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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet   

        
 
Številka: 03202-1/2018       
Datum:  5. 6. 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 
 

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

 sredo,  12. junija 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 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  

 
  
Prosim za zanesljivo udeležbo!  

 
 

 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN  
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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.  
K točki 10 
Gradivo je priloženo.  
K točki 11 
Gradivo je priloženo.  
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OBČINA SVETA ANA         
              Občinski svet 
 
 
Številka:  03202-1/2018 
Datum:  5. 6. 2019 
 

 
 
 
 
 

 
PREDLOG  

 
SKLEPA O  

POTRDITVI SKLEPOV  
 

3. 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 3. redne in 1. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so priloženi. 
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OBČINA SVETA ANA         
   Občinski svet          
 
Številka: 03202-1/2018   
Datum:  21. 3. 2019                                            
 
 

ZAPISNIK 
 

3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA, 
KI JE BILA 21. MARCA  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:  
Breda Špindler, Bernarda Potočnik, Karl Škrlec, Roman Režonja, Dušan Kokol, Martin Breznik,  
Silvo Nikl in Drago Ruhitel ter Viktor Kapl (ob 16.30). 
  
Neopravičeno odsotni člani OS: /  
 
Opravičeno odsotni člani OS: / 
 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica 
občinske uprave, Irena Golob, Stanka Ferš in Petra Golob ter Anita Rojko, 
Stjepan Oreški in Robert Kraner – Medobčinsko redarstvo in inšpektorat, pri 
točki 3, Dominik Šalamun - Eurocona d.o.o, pri točki 4. 
Karina LORENČIČ – občanka. 
 

Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti osem (8) svetnikov. 
 
Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. redne seje 
3. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor 
4. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
občini Sveta Ana 
5. Statut Občine Sveta Ana – druga obravnava 
6. Poslovnik Občinskega sveta - druga obravnava 
7. Zaključni račun za leto 2018 
8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2019 
9. Letni program sofinanciranja športa v letu 2019 
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10. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v k. o. Zg. Ščavnica 
11. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 
12. Pobude in vprašanja 
 
Sklep št. 18 
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 2 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 2. 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. 19 
Občinski svet je potrdil sklepe 2. redne seje, z dne 23. januar 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 
LETNO POROČILO MEDOBČINSEKGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MARIBOR 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan poda uvod in preda besedo g. Štefanu 
Oreškemu, inšpektorju in Robertu Kraner, občinskemu redarju, ki sta podala povzetek poročila 
za območje občine Sveta Ana. 
 
V razpravi so sodelovali: Roman Režonja, Martin Breznik, Drago Ruhitel, Karl Škrlec.  
 
Predstavnika MIRM sta odgovorila na vsa vprašanja svetnikov, ki so bila postavljena na seji.  
 
Občinski svet Občine Sveta Ana se seznani s Letnim poročilo Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor. 
 
K točki 4 
NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH 
KOMUNIKACIJ V OBČINI SVETA ANA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo predstavniku 
podjetja Eurocon d.o.o, Dominiku Šalamun. 
 
Razpravljali sta: Viktor Kapl, Martin Breznik. 
 
Predstavnik družbe Eurocona d.o.o. je odgovoril na vsa vprašanja, ki so bila postavljena na 
seji.  
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Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 20 
Občinski svet Občine Sveta Ana na podlagi določil Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) izrazi javni interes za sodelovanje v projektu Rune in 
potrdi Načrta GOŠO. 
 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9) svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 5 
STATUT OBČINE SVETA ANA - DRUGA OBRAVNAVA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo predsedniku 
Statutarno pravne komisije Martinu Breznik. Predsednik poda stališče komisije.  
 
Popravi se 103. člen Statuta, tako da se za uradno glasilo določi Medobčinski uradni vestnik 
le-ta glasi Slednja svetnike seznani s spremembami in razlog  za sprejem novega statuta ter 
obrazloži postopek sprejemanja.   
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 21 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1 in 30/18) se sprejme predlog Statuta Občine Sveta Ana, v drugi obravnavi.  

 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K točki 6 
POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA - DRUGA OBRAVNAVA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo predsedniku 
Statutarno pravne komisije Martinu Brezniku. Slednja svetnike seznani s spremembami in 
razlogi za sprejem novega statuta ter obrazloži postopek sprejemanja.   
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 22 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1 in 30/18) se sprejme predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana, v drugi 
obravnavi.  
 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r07&p_predpis=ZAKO5247
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r07&p_predpis=ZAKO5247
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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K točki 7 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo Stanki Ferš, višji 
svetovalki I. za finance. Svetnike seznani z zaključnim računom občine Sveta Ana za leto 2018.  
 
Razpravljal je: Martin Breznik. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 23 
Na podlagi 29. 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 in 76/16 – odl. US), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, /13 – ZIPRS1314-A, 
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014 ) Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme zaključni 
račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018. 
 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 8 
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2019 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo Stanki Ferš, višji 
svetovalki I. za proračun. Svetnikom poda obrazložitev in navede spremembe proračuna.  
 
Razpravljali so svetniki: Viktor Kapl, Bernarda Potočnik, Dušan Kokol, Silvo Nikl, Breda 
Špindler, Karl Škrlec in Martin Breznik.   
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 24 
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) Občinski svet Občine Sveta Ana 
sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2019.  
 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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K točki 9 
LETNI PROGRAM SOFINANCIRANJA ŠPORTA V LETU 2019 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo Aniti Rojko, 
poslovni sekretarki. Svetnikom poda obrazložitev.   
 
Razpravljal je svetnik:  Dušan Kokol. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 25 

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18), 5. člena 
Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
18/06), ter 35. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10,107/10, MUV 
6/14) Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme predlog Letnega programa 
sofinanciranja športa v Občini sveta Ana za leto 2019.  
 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  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.   
 
Razpravljala sta svetnika:  Viktor Kapl in Drago Ruhitel. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
 
Sklep št. 26 
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 devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 11 
SKLEP O UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO V K. O. KRIVI VRH IN K.O. 
KREMBERK 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in dal besedo direktorici 
občinske uprave. Svetnikom poda obrazložitev.   
 
Razpravljal je svetnik:  Drago Ruhitel. 
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Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep št. 27 
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 sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra.  
 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 12 
POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Župan občinske svetnike obvestili o načinu poteka čistilne akcije, dne 30. 3. 2019.  
 
Razpravljali so svetniki Roman Režonja, Breda Špindler, Silvo Nikl in Bernarda Potočnik.  
 
Župan je na sami seji podal odgovore na vprašanja in pobude.  
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 3. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan ob 
19.30 uri sejo zaključil.  
 
 
 

 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus 
 
 
 
 

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

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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            3 
 
 

OBČINA SVETA ANA         
              Občinski svet 
 
 
Številka:  03202-1/2018 
Datum:  5. 6. 2019 
 

 
 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA O  
POTRDITVI SKLEPOV  

 
1. DOPISNE 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 1. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Sveta Ana, kot so priloženi. 
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Številka: 03202-1/2018 
Datum: 23. april. 2019 
 

 

ZAPISNIK 

 

1. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 
 
 

Čas trajanja seje od 17. aprila 2019 do 23. aprila 2019 do 12.00 ure.  
Sejo je sklical župan Silvo SLAČEK. 
 

Vabilo je bilo po elektronski pošti posredovano vseh članom občinskega sveta , prav tako so 

bili na sejo opozorjeni preko SMS sporočila. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sklep o spremembi poteka občinske meje 
 

 

 
K točki 1 
Sklep  spremembi poteka občinske meje 
 

Gradivo za  točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Sklep št. 28 
Na podlagi 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV 

6/2014) in 27, člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin 

(Uradni list RS, št. 7/18) se potrdi sprememba občinske meje na priloženem obrazcu: 

Sprememba občinske meje obrazec 1 (ZEN-A-27. člen), številka; 181_148 z dne 8. 4. 2019 in 

pregledno skico, ki je priloga k sklepu.  

 
 

Glasovnice je oddalo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo sedem (7) svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus  

 

       Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
                    ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 

 

 
Številka:  42308-01/2019 
Datum:    05.06.2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREDLOG 
 

ODLOKA O  PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 

ZA OBMOČJE OBČINE SVETA ANA 
(skrajšani postopek) 

 

 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Občinska uprava   
 
GRADIVO PRIPRAVILA:  ZUM d.o.o. Maribor 
                                       Občinska uprava  Sveta Ana, Irena Golob 
 
 
 
 
 
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 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17) in 15. člena 
Statuta Občine Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2019) je Občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 4. redni seji dne 12.06.2019 sprejel 
 

 
O D L O K 

o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje občine Sveta Ana 

 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo vključno s komunalno opremo za izboljšanje 
opremljenosti stavbnega zemljišča za celotno območje občine Sveta Ana. 

2) Odlok določa: 
- oskrbna območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju 

občine; 
- stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme;  
- preračun stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto 

mere; 
- merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo; 
- občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka; 
- upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo. 

3) Podlaga za pripravo odloka je »Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Sveta 
Ana«, ki ga je v maju 2019 pod št. proj. 19023 izdelala gospodarska družba ZUM 
urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor.  

 
 

2. člen 
(pomen izrazov) 

 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v podzakonskem predpisu, ki ureja 
program opremljanja stavbnih zemljišč in odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega 
prispevka, v Zakonu o urejanju prostora, v Gradbenem zakonu in v Zakonu o 
evidentiranju nepremičnin. 
 

3. člen 
(oskrbna območja obstoječe komunalne opreme) 

 
1) Oskrbna območja po tem odloku so določana za posamezne vrste obstoječe 

komunalne opreme na območju občine. 
2) Oskrbno območje javnih cest - lokalnih cest in javnih poti je določeno na območju 

celotne občine in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih aktih 
občine namenjena poselitvi oz. je na njih dopustna gradnja. Oskrbno območje je 
prikazano v grafičnem delu elaborata iz 3. odstavka 1. člena tega odloka. 
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3) Oskrbno območje javnega vodovoda je določeno na območju celotne občine in 
obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine 
namenjena poselitvi oz. je na njih dopustna gradnja in so opremljena z javnim 
vodovodom. Oskrbno območje je prikazano v grafičnem delu elaborata iz 3. 
odstavka 1. člena tega odloka. 

