OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE SVETA ANA

SREDA, 5. MAJ 2021, OB 16. URI
(GRADIVO)

APRIL
2021

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka: 03202-1/2018
Datum: 28. 4. 2021

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)
sklicujem
13. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 5. maja 2020, 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 12. redne seje
3. Potrditev dnevnega reda
4. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja OŠ Sveta Ana
5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor
6. Sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt: "Dom starejših občanov"
7. Pobude in vprašanja
Prosim za zanesljivo udeležbo!

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

Prosimo vas, da v skladu s priporočili NIJZ upoštevate navodila za zajezitev širjenja korona virusa COVID19 oz. da nosite masko, vzdržujete razdalji in se razkužujete.
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POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU:

K točki 4
Gradivo je priloženo
K točki 5
Gradivo je priloženo
K točki 6
Gradivo je priloženo
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OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka:
Datum:

03202-1/2018
28. 4. 2021

PREDLOG
SKLEPA O
POTRDITVI SKLEPOV
12. 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 (MUV št. 23/12)
Občinski svet potrdi sklepe 12. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so
priloženi.
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OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka: 03202-1/2018
Datum: 24. 3. 2021

ZAPISNIK
12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA,
KI JE BILA 24. MAREC 2021

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:
Viktor Kapl, Bernarda Potočnik, Roman Režonja, Drago Ruhitel, Karl Škrlec, Breda Špindler
in Dušan Kokol ter Martin Breznik ob 17. uri.
Neopravičeno odsotni člani OS: /
Opravičeno odsotni člani OS: Silvo Nikl
Ostali prisotni:
Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica občinske uprave,
Stanka Ferš, Anita Rojko ob 17. uri.
Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti osem (7) svetnikov.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje
3. Potrditev dnevnega reda
4. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt:
"Ureditev razširitve pokopališča Sveta Ana"
5. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt:
"Modernizacija JP 704 152 (Sveta Ana – Ruhitel - Kocbek)"
6. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt:
"Modernizacija JP 704 171 (Zg. Ščavnica - Irgolič)"
7. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt:
"Modernizacija JP 704 411 (Zg. Ščavnica - Slaček)"
8. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt:
"Modernizacija JP 704 561 (Zg. Ščavnica – Mlasko)"
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Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
projekt: "Ureditev ulice Gutman)"
10. Poročilo o delu skupne občinske uprave Maribor za Občino Sveta Ana za
leto 2020
11. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Ana
12. Zaključni račun za leto 2020
13. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021
14. Pravilnik dodelitvi proračunskih sredstev za izgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav v Občini Sveta Ana
15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Zg. Ščavnica
16. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Rožengrunt
17. Sklep o podaljšanju veljavnosti Strateško razvojnega dokumenta Občine
Sveta Ana
18. Imenovanje članov Razvojnega sveta regije Podravje v programskem
obdobju 202119. Pobude in vprašanja
9.

K točki 2
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 11. REDNE SEJE
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je dal na glasovanje predlog
sklepa.
Sklep št. 103
Občinski svet je potrdil sklepe 11. redne seje, z dne 23. september 2020, Občinskega sveta
Občine Sveta Ana.
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov.
Za je glasovalo sedem (7) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 3
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan da na glasovanje predlog dnevnega reda.

Sklep št. 104
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št.
21/2020) se potrdi predlagan dnevni red:
4. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt:
"Ureditev razširitve pokopališča Sveta Ana"
5. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt:
"Modernizacija JP 704 152 (Sveta Ana – Ruhitel - Kocbek)"
6. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt:
"Modernizacija JP 704 171 (Zg. Ščavnica - Irgolič)"
7. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt:
"Modernizacija JP 704 411 (Zg. Ščavnica - Slaček)"
8. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt:
"Modernizacija JP 704 561 (Zg. Ščavnica – Mlasko)"
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Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt:
"Ureditev ulice Gutman)"
10. Poročilo o delu skupne občinske uprave Maribor za Občino Sveta Ana za leto
2020
11. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Ana
12. Zaključni račun za leto 2020
13. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021
14. Pravilnik dodelitvi proračunskih sredstev za izgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav v Občini Sveta Ana
15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Zg. Ščavnica
16. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Rožengrunt
17. Sklep o podaljšanju veljavnosti Strateško razvojnega dokumenta Občine Sveta
Ana
18. Imenovanje članov Razvojnega sveta regije Podravje v programskem obdobju
202119. Pobude in vprašanja
9.

Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov.
Za je glasovalo sedem (7) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 4
SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA
PROJEKT: "UREDITEV RAZŠIRITVE POKOPALIŠČA SVETA ANA"
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je svetnike seznanil s predvideno razširitvijo
pokopališča.
Sklep št. 104

Na podlagi Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo,
14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718,
71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20
- odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP), Uredbe o enotni

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana
(MUV, št. 8/2019) se:
1. potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo: Ureditev
razširitve pokopališča Sveta in
2. pooblasti župana za potrditev vseh sprememb ali dopolnitev investicijske
dokumentacije, ki bi bile potrebne za izvedbo investicije.
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov.
Za je glasovalo sedem (7) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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K točki 5
SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA
PROJEKT: "MODERNIZACIJA JP 704 152 (SVETA ANA – RUHITEL - KOCBEK)"
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal obrazložitev. Razprave ni bilo, zato
je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 105

Na podlagi Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo,
14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718,
71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20
- odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP), Uredbe o enotni

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana
(MUV, št. 8/2019) potrdi:
1. dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo: Modernizacija JP št.
704 152 (Sveta Ana – Ruhitel- Kocbek), kot je predložen in
2. pooblasti župana za potrditev vseh sprememb ali dopolnitev investicijske
dokumentacije, ki bi bile potrebne za izvedbo investicije.
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov.
Za je glasovalo sedem (7) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 6
SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA
PROJEKT: "MODERNIZACIJA JP 704 171 (ZG. ŠČAVNICA - IRGOLIČ)"
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal obrazložitev. Razprave ni bilo, zato
je župan dal na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 106
Na podlagi Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415,
38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16
- ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21
- ZDUOP), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) in 15.
člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se potrdi:
1. dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo: Modernizacija JP št.
704 171 (Zg. Ščavnica - Irgolič) in
2. pooblasti župana za potrditev vseh sprememb ali dopolnitev investicijske
dokumentacije, ki bi bile potrebne za izvedbo investicije.
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov.
Za je glasovalo sedem (7) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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K točki 7
SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA
PROJEKT: "MODERNIZACIJA JP 704 411 (ZG. ŠČAVNICA - SLAČEK)"
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal obrazložitev. Razprave ni bilo, zato
je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 107

Na podlagi Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415,
38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16
- ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21
- ZDUOP), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) in 15.
člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se potrdi:
3. dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo: Modernizacija JP št.
704 411 (Zg. Ščavnica -Slaček) in
4. pooblasti župana za potrditev vseh sprememb ali dopolnitev investicijske
dokumentacije, ki bi bile potrebne za izvedbo investicije
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov.
Za je glasovalo sedem (7) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 8
SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA
PROJEKT: "MODERNIZACIJA JP 704 561 (ZG. ŠČAVNICA – MLASKO)"
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal obrazložitev. Razprave ni bilo, zato
je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 108

Na podlagi Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415,
38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16
- ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21
- ZDUOP), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) in 15.
člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) potrdi:
1. dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo: Modernizacija JP št.
704 561 (Zg. Ščavnica - Mlasko) in
2. pooblasti župana za potrditev vseh sprememb ali dopolnitev investicijske
dokumentacije, ki bi bile potrebne za izvedbo investicije.
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov.
Za je glasovalo sedem (7) svetnikov.
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Sklep je bil sprejet.
K točki 9
SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
ZA PROJEKT: "UREDITEV ULICE GUTMAN)"
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal obrazložitev. Razpravljal je Drago
Ruhitel. Po razpravi je dal župan dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 109

