlerjevem 

bregu, prav tako so se izvajale nujne sanacije asfaltnih vozišč in čiščenje jarkov, na območju 

makadamskih vozišč se je dobavil gramoz in opravila se je košnja obcestnih brežin.   

 

41327 Ureditev regionalne ceste RIII 730/4104 s križiščem in hodnikom za pešce 

Obrazložitev postavke  

Po zaključku del v naselju Zg. Ščavnica, se je za križišče in hodnik za pešce obračunalo samo do 

sedanje faze izvedbe del. Ker so dodatna dela presegala 20% je v skladu z zakonodajo bilo potrebno 

izvesti nov razpis za dokončanje križišča in hodnika za pešce. Razpis je s strani Direkcije RS za ceste  

zaključen. Investicija znaša 387.085,47 EUR. Po sporazumu, katerega smo prejeli bo Občina Sveta 

Ana financirala 76.531,96 EUR.  Investicija se bo financirala v letu 2020. 

 

41334 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana  

Obrazložitev postavke  

Investitor, Sveta Ana, želi obnoviti makadamsko kategorizirano javno pot JP št. 704 421 »Zg. 

Ščavnica – Rožengrunt- 1 « dolžine cca 1260 m. Projektno je obravnavana trasa deljena na dva dela 

in sicer: 

 I. del od km 0+000,00 do km 0+85,00 (prof. št. 1 do prof. št. 4+10 m), 

 II. del od km 0+305,00 do km cca 1+478,67 (prof. št. 13+5m do prof. št.61).  

Predmet obnove je II. del. Obnovitvena dela na javni poti JP z ureditvijo: 

- vzdolžnega in prečnega odvodnjavanja (mulde, prepusti, meteorna odvodnavanja ceste) 

- obnovitev vozišča.  

 

Obnovila se bo tudi makadamska kategorizirano javno pot JP št. 704301 »Žice – Škof – Perko« 

dolžine cca 630 m. Trasa ceste poteka od križišča z cesto višjega reda od km 0+000,00 do km 

0+631,00 (prof. št. 1 do prof. št. 30 m). 

Normalni prečni profil ceste: 

- širina voznega pasu (dvosmerni promet) 3,00 m 

- mulda 0,50 m 

- bankina (mulda) 0,50 m. Skupaj: 4,00 m. 

Projektna vrednost je večja kot je planirano v proračunu, zato se v rebalansu zagotovijo dodatna 

sredstva. 
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41339 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice 

Obrazložitev postavke  

Projekt vodi RASG, ki je v začetku meseca septembra izdala odločitev o oddaji javnega naročila za 

izdelavo projektne dokumentacije, ki se bo pripravljala v letih 2019, 2020. Vrednost projektne 

dokumentacije za našo občino znaša 101.255,01 EUR. Ocenjujemo, da bomo v letu 2019 odplačali 

20% celotne vrednosti, preostanek pa v letu 2020. 

 

41340 Cestna infrastruktura 

Obrazložitev postavke  

Občina bo v rebalansu načrtovala dodatna sredstva, ki so potrebna za sanacijo obcestnih ograj, ki so 

poškodovana v prometni nesreči. Načrtujemo sredstva za postavitev dodatnih varnostnih ograj pri 

kapeli na kamnitih zložbah, Krivi Vrh Kocman in pri pokriti tržnici. 

 

41347 Asfaltiranje ulice Zg.Ščavnica (Moleh) 

Obrazložitev postavke  

V rebalansu se načrtujejo sredstva za asfaltiranje ceste v naselju Zg.Ščavnica na parcelah Moleh.  

 

41422 Vino prijazno do okolja 

Obrazložitev postavke  

S predmetno investicijo smo se februarja 2018 prijavljali na javni poziv za LAS Ovtar Slovenskih 

goric – sklad ESRR. Naša kandidatura na razpisu je bila uspešna. Po prvotnem planu je bilo 

načrtovano, da se operacija izvaja v obdobju september 2018 – december 2019. A ker smo pogodbo 

o sofinanciranju s strani Direktorata za regionalni razvoj prejeli komaj v juliju 2019, se izvajanje 

operacije in s tem tudi dinamika financiranja razporedi do 30. 6. 2020.  

Za investicijski del operacije – ureditev vinsko razstavnega prostora je bilo izvedeno JNMV. Z 

najugodnejšim ponudnikom je podpisana pogodba v znesku 48.673,71 EUR. Na proračunski postavki 

so zagotovljena še sredstva za izdelavo varnostnega načrta in strokovnega nadzora.  

 

41423 Anin pretl                                                                                      

Obrazložitev postavke  

S predmetno investicijo smo se februarja 2018 prijavljali na javni poziv za LAS Ovtar Slovenskih 

goric – sklad ESRR. Naša kandidatura na razpisu je bila uspešna. Po prvotnem planu je bilo 

načrtovano, da se operacija izvaja v obdobju oktober 2018 – september 2019. A ker smo pogodbo o 

sofinanciranju s strani Direktorata za regionalni razvoj prejeli komaj v juliju 2019, se izvajanje 

operacije in s tem tudi dinamika financiranja razporedi do 30. 6. 2020.  

 

41503 Gradnja, vzdrževanje kanalizacijskih sistemov  

Obrazložitev postavke  

V rebalansu se dodatno načrtujejo sredstva za izvedbo priklopov na javno kanalizacijsko omrežje. 