4) Oskrbno območje javne kanalizacije je določeno na območju dela občine v naseljih 
ali delih naselij Lokavec, Ledinek, Dražen vrh - del, Sveta Ana v Slovenskih 
Goricah, Kremberk, Krivi vrh, Froleh, Zg. Ročica in Zg. Ščavnica ter obsega vsa 
zemljišča, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjena poselitvi oz. je na 
njih dopustna gradnja in so opremljena z javno kanalizacijo. Oskrbno območje je 
prikazano v grafičnem delu elaborata iz 3. odstavka 1. člena tega odloka 

 
4. člen 

(stroški obstoječe komunalne opreme) 
 

Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme, prikazane v grafičnem delu 
elaborata iz 3. odstavka 1. člena tega odloka, na ustreznih oskrbnih območjih znašajo: 
 

Vrsta obstoječe Stroški obstoječe 
komunalne opreme komunalne opreme, v 

EUR 

Javne ceste 20.561.172 

Javni vodovod 6.342.446 

Javna kanalizacija 3.366.796 

SKUPAJ 30.270.414 

 
 

5. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 

 
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznem oskrbnem 
območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 gradbene parcele stavbe CpO(i) in na 
m2 bruto tlorisne površine objekta CtO(i), znašajo: 
 

Vrsta obstoječe Stroški obstoječe KO na enoto 
(EUR/m2) 

komunalne opreme CpO(i) CtO(i) 

Javne ceste 8,97 34,10 

Javni vodovod  2,77 10,52 

Javna kanalizacija  3,72 12,60 

 
 

6. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 

 
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo 
naslednja merila: 
- površina gradbene parcele stavbe; 
- bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali 

površina drugih gradbenih posegov; 
- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta 

(Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo; 
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- opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo; 
- faktor namembnost objekta Fn; 
- prispevna stopnja zavezanca psz(i). 

 
7. člen 

(površina gradbene parcele stavbe) 
 

1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oz. zaradi objekta, za 
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo 
iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo 
graditev.  

2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega odstavka ni določena oz. ni 
prikazana, se za površino gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v 
ustreznem prostorskem izvedbenem aktu. 

3) Če površine gradbene parcele ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjih dveh 
odstavkov, se za površino gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali več 
zemljiških parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so 
namenjene trajni rabi te stavbe, pri čemer se upošteva samo tisti del zemljiške 
parcele, na katerem je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo. 

4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega 
zemljišča ali površine gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz prvega, 
drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, se za izračun komunalnega 
prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se 
določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine 
Fp. 

5) Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, če ni na voljo natančnejših 
podatkov, v primerih pred legalizacijo obstoječih objektov, če le-ta še ni bil plačan 
oziroma niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom na drug način, pri odmeri 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo potem, ko je občina 
komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje 
na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še 
ni bil odmerjen in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča in 
pri odmeri komunalnega prispevka zaradi graditve za stavbe, ki se jim ne določajo 
gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna. 

6) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednje vrednosti Fp: 
 

CC-SI-klasifikacija objektov Fp 
 
111 enostanovanjske stavbe 4,0 
112 večstanovanjske stavbe 4,0 
113 stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 1,5 
123 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 3,5 
126 stavbe splošnega družbenega pomena 1,5 

 
7) Za ostale vrste objektov, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je Fp enak 2,5.  

 
 

8. člen 
(bruto tlorisna površina objekta) 

 
1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu SIST ISO 9836.  
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2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta, za katerega je potrebno 
gradbeno dovoljenje, se podatki o bruto tlorisni površini objekta povzamejo iz 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.  

3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega 
zemljišča, se za izračun komunalnega prispevka bruto tlorisna površina objekta 
določi tako, da se upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih o 
evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina objekta 
manjša od izračunane na način iz prejšnjega stavka, se upošteva dejanska bruto 
tlorisna površina objekta. 

4) Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz prejšnjega odstavka se uporablja, 
če ni na voljo natančnejših podatkov, tudi pri odmeri komunalnega prispevka pred 
legalizacijo obstoječih objektov, če le-ta še ni bil plačan oziroma niso bile izpolnjene 
obveznosti v zvezi s plačilom na drug način in pri odmeri komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo potem, ko je občina komunalni prispevek zaradi 
graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe 
komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri tem 
ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča. 

 
9. člen 

(razmerje med Dpo in Dto) 
 

S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem gradbene parcele stavbe 
Dpo in deležem površine objekta Dto pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo: 
- delež gradbene parcele stavbe Dpo znaša 0,5; 
- delež površine objekta Dto znaša  0,5. 

 
 

10. člen 
(opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo) 

 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri samo za tiste vrste 
obstoječe komunalne opreme, na katere lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma 
mu je omogočena njihova uporaba. 

 
11. člen 

(faktor namembnost objekta) 
 

1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev namembnost objekta Fn, ki 
jih določa ta odlok.  

2) Za določitev namembnosti objekta se upošteva predpis, s katerimi je določena 
klasifikacija vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov.  

3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno 
gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o 
graditvi.  

4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega 
zemljišča, se upošteva dejanska namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od 
skupin oz. vrst po predpisih iz 2. odstavka tega člena. 

5) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji namembnosti objekta: 
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CC-SI opis  Fn 

 
Stavbe 
112 večstanovanjske stavbe 1,3 
121 gostinske stavbe 1,3 
122 poslovne in upravne stavbe, razen stavb javne uprave 1,3 
123 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 1,3 
124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij    1,3 
125 industrijske stavbe in skladišča 0,7 
126 stavbe splošnega družbenega pomena 0,5 
127 druge nestanovanjske stavbe 0,5 
 
Gradbeni inženirski objekti 
21122 samostojna parkirišča 1,2 
 

6) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je Fn enak 1. Za 
ostale vrste gradbenih inženirskih objektov, ki v prejšnjem odstavku niso navedene 
in za druge gradbene posege, je Fn enak 0,5. 

 
 

12. člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 

 
Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se določi naslednja prispevna 
stopnja zavezanca psz(i): 
- za javne ceste: psz znaša 0,3;  
- za javni vodovod: psz znaša 0,8;  
- za javno kanalizacijo: psz znaša 0,35. 
 
 

13. člen 
(odmera in izračun komunalnega prispevka) 

 
1) Za odmero in izračun komunalnega prispevka se uporabljajo določila uredbe, ki 

ureja program opremljanja stavbnih zemljišč in odlok o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero 
komunalnega prispevka. 

2) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka Urad 
občinske uprave Občine Sveta Ana (v nadaljevanju: urad) z odločbo. 

3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega 
zemljišča, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po 
pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek. 

4) V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje 
komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan 
najkasneje v enem letu od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni 
prispevek. O možnosti obročnega odplačevanja in o konkretnem roku, v katerem 
mora biti plačan celotni komunalni prispevek, odloči urad na predlog zavezanca v 
odločbi, s katero se odmeri komunalni prispevek. Urad pri določanju obrokov 
upošteva, da posamezni obrok ne more biti manjši od 100 EUR. V primeru 
obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta 
določi v odločbi o odmeri komunalnega prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko 
plačil. 
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14. člen 

(oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
 
1) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja prostor. 
2) S tem odlokom je dodatno predvidena še občinska oprostitev plačila komunalnega 

prispevka za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb (skupina 1271 po CC-SI) 
tako, da se zanje plača komunalni prispevek v višini 30 % izračunanega 
komunalnega prispevka. 

3) Oproščena sredstva iz naslova občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka 
občina v enaki višini nadomesti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. 

 
 

15. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo) 

 
(1) V primeru odstranitve obstoječega in gradnje novega objekta se upoštevajo pretekla 

vlaganja. V tem primeru se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
izračuna na način, kot ga določa uredba iz prvega odstavka 13. člena tega odloka 
za spremembo namembnosti ali zmogljivosti objekta. 

(2) Za pretekla vlaganja v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme se 
šteje tudi dopustitev služnosti v javno korist, s katero so zavezanci za plačilo 
komunalnega prispevka omogočili izgradnjo posamezne vrste komunalne opreme. 
Šteje se, da so pretekla vlaganja posameznega zavezanca v določeno vrsto 
obstoječe komunalne opreme enaka vrednosti izračunanega komunalnega 
prispevka zavezanca za to vrsto obstoječe komunalne opreme. Kot dokazilo za 
pretekla vlaganja šteje ustrezna pogodba o ustanovitvi služnosti. 

 
 

16. člen 
(namenska poraba sredstev, zbranih s komunalnim prispevkom) 

 
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja 
gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne 
opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. 
 

 
17. člen 

(prenehanje veljavnosti in dokončanje postopkov) 
 
1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati: 

a. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sveta Ana 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 07/13 in 07/15); 

b. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik, 
št. 07/13 in 17/16). 

2) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se 
končajo po doslej veljavnih predpisih. 
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18. člen 

(objava in začetek veljavnosti) 
 

1) Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan 
po objavi. 

2) Odlok in elaborat iz tretjega odstavka 1. člena se objavita tudi na spletni strani 
občine. 

3) Hramba in vpogled v odlok in v elaborat v analogni in digitalni obliki se zagotavljata 
na sedežu občine. 

 
 
 
 
 
 
Številka: 42308-01/2019 
Datum:    12.06.2019 

             
 
                                                                                        

                                                                                      Župan Občine Sveta Ana 
                                                                                           Silvo SLAČEK 
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OBRAZLOŽITEV 
 

 

Predpisi s področja urejanja prostora, t.j.  Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni 
list RS, št. 61/17) določajo, med drugim, da občina ob priključevanju objektov na 
komunalno opremo zavezancem zaračuna komunalni prispevek. 
 
ZUreP-2 vzpostavlja nov način obračunavanja komunalnega prispevka. Gre za sistem, 
ki mu je temelje postavil že zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Ur. list RS, štev. 
110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1), Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; 
Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US, 86/14 – odločba US, 14/15 – 
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) pa konkretiziral in dodelal v tistih vsebinah, kjer je bila 
potrebna konkretizacija določil. 
 