Na podlagi Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415,
38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16
- ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21
- ZDUOP), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) in 15.
člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se potrdi:
5. potrdi sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
investicijo: »Ureditev ulice Gutman« in
6. pooblasti župana za potrditev vseh sprememb ali dopolnitev investicijske
dokumentacije, ki bi bile potrebne za izvedbo investicije.
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov.
Za je glasovalo sedem (7) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 10
POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR ZA OBČINO SVETA ANA
ZA LETO 2020
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal obrazložitev.
Občinski svet se seznani s Poročilom Skupne občinske uprave Maribor za leto 2020.
K točki 11
PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE NA OBMOČJU OBČINE SVETA ANA
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal obrazložitev.
Občinski svet se seznani z varnostno situacijo za območje Občine Sveta Ana za preteklo leto.
K točki 12
ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2020
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je predal besedo Stanki Ferš, višji svetovalki
I. za proračun in splošne zadeve. Svetnikom je podala podrobnejšo razlago.
Razpravljala sta svetnika: Breda Špindler in Drago Ruhitel.
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Sklep št. 110
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, 110/11 - ZDIU12, 46/13 ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20,
195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) in 15.
člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št.
6/2014 ) se sprejme Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2020.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 13
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in predal besedo Stanki Ferš.
Slednja poda bistvene spremembe in dopolnitve proračuna občine za leto 2021.
Župan je dal na glasovanje sklep:
Sklep št. 111

Na podlagi 55.člena Zakona o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 85.člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11
- ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A,
14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17
- ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20,
195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP),
Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št.
55/15) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019) se sprejme zadolžitev
proračuna za leto 2021 za občinske projekte (modernizacija cest, izgradnja prizidka k
vrtcu).
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Sklep št. 112

Na podlagi 29. in 40. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US,
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 29. člena
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13,
110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 10

ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV
št. 8/2019) se sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 14
PRAVILNIK DODELITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI SVETA ANA

ZA

IZGRADNJO

MALIH

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in predal besedo direktorici
občinske uprave, ki poda razloge za spremembo pravilnika.
Po razpravi je župan dal na glasovanje sklep:
Sklep št. 113

Na podlagi 21. in 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, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 49/20 - ZIUZEOP), Uredbe o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št.
64/12, 64/14, 98/15, 203/20 - ZIUPOPDVE), Operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v občini Sveta Ana, Odloka o odvajanju komunalne
in padavinske vode v Občini Sveta Ana (MUV, št. 26/2015) in določil Statuta Občine
Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Sveta Ana.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

K točki 15
SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA V K. O. ZG. ŠČAVNICA
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal razloge za ukinitev statusa javnega
dobra.
Sklep št. 114

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in določil
Statuta Občine Sveta Ana (MUV 8/2019), se nepremičninam v katastrski občini ZG.
ŠČAVNICA, parcela št. 1026/6 (ID 7097081) v izmeri 84 m 2, parcela št. 1026/7 (ID
7097082) v izmeri 1324 m2, parcela št. 1002/14 (ID 7101744) v izmeri 160 m 2 in
parcela št. 1002/16 (ID 7101742) v izmeri 185 m2 ukine status grajeno javno dobro.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.
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Sklep je bil sprejet.
K točki 16
SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA V K. O. ROŽENGRUNT
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal razloge za ukinitev statusa javnega
dobra.
Sklep št. 115

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in določil
Statuta Občine Sveta Ana (MUV 8/2019), se nepremičninam v katastrski občini
ROŽENGRUNT, parcela št. 369/2 (ID 7095007) v izmeri 614 m2, ukine status grajeno
javno dobro.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 17
SKLEP O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI STRATEŠKO RAZVOJNEGA DOKUMENTA
OBČINE SVETA ANA
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal razloge za podaljšanje veljavnosti
Strateško razvojnega dokumenta.
Sklep št. 116

Na podlagi določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se podaljša veljavnost
Strateško razvojnega dokumenta Občine Sveta Ana, ki ga sta ga pripravila Inštitut za
ekonomsko in korporativno upravljanje, Maribor in prof. dr. Ferk & Partner d.o.o. iz
Maribora, december 2007, do leta 2025.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.

Sklep je bil sprejet.
K točki 18
IMENOVANJE ČLANOV RAZVOJNEGA SVETA REGIJE PODRAVJE V PROGRAMSKEM
OBDOBJU 2021Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod obrazložitev.
Razpravljali je Viktor Kapl.
Po razpravi je župan dal na glasovanje sklep:
Sklep št. 117

Na podlagi določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se potrdil Zaprta Listo
kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje v programskem obdobju 20212027.
12

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.