  

41510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Obrazložitev postavke  
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Investicija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Sveta Ana je trenutno v tretji – zadnji fazi. Delno je 

operacija sofinancirana na podlagi 23. člena ZFO. V skladu z določili gradbene pogodbe bo v letu 

2019  poravnanih 90 odstotkov  vrednosti celotne investicije.  10 odstotkov sredstev bo zadržanih do 

pridobitve ustrezne dokumentacije, uporabno dovoljenje, … 

 

41606 Gradnja vodovodnih sistemov 

Obrazložitev postavke  

V sklopu izvedbe rekonstrukcije ceste se je izvedla tudi gradnja tranzitnega vodovoda Krivi Vrh – 

Sveta Ana. Pri izvedbi investicije je prišlo do zamika, zato smo sredstva, ki so bila načrtovana že v 

proračunu 2018, morali prenest v leto 2019. 

 

41609 Nakup zemljišč 

Obrazložitev postavke  

Občina je zainteresirana za nakup zemljišč po pokojnem Maksimiljanu Rojku. V rebalansu se 

zagotovijo sredstva za nakup naslednjih zemljišč; parc. št. *201, 322, 323 in 325/2 vse k.o. 

Zg.Ščavnica. 

 

41618 Stroški urejanja okolice  

Obrazložitev postavke  

V rebalansu se dodatno načrtujejo sredstva za zasaditev trajnic. 

 

41624 Vodovod Rožengrunt  

Obrazložitev postavke  

V rebalansu se načrtujejo sredstva za ureditev vodooskrbe objektov na naslovih Rožengrunt 38-44. 

Dela se izvajajo po projektni dokumentaciji PZI – MV PZI 07/2019, Maribor, julij 2019, ki ga je 

izdelala družba Mariborski vodovod d.d.. Izvedel se bo vodovodni odcep PEHD d90 16 bar RC z 

navezavo na obstoječ vodovod PEHD d110 v vzhodni bankini cestišča. Priključki do posameznih 

objektov se izvedejo pravokotno na nov vodovod z vgraditvijo vodomerov v nove PE  vodomerne 

jaške. 

 

41625 Vodovod Žice  

Obrazložitev postavke  

Načrtovana so sredstva za ureditev vodooskrbe objektov na naslovih Žice 2 - 4. Dela se izvajajo po 

projektni dokumentaciji PZI – MV PZI 05/2019, Maribor, julij 2019, ki ga je izdelala družba 

Mariborski vodovod d.d. Za  prečkanje  državne ceste R2  št. 433, odsek 1288 Lenart – Trate v km 

4,560, je bilo pridobljeno soglasje Direkcije RS za infrastrukturo. 

 

 

41628 Elaborat o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

Obrazložitev postavke  

Zagotovijo se sredstva za pripravo elaborata o podlagah za odmero komunalnega prispevka, kateri je 

podlaga za izdajo odmernih odločb.  
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41629 Ureditev žarnega zidu 

Obrazložitev postavke  

V  letu 2019 bi pričeli s postopkom zbiranja ponudb za projektno dokumentacijo ureditev žarnega 

zidu na pokopališču. 

 

41836 Park generacij – vzdrževanje in ureditev 

Obrazložitev postavke  

Na kontu so načrtovana sredstva za dokončno ureditev in vzdrževanje parka kot so: dobava in 

polaganje travne ruše in postavitev opozorilnih tabel za zagotavljanje varne uporabe naprav ter 

zasaditev rastlin za prosto rastočo živo mejo okoli šahovnice.  

 

41901 Plačila vrtcu 

Obrazložitev postavke  

Dodatno se načrtujejo sredstva za: 

- igralo pri vrtcu (poškodba zaradi praznjenja greznice) v višini 350,00 EUR 

- nabava osnovnih sredstev zaradi povečanja normativa v vrtcu (posteljice, stoli) v višini 

1.162,87 EUR 

- lupilec krompirja ( po navodilu NIJZ) v višini 1.700,00 EUR (uporaba tudi za šolo). 

 

41902 OŠ – materialni stroški  

Obrazložitev postavke  

Za šolsko leto 2019/2020 se na predlog OŠ Sveta Ana dodatno zagotovijo sredstva za podružnično 

šolo Lokavec v višini 7.225,04 EUR. Prav tako se dodatno zagotovijo sredstva za tekoče vzdrževanje 

objektov v višini 1.100,00 EUR (ker se je izvedel priklop na javno kanalizacijsko omrežje, je bilo 

potrebno izpraznit in odpeljat fekalije iz greznice, zato so nastali nepredvideni stroški, za katere šola 

nima zagotovljenih sredstev). 

 

41914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih šole 

Obrazložitev postavke  

Ob izvedbi gradbenih del, priključitve šole in vrtca na javno kanalizacijo, je pri poravnavi terena in 

postavitvi ograje prišlo do poškodbe fasade in znižanja terena, zato je potrebno urediti teren, položiti 

ustrezno izolacijo in popraviti fasado.  

 

41923 Rušenje greznice in priklop na kanalizacijo  

Obrazložitev postavke  

V rebalansu se načrtujejo sredstva za rušenje greznice in priklop šole in vrtca na javno kanalizacijsko 

omrežje. 

 

42013 Dom starejših občanov 

Obrazložitev postavke  
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Občina bo pristopila k pripravi projektno - tehnične dokumentacije v primeru najave razpisov za 

sofinanciranje to vrstnih projektov s strani države. 

  

 

Zapisala: 

Stanka Ferš 
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