Občina Sveta Ana je implementirala določila ZPNačrt v zvezi s komunalnim prispevkom 
v dva odloka, sprejeta na podlagi ZPNačrt, in sicer je sprejela: 

 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sveta Ana 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 07/13 in 07/15); 

 Odlok o komunalnem prispevku v Občini Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik, 
št. 07/13 in 17/16). 

 
S sistemom obračunavanja komunalnega prispevka, kot ga je opredelil ZUreP-2, so 
nastale pomembne spremembe zlasti v načinu obračunavanja komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo. V tem delu so se spremenile tudi strokovne osnove, 
na osnovi katerih se določijo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo, spremenjen pa je tudi način izračuna in odmere komunalnega 
prispevka. Zakon je še izenačil način obračunavanja komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo in za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča ter 
določil, da podlage za obe situaciji občina določi v odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 
 
Celotni sistem, določen v ZUreP-2, je operacionaliziran v izvršilnem predpisu, in sicer v 
Uredbi o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19; v nadaljevanju: uredba).  
Z uredbo je Vlada RS v marcu 2019, med drugim, podrobneje določila: 

- podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo; 

- odmero in način izračuna komunalnega prispevka za (novo in) obstoječo 
komunalno opremo; 

- pravila, povezana z vpisom in vodenjem prostorskega informacijskega sistema 
glede odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo. 

 
Z zakonom in z uredbo je opredeljeno, da občina z odlokom o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za posamezne vrste 
obstoječe komunalne opreme določi naslednje podlage za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo: 

- stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme;  
- preračun stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere; 
- merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 
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Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo so določena 
z uredbo in so naslednja: 
- površina gradbene parcele stavbe; 
- bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali      

površina drugih gradbenih posegov; 
- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta 

(Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo; 
- faktor namembnost objekta Fn; 
- prispevna stopnja zavezanca psz(i). 
 
Da bi lahko korektno opredelila podlage za odmero komunalnega prispevka in da bi 
sistem odmerjanja komunalnega prispevka prilagodila lastnim potrebam na podlagi 
možnosti, ki jih omogoča zakon, mora občina z odlokom določiti še: 

- oskrbna območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju 
občine; 

- občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka; 
- upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo. 

 
Za opredelitev drugih vsebin v odloku, kot je npr. način odmere in izračuna 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, občina več nima pravne 
podlage. Za te vidike odmere komunalnega prispevka se v postopku odmere uporablja 
neposredno uredba. 
 
Občina Sveta Ana je pripravila novi odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje celotne občine iz dveh razlogov: 

- ker je zgradila novo javno kanalizacijo na območju naselij ali delov naselij Sveta 
Ana v Slovenskih Goricah, Kremberk, Krivi vrh, Froleh, Zg. Ročica in Zg. 
Ščavnica in mora zagotoviti pravne podlage za odmero komunalnega prispevka 
zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnih zemljišč z novo javno kanalizacijo po 
uradni dolžnosti, pa tega ne more storiti z dopolnitvijo obstoječih odlokov o 
programu opremljanja in o komunalnem prispevku, saj za dopolnitev obstoječih 
odlokov ni pravne podlage; 

- ker je na podlagi zakona in 34. člena uredbe dolžna poskrbeti za uskladitev 
obstoječega programa opremljanja ter odloka o merilih in odmeri komunalnega 
prispevka z določbami uredbe. 

 
S predlaganim odlokom občina sledi temeljnim dosedanjim vsebinskim rešitvam v zvezi 
s podlagami za odmero komunalnega prispevka, sistem pa prilagaja novim predpisom 
ob izhodišču, da se višina komunalnega prispevka za primerljive primere posameznih 
zavezancev prilagodi oz. izenači z višino po dosedanjih predpisih. 
Stroški obstoječe komunalne opreme so določeni na podlagi nadomestitvenih stroškov 
(za javne ceste in javni vodovod) ter dejanskih stroškov izvedenih investicij (za javno 
kanalizacijo). Stroški so preračunani na enoto mere, t.j. na m2 gradbene parcele stavbe 
Cpo(i) in na m2 bruto tlorisne površine objekta Cto(i). 
Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo so določena 
v skladu z določili uredbe in v razponih, kot jih omogoča uredba. V posameznih členih 
odloka so opredeljeni: 

- računski faktor površine Fp, ki se ga upošteva pri določanju površina gradbene 
parcele stavbe (določi se ga lahko v razponu od 1,5 do 4); 

- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine 
objekta (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo (določi se ju tako, da je minimum posameznega deleža 0,3, maksimum 
0,7 in njuna vsota 1); oba deleža sta določena enako, kot v dosedanjih predpisih; 
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- faktor namembnost objekta Fn; (za stavbe se ga lahko določi v razponu od 0,5 do 
1,3, za gradbene inženirske objekte v razponu od 0,1 do 0,5 in za druge 
gradbene posege v razponu od 0,1 do 1,3); faktorji, ki so bili določeni v 
dosedanjih predpisih, so na enak način določeni tudi v predlogu novega odloka; 

- prispevna stopnja zavezanca psz(i), t.j. sorazmerni del stroškov obstoječe 
komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo 
komunalnega prispevka. Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme je 
določena naslednja prispevna stopnja zavezanca psz(i): 

 za javne ceste: psz znaša 0,3;  

 za javni vodovod: psz znaša 0,8;  

 za javno kanalizacijo: psz znaša 0,35. 
S tako določitvijo prispevne stopnje zavezanca je zagotovljeno, da bo komunalni 
prispevek za zavezanca ostal približno na ravni, kot je opredeljena z dosedanjimi odloki. 
Podrobneje so razmerja razvidna iz testnih izračunov v nadaljevanju. 
 
Kot podlago za novi odlok je občina zagotovila »Elaborat za pripravo odloka o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine 
Sveta Ana«, ki ga je v maju 2019 pod št. proj. 19023 izdelala gospodarska družba ZUM 
urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor. Hramba in vpogled v 
odlok in v elaborat v analogni in digitalni obliki se zagotavljata na sedežu občine.  
Glede na določila 24. člena uredbe bi lahko občina stroške obstoječe komunalne 
opreme na enoto mere povzela tudi iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja 
stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18), 
a bi to pomenilo povišanje komunalnega prispevka in pomembno spremenjena razmerja 
v strukturi komunalnega prispevka. 
 
Podrobneje je navedeno razvidno iz testnih izračunov v nadaljevanju. 
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TESTNI  IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA IZBRANE PRIMERE 
 
 

Testni izračuni komunalnega prispevka so pripravljeni za različne izbrane primere. Za vsak 
izbrani primer so pripravljene naslednje simulacije: 

- izračun po predlogu novega odloka; 
- izračun za primer, da bi predlog novega odloka stroške obstoječe komunalne opreme na 

enoto mere povzel iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih 
zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) (v 
nadaljevanju: Pravilnik) ter ohranil merila, kot jih določa novi odlok; 

- izračun po dosedanjih odlokih o programu opremljanja in o komunalnem prispevku.  
 
 

Izračun komunalnega prispevka iz prve in druge alineje za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme upošteva naslednjo enačbo iz 30. člena uredbe: 
 

KPobstoječa(i)   =  ((AGP  x  Cpo(i)  x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x  Dto x Fn)) x psz(i) 
 
 

Oznake v enačbi pomenijo: 
 

KPobstoječa(i) - znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe 

komunalne opreme; 
AGP - površina gradbene parcele stavbe; 
Cpo(i) - stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene 

parcele stavbe; 
Dpo - delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo; 
ASTAVBA - bruto tlorisna površina stavbe; 
Cto(i) - stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne 

površine objekta; 
Dto - delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo. 
Fn - faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe; 
psz(i)  prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne 

opreme (%) 
i - posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme. 
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1. PRIMER 1: STANOVANJSKA STAVBA: 
- gradbena parcela 400 m2 
- bruto tlorisna površina objekta 200 m2 
 

 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  8,97 34,1 1.794,00 3.410,00 5.204,00 0,3 1.561,20 

Javni vodovod  2,77 10,52 554,00 1.052,00 1.606,00 0,8 1.284,80 

Javna kanalizacija  3,72 12,6 744,00 1.260,00 2.004,00 0,35 701,40 

SKUPAJ 15,46 57,22 3.092,00 5.722,00 8.814,00  3.547,40 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka z upoštevanjem stroškov iz Pravilnika: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  17,5 48 3.500,00 4.800,00 8.300,00 0,3 2.490,00 

Javni vodovod  6,5 17 1.300,00 1.700,00 3.000,00 0,8 2.400,00 

Javna kanalizacija  5,4 11 1.080,00 1.100,00 2.180,00 0,35 763,00 

SKUPAJ 29,4 76 5.880,00 7.600,00 13.480,00  5.653,00 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po dosedanjem odloku: 
 

Vrsta komunalne  Cp Ct Komunalni prispevek (€) 

opreme (€/m2) (€/m2) del, odvisen od 
velikosti parcele 

del, odvisen od 
velikosti NTPO 

Skupaj KP 

Ceste  2,69 12,31 538,00 1.021,73 1.559,73 

Javni vodovod  2,22 10,13 444,00 840,79 1.284,79 

Javna kanalizacija  1,14 4,61 228,00 382,63 610,63 

SKUPAJ 6,05 27,05 1.210,00 2.245,15 3.455,15 
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2. PRIMER 2: STANOVANJSKA STAVBA; 
- gradbena parcela 400 m2 
- bruto tlorisna površina objekta 250 m2 
 
 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  8,97 34,1 1.794,00 4.262,50 6.056,50 0,3 1.816,95 

Javni vodovod  2,77 10,52 554,00 1.315,00 1.869,00 0,8 1.495,20 

Javna kanalizacija  3,72 12,6 744,00 1.575,00 2.319,00 0,35 811,65 

SKUPAJ 15,46 57,22 3.092,00 7.152,50 10.244,50  4.123,80 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka z upoštevanjem stroškov iz Pravilnika: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  17,5 48 3.500,00 6.000,00 9.500,00 0,3 2.850,00 