Sklep je bil sprejet.
K točki 19
POBUDE IN VPRAŠANJA
Župan občinski svet seznani, da bodo v mesecu aprilu izšle Anine novice z objavljenimi razpisi
in z aktualnimi projekti, kot so javno naročilo za investicijo Razširitev ureditve pokopališča,
Miniaturna vasica v parku generacij in o javnem naročilu za program modernizacije občinskih
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cest. Občinski svet seznani, da bo naslednja seja občinskega sveta konec aprila, predvsem
zaradi podaje mnenja lokalne skupnosti k kandidatom za ravnatelja OŠ Sveta Ana.
Breda Špinder: Kako poteka izgradnja prizidka k vrtcu Sveta Ana.
Silvo Slaček, župan:
Izgradnja oz. dozidava vrtca poteka po terminskem planu, konec investicije je planiran v juniju.
Z novim šolskim letom 2021/2022 bo vrtec začel delovati v novih prostorih.
Breda Špinder: Kako je z izgradnjo optike v naselju Zg. Ščavnica?
Silvo Slaček, župan:
Izgradnja optičnega omrežja za območje občine Sveta Ana je trenutno v teku, v občini se izvaja
projekt RUNE, prav tako omrežje gradi Telekom. Trudimo se, da bi v čim krajšem času lahko
zajeti čimveč gospodinjstev.
Breda Špinder, kot predstavnica ustanovitelja v Svetu zavoda OŠ Sveta Ana Občinski
svet seznani z potekom razpisa za ravnatelja OŠ Sveta Ana.
Drago Ruhitelj: Ponovno opozori na parkiranje pri Baru Borza, da niti redarstvo niti
policija svojega dela ne opravljata, kot bi morala, da je nujno, da se postavijo ustrezne
ovire.
Silvo Slaček, župan:
Ovire bi sicer lahko zadevo uredile, vendar bi v zimskem času povzročale ovire pri čiščenju
snega. Potrebno bo poiskati ustrezno rešitev.
Viktor Kapl: Že na Odboru za komunalo je bilo izpostavljeno, da je potrebno urediti
razširitev ovinka pri Tinaverju, zaščitno ograjo pri Vajnhandlu in v Ledineku porezati
akacije, ki rastejo čisto ob cesti.
Silvo Slaček, župan:
Izpostavljena mesta si bomo ogledali in ustrezno zadeve uredili, po potrebi bo s tem seznanjen
tudi komunalni inšpektor.
Roman Režonja: Opozarjam na stanje cesto pri Šoberju v grabo.
Silvo Slaček, župan:
Zadevo si bomo ogledali in zadevo ustrezno uredili.
S tem je bil izčrpan dnevni red 12. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan ob
18.15 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Renata Trajbar Kurbus

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

Občinski svet
Številka: 603-2/2021
Datum: 28. 4. 2021

MNENJE
LOKALNE SKUPNOSTI O
KANDIDATIH ZA RAVNATELJA OŠ SVETA ANA

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava
Nosilec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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Predlog

Na podlagi 53.a člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08,
58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl.
US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana
(MUV, št. 8/2019) je Občinski svet Občine Sveta Ana sprejel
SKLEP - MNENJE
O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA OŠ SVETA ANA

1. Kandidat………………:

2. Kandidat…………………:

Obrazloženo mnenje se posreduje Svetu zavoda OŠ Sveta Ana

Številka: 603-2/2021
Sveta Ana v Slov. gor., dne

Silvo SLAČEK, župan

Obrazložitev:
Svet zavoda Osnovne šole Sveta Ana je dne 5. 3. 2021 v Uradnem listu RS, št.
31/2021 objavil javni razpis za delovno mesto ravnatelja Osnovne šole Sveta Ana.
V skladu z drugim odstavkom 53. člena ZOFVI je za ravnatelja javne šole lahko
imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih
programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge
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pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo
ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski
izpit.
Po določbah 53.a člena ZOFVI imenuje ravnatelja javne šole Svet zavoda, ki si mora
pred imenovanjem ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma
predavateljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež
in mnenje sveta staršev.
Če lokalna skupnost mnenje ne da v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena,
lahko svet imenuje ravnatelja brez tega mnenja (7. odst. 53. a člena ZOFVI).
V skladu z navedenim je Svet zavoda OŠ Sveta Ana dne 22. 4. 2021 lokalno skupnost,
kot ustanoviteljico zaprosil za podajo obrazloženega mnenja o vseh kandidatih, ki
izpolnjujejo razpisane pogoje. Na razpis sta se prijavila kandidata, ki ju navajamo po
abecednem redu in sicer:
Drago Prelog, Volkmerjeva ulica 45, Ptuj in
Aleksander Šijanec, Sv. Ana v Slov. gor. 19 b, Sveta Ana v Slov. gor.
Na podlagi 23. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje občinskemu svetu in županu pobude
in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini.
Komisija za mandata vprašanja, volitve in imenovanja in župan se je odločila, da oba
kandidata povabi k predstavitvi. Predstavitev bo na seji občinskega sveta, dne 5. maj
2021.
1
1
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OBČINA SVETA ANA