Javni vodovod  6,5 17 1.300,00 2.125,00 3.425,00 0,8 2.740,00 

Javna kanalizacija  5,4 11 1.080,00 1.375,00 2.455,00 0,35 859,25 

SKUPAJ 29,4 76 5.880,00 9.500,00 15.380,00  6.449,25 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po dosedanjem odloku 

 

Vrsta komunalne  Cp Ct Komunalni prispevek (€) 

opreme (€/m2) (€/m2) del, odvisen od 
velikosti parcele 

del, odvisen od 
velikosti NTPO 

Skupaj KP 

Ceste  2,69 12,31 538,00 1.277,16 1.815,16 

Javni vodovod  2,22 10,13 444,00 1.050,99 1.494,99 

Javna kanalizacija  1,14 4,61 228,00 478,29 706,29 

SKUPAJ 6,05 27,05 1.210,00 2.806,44 4.016,44 
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3. PRIMER 3: STANOVANJSKA STAVBA; 
- gradbena parcela 600 m2 
- bruto tlorisna površina objekta 200 m2 
 

 

 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  8,97 34,1 2.691,00 3.410,00 6.101,00 0,3 1.830,30 

Javni vodovod  2,77 10,52 831,00 1.052,00 1.883,00 0,8 1.506,40 

Javna kanalizacija  3,72 12,6 1.116,00 1.260,00 2.376,00 0,35 831,60 

SKUPAJ 15,46 57,22 4.638,00 5.722,00 10.360,00  4.168,30 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka z upoštevanjem stroškov iz Pravilnika: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  17,5 48 5.250,00 4.800,00 10.050,00 0,3 3.015,00 

Javni vodovod  6,5 17 1.950,00 1.700,00 3.650,00 0,8 2.920,00 

Javna kanalizacija  5,4 11 1.620,00 1.100,00 2.720,00 0,35 952,00 

SKUPAJ 29,4 76 8.820,00 7.600,00 16.420,00  6.887,00 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po dosedanjem odloku 

 

Vrsta komunalne  Cp Ct Komunalni prispevek (€) 

opreme (€/m2) (€/m2) del, odvisen od 
velikosti parcele 

del, odvisen od 
velikosti NTPO 

Skupaj KP 

Ceste  2,69 12,31 807,00 1.021,73 1.828,73 

Javni vodovod  2,22 10,13 666,00 840,79 1.506,79 

Javna kanalizacija  1,14 4,61 342,00 382,63 724,63 

SKUPAJ 6,05 27,05 1.815,00 2.245,15 4.060,15 
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4. PRIMER 4: STANOVANJSKA STAVBA; 
- gradbena parcela 600 m2 
- bruto tlorisna površina objekta 250 m2 
 
 
 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  8,97 34,1 2.691,00 4.262,50 6.953,50 0,3 2.086,05 

Javni vodovod  2,77 10,52 831,00 1.315,00 2.146,00 0,8 1.716,80 

Javna kanalizacija  3,72 12,6 1.116,00 1.575,00 2.691,00 0,35 941,85 

SKUPAJ 15,46 57,22 4.638,00 7.152,50 11.790,50  4.744,70 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka z upoštevanjem stroškov iz Pravilnika: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  17,5 48 5.250,00 6.000,00 11.250,00 0,3 3.375,00 

Javni vodovod  6,5 17 1.950,00 2.125,00 4.075,00 0,8 3.260,00 

Javna kanalizacija  5,4 11 1.620,00 1.375,00 2.995,00 0,35 1.048,25 

SKUPAJ 29,4 76 8.820,00 9.500,00 18.320,00  7.683,25 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po dosedanjem odloku 

 

Vrsta komunalne  Cp Ct Komunalni prispevek (€) 

opreme (€/m2) (€/m2) del, odvisen od 
velikosti parcele 

del, odvisen od 
velikosti NTPO 

Skupaj KP 

Ceste  2,69 12,31 807,00 1.277,16 2.084,16 

Javni vodovod  2,22 10,13 666,00 1.050,99 1.716,99 

Javna kanalizacija  1,14 4,61 342,00 478,29 820,29 

SKUPAJ 6,05 27,05 1.815,00 2.806,44 4.621,44 
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5. PRIMER 5: STANOVANJSKA STAVBA; 
- gradbena parcela 800 m2 
- bruto tlorisna površina objekta 200 m2 
 
 

 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  8,97 34,1 3.588,00 3.410,00 6.998,00 0,3 2.099,40 

Javni vodovod  2,77 10,52 1.108,00 1.052,00 2.160,00 0,8 1.728,00 

Javna kanalizacija  3,72 12,6 1.488,00 1.260,00 2.748,00 0,35 961,80 

SKUPAJ 15,46 57,22 6.184,00 5.7220,00 11.906,00  4.789,20 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka z upoštevanjem stroškov iz Pravilnika: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  17,5 48 7.000,00 4.800,00 11.800,00 0,3 3.540,00 

Javni vodovod  6,5 17 2.600,00 1.700,00 4.300,00 0,8 3.440,00 

Javna kanalizacija  5,4 11 2.160,00 1.100,00 3.260,00 0,35 1.141,00 

SKUPAJ 29,4 76 11.760,00 7.600,00 19.360,00  8.121,00 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po dosedanjem odloku 

 

Vrsta komunalne  Cp Ct Komunalni prispevek (€) 

opreme (€/m2) (€/m2) del, odvisen od 
velikosti parcele 

del, odvisen od 
velikosti NTPO 

Skupaj KP 

Ceste  2,69 12,31 1.076,00 1.021,73 2.097,73 

Javni vodovod  2,22 10,13 888,00 840,79 1.728,79 

Javna kanalizacija  1,14 4,61 456,00 382,63 838,63 

SKUPAJ 6,05 27,05 2.420,00 2.245,15 4.665,15 
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6. PRIMER 6: STANOVANJSKA STAVBA; 
- gradbena parcela 800 m2 
- bruto tlorisna površina objekta 250 m2 
 
 

 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  8,97 34,1 3.588,00 4.262,50 7.850,50 0,3 2.355,15 

Javni vodovod  2,77 10,52 1.108,00 1.315,00 2.423,00 0,8 1.938,40 

Javna kanalizacija  3,72 12,6 1.488,00 1.575,00 3.063,00 0,35 1.072,05 

SKUPAJ 15,46 57,22 6.184,00 7.152,50 13.336,50  5.365,60 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka z upoštevanjem stroškov iz Pravilnika: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  17,5 48 7.0000,00 6.000,00 13.000,00 0,3 3.900,00 

Javni vodovod  6,5 17 2.600,00 2.125,00 4.725,00 0,8 3.780,00 

Javna kanalizacija  5,4 11 2.1600,00 1.375,00 3.535,00 0,35 1.237,25 

SKUPAJ 29,4 76 11.760,00 9.500,00 21.260,00  8.917,25 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po dosedanjem odloku 

 

Vrsta komunalne  Cp Ct Komunalni prispevek (€) 

opreme (€/m2) (€/m2) del, odvisen od 
velikosti parcele 

del, odvisen od 
velikosti NTPO 

Skupaj KP 

Ceste  2,69 12,31 1.076,00 1.277,16 2.353,16 

Javni vodovod  2,22 10,13 888,00 1.050,99 1.938,99 

Javna kanalizacija  1,14 4,61 4560,00 478,29 934,29 

SKUPAJ 6,05 27,05 2.4200,00 2.806,44 5.226,44 
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7. PRIMER 7: GOSTINSKA STAVBA; 
- gradbena parcela 1.000 m2 
- bruto tlorisna površina objekta 450 m2 
 
 

 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  8,97 34,1 4.485,00 9.974,25 14.459,25 0,3 4.337,78 

Javni vodovod  2,77 10,52 1.385,00 3.077,10 4.462,10 0,8 3.569,68 

Javna kanalizacija  3,72 12,6 1.860,00 3.685,50 5.545,50 0,35 1.940,93 

SKUPAJ 15,46 57,22 7.730,00 16.736,85 24.466,85  9.848,39 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka z upoštevanjem stroškov iz Pravilnika: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  17,5 48 8.750,00 14.040,00 22.790,00 0,3 6.837,00 

Javni vodovod  6,5 17 3.250,00 4.972,50 8.222,50 0,8 6.578,00 

Javna kanalizacija  5,4 11 2.700,00 3.217,50 5.917,50 0,35 2.071,13 

SKUPAJ 29,4 76 14.700,00 22.230,00 36.930,00  15.486,13 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po dosedanjem odloku 

 

Vrsta komunalne  Cp Ct Komunalni prispevek (€) 

opreme (€/m2) (€/m2) del, odvisen od 
velikosti parcele 

del, odvisen od 
velikosti NTPO 

Skupaj KP 

Ceste  2,69 12,31 1.345,00 2.988,56 4.333,56 

Javni vodovod  2,22 10,13 1.110,00 2.459,31 3.569,31 

Javna kanalizacija  1,14 4,61 570,00 1.119,19 1.689,19 

SKUPAJ 6,05 27,05 3.025,00 6.567,06 9.592,06 
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8. PRIMER 8: DRUGA NESTANOVANJSKA STAVBA  
- gradbena parcela 1.000 m2 
- bruto tlorisna površina objekta 400 m2 
 
 

 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  8,97 34,1 4.485,00 3.410,00 7.895,00 0,3 2.368,50 

Javni vodovod  2,77 10,52 1.385,00 1.052,00 2.437,00 0,8 1.949,60 

Javna kanalizacija  3,72 12,6 1.860,00 1.260,00 3.120,00 0,35 1.092,00 

SKUPAJ 15,46 57,22 7.730,00 5.722,00 13.4520,00  5.410,10 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po predlogu novega odloka z upoštevanjem stroškov iz Pravilnika: 
 