Občinski svet
Številka: 603-2/2021
Datum: 28. 4. 2021

ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
JAVNI LEKARNIŠKI ZAVOD
MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava MOM, vodja SOU Maribor mag. Zorica Zajc Kvas
Nosilec: Občinska uprava
Predlog sklepa

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1, Uradni
list RS, it. 85/16, 77/17 in 73/19), ter na podlagi Statuta Občine Sveta Ana, se sprejme
Odlok o ustanovitvi JZZ Mariborske lekarne Maribor, kot je predložen.
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Predlog
Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1, Uradni
list RS, it. 85/16, 77/17 in 73/19), ter na podlagi določil Statuta Občine Sveta (MUV,
št. 8/2019) je Občinski svet Občine Sveta Ana na... ... seji dne ………………….sprejel

ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA JAVNI LEKARNIŠKI ZAVOD
MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uvodne določbe)
Javni zavod Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor (v nadaljevanju besedila:
zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor (MUV številka 3/2013) za izvajanje javne službe na področju
lekarniške dejavnosti na območju ustanoviteljic.
2. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski
in moški spol.
3. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– dejavnosti zavoda,
– statusne določbe,
– organizacija zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– organi zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– premoženje zavoda,
– odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje,
– način razpolaganja s presežkom nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo
zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljem ter
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– splošni akti zavoda.

II. PRAVICA JAVNEGA ZAVODA IZVAJATI JAVNO SLUŽBO NA OBMOČJU
USTANOVITELJIC
4. člen
(pravica do izvajanja javne službe)
Javni zavod pridobi na podlagi tega odloka pravico, na območju občin ustanoviteljic izvajati
javno službo primarne zdravstvene dejavnosti - lekarniške dejavnosti.
Pravica javnega zavoda, da na območju občin ustanoviteljic izvaja javno službo primarne
zdravstvene dejavnosti - lekarniške dejavnosti, preneha z izstopom posamezne ustanoviteljice
iz javnega zavoda in v vseh drugih primerih, ko posamezna občina preneha biti ustanoviteljica
javnega zavoda.