Vrsta  Cpo(i) Cto(i) Komunalni prispevek (€) 

komunalne 
opreme 

(€/m2) (€/m2) del, vezan 
na AGP 

del, vezan 
na BTPO 

Skupaj Psz(i) KP 
odmerjen 

Ceste  17,5 48 8.750,00 4.800,00 13.550,00 0,3 4.065,00 

Javni vodovod  6,5 17 3.250,00 1.700,00 4.950,00 0,8 3.960,00 

Javna kanalizacija  5,4 11 2.700,00 1.100,00 3.800,00 0,35 1.330,00 

SKUPAJ 29,4 76 14.700,00 7.600,00 22.300,00  9.355,00 

 
 
 
 

Podrobnejši izračun po dosedanjem odloku 

 

Vrsta komunalne  Cp Ct Komunalni prispevek (€) 

opreme (€/m2) (€/m2) del, odvisen od 
velikosti parcele 

del, odvisen od 
velikosti NTPO 

Skupaj KP 

Ceste  2,69 12,31 1.345,00 1.430,42 2.775,42 

Javni vodovod  2,22 10,13 1.110,00 1.177,11 2.287,11 

Javna kanalizacija  1,14 4,61 570,00 535,68 1.105,68 

SKUPAJ 6,05 27,05 3.025,00 3.143,21 6.168,21 

 
 

 
 
 
 

                                                                                             Pripravila: 
Marinka Konečnik Kunst 

                                                                                              ZUM d.o.o. Maribor 
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                                              6                                                                                    
                                               
OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka:  22002-1/2019 
Datum:  5. 6. 2018 

 
  

 
 
 
 
 
 

PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE  
NA OBMOČJU OBČINE SVETA ANA  

V LETU 2018 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PREDLAGATELJ:   Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Policijska postaja Lenart 
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7                                                                    

     

                                                              

OBČINA SVETA ANA                                                

       Občinski svet 

           
Številka: 35404-6/2019  
Datum: 5. 6. 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORAT  

O OBLIKOVANJU CEN  
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

 – OSKRBA S PITNO VODO 
 
 

 
 
 
 

 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Mariborski vodovod d. d. in Občinska uprava Občine Sveta 
Ana, Renata Trajbar Kurbus  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
 
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) ter strokovnega 

mnenja občinske uprave, občinski svet ne potrdi Elaborata GJS – oskrbe s pitno vodi 

in potrdi cene vodarine in omrežnine, po predlogu župana in občinske uprave. 
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Predlog 

 

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, je Občinski svet Občine Sveta Ana na 4. redni seji dne…………………  

2019 sprejel naslednji  

 

S K L E P  

 

1.  

 

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. 

 
2.  

 

Potrdijo 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 

DN 40 10 91,20 

DN 50 15 136,80 

DN 80 50 456 

DN 100 100 912 

DN 150 200 1.824 

 

3.  

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

objavi, uporablja pa se od 1. 7. 2019.  

 

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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Številka: 35404-6/2019 

Sveta Ana v Slov. gor., …………………..2019 

 

                                                                              Silvo SLAČEK, župan 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za območje Občino Sveta Ana 

je Mariborski vodovod d. d. (v nadaljevanju: izvajalec)  in skupaj oskrbuje v celoti ali delno 

porabnike iz 19 občin.  

Izvajalec GJS na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 

109/2012) izdela elaborat, katerega namen je oblikovanje cene izvajanja storitev javne 

službe. Izvajalec predlaga ceno storitve in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v 

potrditev. 

Pred samo uveljavitvijo nove cene mora svoje mnenje o skladnosti cene in ustreznosti 

elaborata podati strokovna služba občine. 

V Elaboratu GJS oskrbe s pitno vodo za 2019 izvajalec predlaga dvig cene vodarine in 

omrežnine.  

Za območje občine Sveta Ana veljajo cene z dne 1. 4. 2014, ko je bil sprejet sklep občin 

UE Lenart, da bo za navedeno območje veljala enotna cena vodarine in omrežnine. 

Trenutna cena vodarine je 0,7809 €/m3 in omrežnine za priključek DN13 6,84 €/mesec. 

Izvajalec v elaboratu predlaga dvig vodarine za skoraj 32 % na 1,0301 € in dvig 

omrežnine za 72,51 % na 11,80 €/mesec. 

S predlaganim dvigom cene se župan in strokovne službe občine ne strinjamo, zato smo 

izvajalcu posredovali pripombe na pripravljen elaborat in jim posredovali nove – po naši 

oceni pravilne izračune vodarine in omrežnine.  

Upoštevaje vse elemente, ki določajo cene vodarine,  cena vodarine za območje občine 

Sveta Ana lahko znaša največ 0,8746 €/m3 in cena omrežnine 9,12 €/mesec. Cene so 

brez ddv-ja.  

Občinskemu svetu Občine Sveta Ana predlagamo, da ne potrdi dviga cen, kot izhaja iz 

predloženega Elaborata, ki ga je pripravil izvajalec in da potrdi dvig cen vodarine in 

omrežnine, kot ga predlaga župan in strokovne službe.  

Nove cene bi začele veljati s 1. 7. 2019 in bi znašale: 

- Vodarina 0,8746 €/m3 z 9,5 % DDV (0,083087) je 0,957687 €/m3 

- Omrežnina 9,12 €/ mesec za DN 13 z 9,5 % DDV (0,8664) je 9,9864 €/mesec. 
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Primerjava cene vodarine in omrežnine za povprečno porabo – 12 m2 v gospodinjstvu, 
na mesec.  

Povprečna poraba vode v 

gospodinjstvu - 12 m3 

Stara cena  Nova cena od 1. 7. 2019 

Vodarina 9,3708 10,4952 

Omrežnina 6,84 9,12 

SKUPAJ v € 16,2108 19,6152  

 

S sprejetjem nove cene s 1. 7. 2019 se cena vodarine in omrežnine v gospodinjstvu 
poveča za 3,404 € oz. za 21 %. 

V nadaljevanju so predstavljene cene vodarine in omrežnine v sosednjih občinah. 

Občina 
 

Vodarina/ Omrežnina 
DN/20  

Cena brez DDV €/m3 Cena brez DDV €/mesec 

Sveta Ana 
 

0,8746 9,12 

Lenart1 
 

0,7899 7,98 

Benedikt2 
 

0,7964 7,45 

Sveta3 Trojica 
v Slov. gor. 

0,8013 9,77 

Sveti Jurij 4v 
Slov. gor. 

0,8240 8,11 

Cerkvenjak5 
 

0,7809 6,84 

Šentilj6 
 

0,8525 8,29 

 

Pripravila: 

Renata Trajbar Kurbus  

                                                           
1 Cene veljavne z dne 1. 5. 2018 
2 Cene veljavne z dne 1. 1. 2018 
3 Cene veljavne z dne 1. 3. 2018 
4 Cene veljavne z dne 1. 1. 2018 
5 Cene veljavne z dne 1. 4. 2014 
6 Cene veljavne z dne 1. 8. 2015 
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OBČINA SVETA ANA        

    Občinski svet 
 

Številka:   67105-6/2019 
Datum:     12. 6. 2019 

 

 

 

 

PREDLOG PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU IN  

NAČINU ODDAJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV  

OBČINE SVETA ANA 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava, Anita Rojko, dipl. org. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV 08/19) Občinski svet 

Občine Sveta Ana sprejme predlog Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja 

športnih objektov Občine Sveta Ana, kot je predložen. 

 



38 
 

 

PREDLOG: 

 
Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV 08/19) Občinski svet 

Občine Sveta Ana na svoji 4. redni seji, dne 12. 6. 2019 sprejme  

 
 

 
PRAVILNIK 

O UPRAVLJANJU IN NAČINU ODDAJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV 
OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik določa upravljanje, pogoje in način oddajanja športnih objektov Občine 
Sveta Ana (v nadaljevanju: športni objekti) v uporabo ter način določanja najemnine 
oz. uporabnine.  
 

2. člen 
 
Športni objekti zajemajo športno dvorano in zunanja igrišča ter so v lasti Občine 
Sveta Ana, ki je obenem tudi upravitelj  navedenih objektov. 
Nadzor nad uporabo športnih objektov v popoldanskem času od ponedeljka do petka 
ter ob sobotah vodi od občine pooblaščena oseba oz. upravnik športnih objektov (v 
nadaljevanju: upravnik) 
 
 

II. POGOJI IN NAČIN ODDAJANJA V UPORABO 
 

3.  člen 
 
Uporaba športnih objektov obsega koriščenje:  
a) vadbenih površin v športni dvorani ali na zunanjih igriščih,  
b) garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu športne dvorane,  
c) športnega orodja in opreme v objektu.  

 
4. člen 

 
Športni objekti se lahko dajo v uporabo:  
- Osnovni šoli Sveta Ana, 
- športnim društvom in drugim, ki izvajajo letni program športa v Občini Sveta  Ana, 
- drugim društvom, klubom, zavodom, organizacijam, fizičnim in pravnim osebam ter  
  raznim skupinam za potrebe organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev.  
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5. člen 

 
Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabe športnih objektov mora upravitelj 
upoštevati naslednji vrstni red uporabnikov:  
 
I. prioriteta: 
Redna športna vzgoja in interesna športna vzgoja osnovne šole. Prednostna  
uporaba se nanaša na termine v času šolskega pouka od ponedeljka do petka od 
7:00 do 16:00.  
 
 
II. prioriteta 
Programi interesne športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in  
vrhunski šport, ki jih sofinancira Občina Sveta Ana.  
 
III. prioriteta 
Programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki jih sofinancira Občina Sveta Ana 
  
IV.  
prioriteta: Programi interesnih športnih aktivnostih predšolskih, šolskih otrok ter otrok 
in mladine s posebnimi potrebami.  
 
V. prioriteta 
Programi športne rekreacije, ki jih sofinancira Občina Sveta. 
 
VI. prioriteta 
Druga društva, klubi, zavodi, organizacije, fizične in pravne osebe ter razne  
skupine za potrebe športne rekreacije ter organizacije športnih, kulturnih in drugih 
prireditev.  
 
V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda pojavi več  interesentov za isti 
termin, imajo prednost do terminov v zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so 
pretežno učenci, dijaki in študenti.  
 
Ob praznikih in vikendih se športna dvorana oddaja v uporabo prvenstveno za 
športna tekmovanja in druge komercialne ter nekomercialne prireditve.  
 

6. člen 
 

Športna dvorana obratuje praviloma od začetka do konca šolskega leta, zunanja 
igrišča pa v primeru ustreznih vremenskih razmer skozi vso leto.  
 
Termini za uporabo športnih objektov se določijo:  
- od ponedeljka do petka: od 16:00 do 21:30 ure,  
- v soboto: od 08:00 do 18:00 ure. 
 
Športna dvorana pa ne obratuje ob nedeljah ter ob praznikih kot so:  
1. januar, velikonočni ponedeljek, 1. maj, 24. in 25. december ter 31. december. 
 
Izjemoma se lahko termin določi tudi izven obratovalnega časa.  
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Termini za uporabo zunanjih igrišč se določijo: 
- od ponedeljka do petka: od 07:00 do 22:00 ure,  
- v soboto in nedeljo: od 07:00 do 22:00 ure.  
 
Izjemoma se lahko termin določi tudi izven obratovalnega časa.  
 
Posamezen termin časovno traja 1 ali 2 uri oziroma 60 ali 120 minut.  

 
7. člen  

 
Uporabnik športne dvorane je upravičen do največ dveh terminov tedensko za isto 
vadbeno skupino.  
Določilo prejšnjega  odstavka ne velja za zunanja igrišča. 

 
8. člen 

 
Športna dvorana se za potrebe rekreacije daje praviloma v uporabo v dveh 
polovicah. Zaradi narave vadbe se lahko da posameznemu uporabniku športno 
dvorano v uporabo v celoti.  
 
Zunanja igrišča se dajejo v uporabo po delih. Za tekmovanja in prireditve se lahko 
dajo v uporabo v celoti.  
 

9. člen 
 

Občina Sveta Ana praviloma enkrat letno objavi javni poziv za uporabo športnih 
objektov za naslednje šolsko leto.  
 
Pisne prijave želenih terminov se posredujejo občinski upravi Občine Sveta Ana.  
 
Letni program uporabe športnih objektov za posamezno šolsko leto sprejme 
upravitelj v skladu s prednostnim vrstnim redom najkasneje do pričetka šolskega leta.  
 
Rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega termina je 15 dni.  
 

10. člen 
 

Ne glede na obstoječ letni program uporabe športnih objektov si Občina Sveta  Ana 
pridržuje pravico do sklepanja pogodb za uporabo športnih objektov glede na proste 
termine letnega programa uporabe, kadar gre za športne ali druge prireditve oziroma 
dogodke splošnega in širšega pomena.  
 
Po predhodnem dogovoru z uporabniki športnih objektov, ki imajo termine določene v 
obstoječem letnem programu uporabe, je možna uporaba tudi v času zasedenih 
terminov.  
 
Ne glede na javni poziv se pisna prijava za  uporabo športnih objektov posreduje vsaj 
10 dni pred želenim datumom uporabe.  
 
Rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega datuma enkratne uporabe je 7 
dni.  
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11. člen 

 
Z uporabniki športnih objektov sklene Občina Sveta Ana pogodbo o uporabi.  
 
Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:  
-osnovne podatke pogodbenih strank,  
-termin vadbe oziroma datum uporabe,  
-seznam prostorov, ki se uporabljajo,  
-nazive ekip ali vadbenih skupin,  
-višino uporabnine za posamezen termin,  
-način in vzroke za odpoved pogodbe,  
-druge pogoje uporabe.  
 
Osnovni pogoji uporabe se določijo s hišnim redom, ki je priloga k pogodbi.  
 

12. člen 
 

Upravnik športnih objektov mora voditi dnevno evidenco uporabe, iz katere so 
razvidni naslednji podatki:  
-naziv uporabnika,  
-vodja oziroma trener uporabnika,  
-odgovorna oseba uporabnika,  
-čas uporabe športnih prostorov,  
-število udeležencev,  
-podpis vodje oziroma trenerja,  
-opombe o ugotovljenih in morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu          
  ali opremi.  
 
Upravnik športnih objektov je dolžan mesečno dostaviti Občini Sveta Ana dnevne 
evidence najkasneje do petega v mesecu za pretekli mesec.  
 

13. člen 
 

Uporabniki športnih objektov v času uporabe le-teh odgovarjajo za red in disciplino, 
prav tako pa morajo na prireditvah z gledalci zagotoviti svojo varnostno službo 
oziroma redarje, ki bodo skrbeli za red in mir na prireditvi.  
 
V primeru večjih kršitev javnega reda in miru, neustrezni uporabi objektov oziroma 
opreme ali ob hujših kršitvah hišnega reda (6. do 22. člen) se lahko uporabniku 
odpove pogodba o uporabi športnih objektov.  
 

14. člen 
 

Občina Sveta Ana ne odgovarja za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi 
športnih objektov, ki bi nastale ob treningih, tekmah ali prireditvah.  

 
15. člen 

 
Uporabniki športnih objektov morajo v času uporabe le-teh uporabljati športno 
opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.  
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III. Način določanja uporabnine 
 

16. člen 
 
Osnova za določitev uporabnine so:  
 
- stroški materiala in storitev, ki zajemajo stroške ogrevanja, električne energije, 
komunalnih storitev, materiala, ki je potreben za redno delovanje objekta (čistila, 
sanitarni material,…), pisarniškega materiala, zavarovanja in čiščenja; 
- stroški upravljanja (plačilo upravnika). 

 
17. člen 

 
Cenik uporabnine se spremeni glede na povečanje stroškov iz 16. člena tega 
pravilnika. Občina si pridržuje pravico do spremembe cenika, ki ga potrdi občinski 
svet.  
Cenik se lahko v primeru večjih nihanj stroškov, ki so zajeti v uporabnini, spremeni 
tudi med šolskim letom.  
 

18. člen 
 

Uporabnina se ne zaračunava v naslednjih primerih:  
- za redno vzgojno izobraževalno dejavnost, ki se izvaja v okviru zakonsko 
predpisane dejavnosti javnega zavoda,  
- organizatorjem in izvajalcem športne vadbe za predšolske otroke. 
 

19. člen 
 

Športna društva in drugi, ki izvajajo letni program športa Občine Svete Ane ter druga 
društva, klubi, zavodi, organizacije, fizične in pravne osebe iz Občine Sveta Ana so 
upravičeni do znižane uporabnine.  
 

20. člen 
 

Nižjo uporabnino se lahko zaračunava za dejavnost v tržno nezanimivih terminih ter 
za predstavitve dejavnosti javnih programov, humanitarne prireditve in prireditve, 
katerih donator ali organizator je Občina Sveta Ana  
 
Občina Sveta Ana lahko odda v najem športni objekt tudi za druge namene, kot so 
zabavno-glasbene, kulturne prireditve, razstave in druge komercialne oziroma 
pridobitne prireditve. Cena najema za te prireditve se oblikuje glede na zahtevnost in 
je lahko višja od uporabnine.  
 
O določitvi višini uporabnine iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena odloča župan.  
 

21. člen 
 

Uporabnina je prihodek Občine Sveta Ana in se vodi na posebni postavki. Pridobljeni 
prihodki se pridobivajo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z upravljanjem 
in vzdrževanjem športnega objekta, investicije in investicijsko vzdrževanje.  
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22. člen 
 

Občina Sveta Ana mora uporabnikom, katerih termini so določeni z letnim 
programom uporabe športnih objektov na podlagi podpisane pogodbe in dostavljene 
evidence izstaviti račun najkasneje do petnajstega v mesecu za pretekli mesec.  
 
Najemnik je dolžan plačati račun za uporabnino v roku 20 dni po prejemu računa. V 
kolikor uporabnik ne poravna računa, izgubi pravico uporabe objekta do poravnave 
računa.  
 
V primeru zamude plačila računa za več kot 60 dni, se razveljavi pogodba o najemu 
objekta.  
 
V primeru enkratne uporabe športnih objektov pa se mora račun poravnati dan pred 
uporabo le teh. 
 
 

IV. Prehodna in končna določba 
 

23. člen 
 

Z dnem sprejetja preneha veljati Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih 
objektov Občine Sveta Ana, ki je bil sprejet 14. 12. 2011 s spremembami in se 
uporablja do 1. 9. 2019.  
 

24. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
 
Številka:  67105-6/2019 
Datum:    12. 6. 2019                                                                    
 
                              
 
 
                                                                                                          Župan  

                                                                                 Občine Sveta Ana  
                                                                                   Silvo SLAČEK, dipl. ekon, inž.gr. 
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O b r a z l o ž i t e v : 

 

Predlagan pravilnik se nanaša na čas obratovanja oz. odprtja športne dvorane, pri 

čemer je bistvena novost v tem, da se predlaga zaprtje dvorane v nedeljo, sobotni 

delovni čas pa se podaljša za eno uro in sicer od 8.00 ure do 18. ure in od 

ponedeljka do petka je delovni čas skrajšan za pol ure, torej se čas uporabe prične 

ob 16.00 uri. Tudi za določene praznike bo športna dvorana zaprta, kot so: 1. januar, 

velikonočni ponedeljek, 1. maj, 24. in 25. december ter 31. december. 

Razlog za takšen predlog je delovni čas zaposlene upravnice športne dvorane, ki 

mora biti v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Glede na zasedenost dvorane v 

soboto, se treningi oz. rekreacija, ki je do sedaj potekala v nedeljo, lahko prenese na 

soboto tako, da uporabniki ne bodo prikrajšani.  

K pravilniku je priložen tudi cenik uporabe športne dvorane Sveta Ana. Cene ostajajo 

nespremenjene, spremenjen je le čas obratovanja športne dvorane. 

 

Obrazložitev pripravila: Anita Rojko, dipl. org. 
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CENIK UPORABE ŠPORTNE DVORANE SVETA ANA  
od 1. 9. 2019 

 
 

 

 TRENINGI, REKREACIJA v €/ uro (60 minut) 
 

 
 

PONEDELJEK -
PETEK 

 
ZNIŽANA 

UPORABNINA 
polovica dvorane 

 
ZNIŽANA   

UPORABNINA 
celotna dvorana 

 
UPORABNINA 

polovica dvorane 

 
UPORABNINA 

celotna dvorana 

16:00 do 16:30 3,13 € 6,26 € 6,26 € 12,52 € 

16:30 do 17:30 3,13 € 6,26 € 6,26 € 12,52 € 

17:30 do 18:30 4,38 €         8,76 €        8,76 € 17,52 € 

18:30 do 19:30 4,38 € 8,76 € 8,76 € 17,52 € 

19:30 do 20:30 5,63 €       11,26 €      11,26 € 22,52 € 

20:30 do 21:30 5,63 €       11,26 €      11,26 € 22,52 € 
 
 
SOBOTA   
 
 

 
ZNIŽANA 

UPORABNINA 
polovica dvorane 

 
ZNIŽANA   

UPORABNINA 
celotna dvorana 

 
UPORABNINA 

polovica dvorane 

 
UPORABNINA 

celotna dvorana 

08:00 do 09:00 4,38€ 8,76 € 8,76 € 17,52€ 

09:00 do 10:00 4,38€ 8,76 € 8,76 € 17,52€ 

10:00 do 11:00 4,38€ 8,76 € 8,76 € 17,52€ 

11:00 do 12:00 4,38€ 8,76 € 8,76 € 17,52€ 

12:00 do 13:00 4,38€ 8,76 € 8,76 € 17,52€ 

13:00 do 14:00 5,63€ 11,26€ 11,26€ 22,52€ 

14:00 do 15:00 5,63€ 11,26€ 11,26€ 22,52€ 

15:00 do 16:00 5,63€ 11,26€ 11,26€ 22,52€ 

16:00 do 17:00 5,63€ 11,26€ 11,26€ 22,52€ 

17:00 do 18:00 8,23€ 16,46€ 16,46€ 16,46€ 

 
 
 
TEKME, TURNIRJI v €/ uro (60 minut)                                                              
                                                                
 
UPORABNIKI 

  

    
Sveta Ana Cene enake kot za treninge 

Ostali (izven občine) Cene enake kot za treninge 

 
Društva in klubi, ki so registrirani v Občini Sveta Ana in plačujejo treninge v športni dvorani 
Sveta Ana ter tekmujejo v I., II. ali III. državni ligi, so oproščeni plačila uporabnine za športno 
dvorano za tekme v sistemu uradnih tekmovanj. 
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ZUNANJA IGRIŠČA SVETA ANA (uporaba zunanjih garderob in sanitarij)      
 
 
UPORABNIKI 

  

   
Sveta Ana Brezplačna uporaba za vse uporabnike,  

cena uporabe reflektorjev 2 € na uro 
uporabe 

Ostali (izven občine) 

 
 
PRIREDITVE 
 
Za uporabno športne dvorane za kulturno zabavne prireditve (koncerti, kongresi, 
razstave…..) se cena določi s pogodbo glede na zahtevnost prireditve. Osnovna 

cena za prireditev je 30 €/uro (60minut)  in zajema  najem, obstoječe tribune, pokriti 

parket in materialne stroške. Dodatne zahteve (postavitev odra, ozvočenje..) se 
obračunajo po dejanski višini. 
 
Cene veljajo za uporabo prostora in opreme. 
 
V cene ni zajet DDV . 
 
 
Cenik se objavi na spletni strani občin in začne veljati od 1. 9. 2019. Z dnem veljave 
tega cenika preneha veljati cenik z dne 1. 10. 2015. 
 
 
 
 
 
 
Številka:  67105-6/2019 
Datum:    12. 6. 2019 
 
 
                                                                                                                                                                
 
                                                                                              Župan                                                                                                                                             
                                                                                     Občine Sveta Ana   

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

                                                                                                     



              9    
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 

 

 
Številka:  12209-09/2019 
Datum:     05.06.2019 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PREDLOG  SKLEPA 
O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE  

POMOČI  NA DOMU  
 ZA UPORABNIKA OD 01.07.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Občinska uprava   
 
GRADIVO PRIPRAVILA: Dom Danice Vogrinec Maribor 
                                       Občinska uprava  Sveta Ana, Irena Golob 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (MUV 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 za uporabnika od 01.07.2019 v predloženi obliki. 
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PREDLOG 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (MUV 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, 06/12),  je Občinski svet Občine Sveta Ana na  4. redni  seji, dne 12.06. 2019 
sprejel 
 
 
 

S K L E P 
 

O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČI  NA DOMU ZA 
UPORABNIKA  
OD 01.07.2019 

 
 
 

1. člen 
 

Občinski Svet Občine Sveta Ana daje soglasje k ekonomski  ceni storitve pomoči 
družini na domu - socialna oskrba na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom 
Danice Vogrinec Maribor v višini 18,45 € na efektivno uro od 01.07.2019 

 
 

2. člen 
 
Subvencija občine znaša 81,03% ekonomske cene oz. 14,95 EUR. 
 
Cena storitve za uporabnika (cena storitve izvajalca, zmanjšana za subvencijo občine) 
znaša od 01. julija 2019 dalje  3,50 € na uro  
 
 

3. člen 
 

Sklep začne veljati  z dnem sprejetja, uporablja pa se od 01.07.2019 
 
 
 
 
 
Številka: 12209-09/2019 
Datum:   12.06.2019 
 
 
                                                                                                      župan 
                                                                                              Občine Sveta Ana 
                                                                                                                Silvo SLAČEK  
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OBRAZLOŽITEV: 

 

Storitev pomoč družini na domu  predstavlja pomemben element socialne politike, ki ima 

največji pomen v tem, da nadomešča potrebo po institucionalnem varstvu. S tem bistveno 

vpliva na kakovost življenja naših uporabnikov v jeseni življenja. 

Zaradi vse splošne družbene situacije in s tem posledično nižjega materialnega standarda 

starejših oseb se predlaga, da občina še naprej dodatno subvencionira storitev pomoč družini 

na domu tako da ostane cena za uporabnika sprejemljiva. 
 

Na podlagi 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

daje soglasje k ceni storitve pristojni upravni organ občine, za katero izvajalec izvaja storitev. 
 
Do 30.06.2019 izvaja navedeni program  Center za socialno delo Maribor, Enota Lenart na 
podlagi Pogodbe o izvajanju in financiranju  socialno varstvene storitve «pomoči družini na 
domu« kot socialna oskrba na domu. 
 
S 01.07.2019 pa na osnovi dogovora županov občin Upravne enote Lenart in Centra za 
socialno delo ter Doma  Danice Vogrinec Maribor prevzame izvajanje tega programa Dom 
Danice Vogrinec Maribor. 

 

V skladu s 40. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

(Pravilnik) je Dom Danice Vogrinec kot bodoči izvajalec predmetne storitve poslal vlogo za 

izdajo soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu kot socialna oskrba na domu. 

 

Predlog nove  ekonomske cene socialne oskrbe   od 01.07.2019 je izračunan na podlagi 12. in 

17. člena Pravilnika, izhajajoč  iz dejanskih plačnih razredov delavcev skladno z veljavno 

Kolektivno pogodbo za javni sektor in Kolektivno pogodbo za dejavnosti zdravstva in socialnega 

varstva.  

 

Stroške storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu sestavljajo: 

 

1. stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in 

2. stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov. 

 

Cena storitve pomoči družini na domu je  v skladu z navedenim preračunana na 110 efektivnih 

ur na eno oskrbovalko mesečno oz. 990 efektivnih ur za 9,00 oskrbovalk in predvidenih 71 

uporabnikov v skladu s 6 čl. Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.  

 

Stroški vodenja in koordiniranja so sestavljeni iz: 

- stroškov dela, ki predstavljajo plačo, prispevke delodajalca za socialno varnost, regres 

za letni dopust in druge stroške dela vodje in koordinatorja. Strošek dela vsebuje tudi 

strošek dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna, računovodska, knjigovodska, 

računalniška in druga dela, pri čemer je upoštevano, da ti stroški lahko znašajo največ 

75 % stroškov dela vodje in koordinatorja 

 stroški materiala in storitev  predstavljajo skupne stroške, kot so stroški pisarniškega 

materiala,  stroški nabave drobnega inventarja, stroški energije in vode, čistilnih storitev,  

stroški plačilnega prometa, stroški izobraževanja in upravno administrativni stroški, pri 

čemer je upoštevano, da lahko ti stroški znaša največ 20 % stroškov dela vodje in 

koordinatorja. 
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Pri stroških vodenja je upoštevan normativ 1 strokovni delavec na vsakih 200 upravičencev 

oz. za 71 uporabnikov 0,355 vodje. 

 

 Pri stroških koordiniranja je upoštevano določilo pravilnika 0,5 koordinatorja na vsakih 20 

neposrednih izvajalcev oz. 9 oskrbovalk 0,225 koordinatorja.  

 

Stroški vodenja in koordiniranja pomoči na domu ob upoštevanju deleža za delitev stroškov 

vodenja in koordiniranja znašajo skupaj 3.745,62 EUR mesečno.  

 

Pravilnik v tretjem odstavku 17. členu določa, da če izvaja izvajalec storitev za več občin, se 

stroški vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki opravljajo te naloge razdelijo med 

občine sorazmerno glede na število uporabnikov iz posamezne občine. 

 

Za Občino Sveta Ana se predvideva 8 uporabnikov, kar predstavlja od skupnega števila vseh 

predvidenih 71 uporabnikov 11,267 % stroškov oz. 422,04 EUR. 

 

Stroški neposredne socialne oskrbe  

Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih socialnih 

oskrbovalcev na domu in so sestavljeni iz: 

- stroškov dela, ki predstavljajo plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge 

stroške dela za 9 socialnih oskrbovalk na domu 

- stroškov materiala in storitev, ki predstavljajo predvidene stroške zaščitne obleke, 

zaščitnih sredstev, pisarniškega materiala, storitve strokovnega izobraževanja, 

zdravstvene storitve, nezgodno zavarovanje ter zavarovalne premije za splošno 

odgovornost 

- stroške amortizacije in investicijskega vzdrževanja, ki predstavljajo stroške 

amortizacije in investicijskega vzdrževanja za vozilo. 

 

Pri izračunu je  upoštevano določilo 3. odstavka 12. člena , ki določa, da lahko stroški materiala 

in storitev ter stroški amortizacije znašajo največ 15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev na 

domu. 

Tako izračunani stroški neposredne oskrbe znašajo 14.516,65 EUR.  

 

Pravilnik v tretjem odstavku 17. členu določa, da če izvaja izvajalec storitev za več občin, se 

stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnika razdelijo med občine sorazmerno 

na podlagi števila efektivnih ur, opravljenih za uporabnike iz posamezne občine. 

 

Za Občino Sveta Ana se predvideva 154 ur na podlagi sedanjih uporabnikov in predvidenih 

novih, ki so oz. bodo podali vlogo za storitev. Skupno število veh predvidenih efektivnih ur je 

990 ur, od tega je za Občino Sveta Ana predvidenih 154 ur, kar predstavlja 15,56% vseh 

stroškov oz. 2.258,15 EUR. 

 

Izračunana ekonomska cena  znaša glede na višino stroškov vodenja in koordiniranja pomoči 

na domu v višini 3.745,62EUR in stroškov izvajanja pomoči v višini 14.516,65EUR oz. skupaj 

18.262,27 EUR ter opravljenih 990 efektivnih urah mesečno  18,45 EUR  na uro. 

 

Na sestanku so se župani dogovorili, da bi ostala cena za uporabnika nespremenjena, to je 

3,50 EUR na uro, kar pomeni ob zvišanju ekonomske cene posledično  povišanje višine 

subvencije občine.  
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PRIMERJAVA VELJAVNE IN NOVE EKONOMSKE CENE: 

 

 
Leto 2019 

do  30.06.2019 
Delež v % 

Leto 2019 

od 01.07.2019 
Delež v % 

INDEKS  

Povprečni mesečni stroški 17,18 EUR 100 % 18,45 EUR 100 % 107,4 

Subvencija iz proračuna 

občine na mesec 
13,68 EUR  79,6 % 14,95 EUR 81,03% 109,3 

Subvencija iz proračuna RS 

na mesec 
0,00 EUR 0,0 % 0,00 EUR 0,0 % / 

Razlika v EUR na mesec 

(cena za uporabnika/uro) 
3,50 EUR 20,4 % 3,50 EUR 18,97% 100 

 

 

PRIMERJAVA MESEČNIH STROŠKOV  IZVAJANJA POMOČI NA DOMU 

ZA OBČINO SVETA ANA 

 

Zap. 

Št. 

Vrsta stroška Leto 2019 

do 30.06.2019 

Leto 2019 

od 01.07.2019 

INDEKS 

1. Stroški vodenja in koordiniranja 

(8 uporabnikov) 

166,75 EUR 422,04 EUR 253,09 

 

2. 

 

Stroški neposredne oskrbe 

 

1.797,69 EUR 

(118 efektivnih ur) 

2.258,15 EUR 

(154 efektivnih ur) 

 

125,61 

 SKUPAJ 1.964,44 EUR 2.680,19 EUR 136,43 

 

 

Za 36,43 % izračunana večja mesečna obveznost od 01.07.2019 izhaja iz 30,50% povečanja 

števila efektivnih ur ob upoštevanju povečanja ekonomske cene za 7,4% in subvencije 9,3%. 

 

Glede na pridobljene podatke iz CSD Maribor Enota Lenart za leto 2018 so se pri izračunih 

predvideli na novo deleži občin z namenom doseči pravičnejšo porazdelitev. 

 

Na osnovi potrjene cene bo Dom Danice Vogrinec pripravil Pogodbo o sodelovanju s 

predvidenim pavšalnim zneskom, ki se bo na dan 31.12.2019 poračunal glede na dejansko 

realizacijo efektivnih ur. 
 
V naši občini  navedene storitve trenutno koristi enajst (11) uporabnikov, od tega je eden 
oproščen plačila. Po podatkih za mesec april  je bilo opravljenih 158,50 ur ,  znesek plačila s  
strani uporabnika  pa je znašal 498,75 EUR. 
Trenutno veljavna cena efektivne ure s strani izvajalca je za uporabnike  3,50 € .Uporabniki teh 
storitev jo vplačajo v proračun na podlagi obračuna dejansko opravljenih ur, v kolikor niso na 
podlagi izkazanih dohodkov opravičeni plačila. 
  
V skladu z navedenim občinska uprava predlaga Občinskemu svetu Občine Sveta Ana, da 
sprejme sklep o soglasju k cenam socialnovarstvenih storitev v predloženi obliki. 

 
                                                                                                             
 
                                                                                                             Pripravila: 
                                                                                                          Irena GOLOB 
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OBČINA SVETA ANA                                                

       Občinski svet 

           
Številka: 35113-3/2019  
Datum: 5. 6. 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREDLOG 
 

SKLEPA O 
UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO 

 
 

 v katastrski občini 509 – ZGORNJA ŠČAVNICA    
 

- parcela št. 1022/4  (ID 5861913) v izmeri 258 m2  
 

 
 
 
 
 

 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
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) se sprejme sklep, kot je predložen. 
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Predlog 

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 6. in 15. 
člena Statuta  Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014),  je občinski 
svet Občine Sveta Ana na svoji ….. redni seji, dne ……………..2019 sprejel 

 

S K L E P 
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro na nepremičninama: 

 

 v katastrski občini ZGORNJA ŠČAVNICA    
 

- parcela št. 1022/4 (ID 5861913) v izmeri 258 m2  
 
 
 
vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega 
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote. 
 

2. člen 
 

Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda odločbo o 
ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. člena tega sklepa.  
 

3. člen  
 

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

Številka: 35113-8/2019 
Sveta Ana v Slov. gor., dne ………….. 2019 

                      
                                                                
 

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

 
 

Zemljišči v k. o. 509 – Zg. Ščavnica parc. št. 1022/4 je na podlagi Odločbe o podelitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena Občine Sveta Ana številka 47801-001/2008 z dne 
21. 4. 2018 grajeno javno dobro lokalnega pomena. Zaznamba je vpisana v zemljiški knjigi.  
 
V skladu z določili Zakona o urejanju prostora – ZUreP  se objektu oziroma delu objekta, ki ima 
pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena,  takšen status lahko odvzame z 
odločbo, ki jo na podlagi sklepa  pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti 
upravni organ, ki ji je status podelil. 

Predmetno zemljišče v naravi predstavlja popuščeno javno pot.  

Po sprejetju sklepa bo občinska uprava občine Sveta Ana izdala ustrezno upravno odločbo, po 
pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega dobra za zgoraj 
navedena zemljišča. Predmetno zemljišče bo na podlagi pogodbe predmet menjave za zemljišče 
parc. št. 240/6 k. o. Zg. Ščavnica, kjer poteka javna pot JP št. 704 361. 

Za podpis pogodbe je pooblaščen župan občine Sveta Ana.  

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

 

Pripravila: 

Renata Trajbar Kurbus  
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OBČINA SVETA ANA          
      Občinski svet 
 
Številka:  01111-02/2019 
Datum:  5. 6. 2019 

 
 

 

 

 

 

Predlog sklepa o 

 

PODELITVI PRIZNANJ OBČINE SVETA ANA  
V LETU 2019 

 
(gradivo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:   Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL:  Občinska uprava, Petra Golob, dipl. ekon. 
 
PREDLOG SKLEPA: 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) občinski svet na današnji 4. redni seji sprejme Sklep 
o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2019 v predloženi 
obliki. 
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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) občinski svet na današnji 4. redni seji sprejme  

 
 
 

SKLEP 
o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2019 

 
 

 

1. člen 

Srebrni grb Občine Sveta Ana prejme:  
 Jože KRIŽAN Spodnja Bačkova 51, 2234 Benedikt. 

 
 

2. člen 

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. 

 
 

3. člen 

Priznanja se podelijo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Sveta Ana »Tu 
sem doma«, v petek, 19. julija 2019. 
 
 

4. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občini Sveta Ana.  
 
 
 
Številka:  01111-02/2019 
Datum:  5. 6. 2019 
 
 
       Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
           župan 
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OBRAZLOŽITEV 
 

Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana je v Aninih novicah (1/2019) objavila 
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sveta Ana v letu 2019. Na razpis je prispelo pet 
(5) pobud s strani štirih (4) predlagateljev: 
 

1. Predlagatelj: Viktor KAPL: 
 

Bronasti grb Občine Sveta Ana:  Družina Perko, Dražen Vrh 47, 2233 Sv. Ana v Slov. 
goricah 

 

2. Predlagatelj: JSKD, OI Lenart: 
 

Zlati grb Občine Sveta Ana:  Jože Križan, Spodnja Bačkova 51, 2234 Benedikt 

 

3. Predlagatelj: KORK Sveta Ana: 
 

Srebrni Občine Sveta Ana:  Martin Kocbek, Žice 39 , 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 

 

4. Predlagatelj: Silvo Slaček, župan:  

 

Bronasti grb Občine Sveta Ana:  Družina Brancelj, Zg. Ščavnica 19 , 2233 Sv. Ana v Slov. 
goricah 

 

5. Predlagatelj: Silvo Slaček, župan:  

 

Srebrni grb Občine Sveta Ana:  Jože Križan, Spodnja Bačkova 51, 2234 Benedikt 

 

 
Na podlagi prejetih pobud se je komisija odločila, da podeli priznanja v obliki, kot izhaja 
iz sklepa. Hkrati poda predlog, da se družini Perko iz Dražen Vrha podeli plaketa Občine 
Sveta Ana. 
 
Članom Občinskega sveta Občine Sveta Ana predlagamo, da potrdi Sklep o podelitvi 
priznanj Občine Sveta Ana v letu 2019 v predloženi obliki. 

 
Obrazložitev pripravila:  
Petra Golob, dipl. ekon. 
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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka:  03202-1/2018 
Datum:  5. 6. 2019 

 
  

 
 
 
 
 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA  

OBČINE SVETA ANA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 