III. USTANOVITELJICE IN USTANOVITVENI DELEŽI
5. člen
(ustanoviteljice)

(1) Ustanoviteljice zavoda so:
Občina

Ustanovitveni delež

Mestna občina Maribor

74,11%

Občina Hoče-Slivnica

4,87%

Občina Rače-Fram

3,16%

Občina Miklavž na Dravskem polju

2,68%

Občina Duplek

2,38%

Občina Starše

1,72%

Občina Šentilj

3,17%

Občina Sveta Ana

0,87%

Občina Lenart

3,25%

Občina Ruše

2,66%

Občina Lovrenc na Pohorju

1,13%
100,00%

(2)
Ustanoviteljice v javnem zavodu pridobijo ustanovitveni delež, ki ustanoviteljicam
zagotavlja pravice in obveznosti, ki so določene v tem odloku. Ustanovitveni delež in vse
pravice ter obveznosti, povezane z ustanovitvenim deležem, so premoženjska pravica občine
ustanoviteljice.
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(3)
Ustanovitveni deleži se določijo na podlagi števila prebivalcev na območju posamezne
občine ustanoviteljice na presečni dan določanja ustanovitvenega deleža (v nadaljevanju
»Presečni dan«). Po Presečnem dnevu, se ustanovitveni deleži in razmerja med
ustanoviteljicami ne spreminjajo (načelo pridobljenih pravic).
(4)
Ustanoviteljice Občina Hoče-Slivnica, Občina Rače-Fram, Občina Miklavž na
Dravskem polju, Občina Duplek in Občina Starše so v javni zavod vstopile 26. 2. 2013.
Ustanovitveni deleži teh ustanoviteljic so določeni glede na delitveno bilanco na Presečni dan
31. 12. 1998. Po Presečnem dnevu, se razmerja med ustanoviteljicami ne spreminjajo (načelo
pridobljenih pravic).
(5)
S sprejetjem tega odloka, med ustanoviteljice zavoda vstopajo Občina Ruše, Občina
Lenart in Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Šentilj in Občina Sveta Ana. Navedene občine
v zavodu pridobijo delež (ustanovitveni delež), ki je sorazmeren številu prebivalcev v
navedenih občinah na Presečni dan 31.7.2020, pri čemer se ohranijo razmerja med
obstoječimi ustanoviteljicami (načelo pridobljenih pravic).
(6)
Nove ustanoviteljice s sprejetjem odloka pridobijo pravice in obveznosti ustanoviteljic
zavoda, predvsem pravico, da pri upravljanju zavoda sodelujejo sorazmerno s svojim deležem,
pri čemer se upoštevajo pridobljene pravice obstoječih ustanoviteljic in razmerja med
obstoječimi ustanoviteljicami. Občina Sveta Ana ustanoviteljske pravice pridobi z dnem, ko
javni zavod prične z izvajanjem lekarniške dejavnosti (vzpostavi lekarno ali lekarniško
podružnico) na območju Občine Sveta Ana. V primeru, da javni zavod na območju Občine
Lenart, Občine Šentilj, Občine Ruše, Občine Lovrenc na Pohorju in Občine Sveta Ana preneha
z izvajanjem lekarniške dejavnosti (na območju teh občin nima lekarne ali lekarniške
podružnice) ustanoviteljske pravice občine (velja samo za predhodno navedene občine), kjer
je je javni zavod prenehal izvajati lekarniško dejavnost, prenehajo in občina z dnem prenehanja
izvajanja lekarniške dejavnosti izstopi iz ustanoviteljstva zavoda. V primeru izstopa, zavod
ustanoviteljici izplača njen ustanovitveni delež. Izplačilo ustanovitvenega deleža se določi kot
razlika med neto premoženjem zavoda na dan izstopa in neto premoženjem zavoda na
presečni datum 31.12.2020.
(7)
Število prebivalcev po posameznih občinah ustanoviteljicah na Presečni dan vstopa
novih ustanoviteljic je:
Občina

Število
prebivalcev

Mestna občina Maribor

105.210

Občina Hoče-Slivnica

11.464

Občina Rače-Fram

7.667

Občina Miklavž na Dravskem polju

6.846

Občina Duplek

7.046

Občina Starše

4.088

Občina Šentilj

8.324

Občina Sveta Ana

2.298

Občina Lenart

8.532
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(8)

Občina Ruše

7.002

Občina Lovrenc na Pohorju

2.982

Število prebivalcev obstoječih ustanoviteljic za 1% ustanovitveni delež je:
Število
prebivalcev

Ustanovitveni
delež (v %)

Mestna očina Maribor

105.210

83,35%

Število
prebivalcev
za 1%
1262,27

Občina Hoče-Slivnica

11.464

5,48%

2091,97

Občina Rače-Fram

7.667

3,55%

2159,72

Občina Miklavž na
Dravskem
polju

6.846

3,01%

2274,42

Občina Duplek

7.046

2,68%

2629,10

Občina Starše

4.088

1,93%

2118,13

(9)
Ustanovitveni delež novih ustanoviteljic, in sicer Občine Ruše, Občine Lenart in Občine
Lovrenc na Pohorju, Občine Šentilj in Občine Sveta Ana se določi upoštevaje tako, da vsaka
od navedenih občin za vsakih 2.629,10 prebivalcev (načelo pridobljenih pravic) na Presečni
dan prejme en (1) odstotni ustanoviteljski delež. Ustanoviteljski deleži obstoječih ustanoviteljic
Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica, Občine Rače-Fram, Občine Miklavž na
Dravskem polju, Občine Duplek in Občina Starše se sorazmerno znižajo, pri čemer obstanejo
razmerja med obstoječimi ustanoviteljica nespremenjena.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
(dejavnost zavoda)
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost na primarni ravni, ki se izvaja kot javna
služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene
dejavnosti z zdravili ter farmacevtsko obravnavo pacientov, in obsega:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdajo živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnost farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,
– priprava izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
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- izdelovanje galenskih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,
- radiofarmacevtsko lekarniško dejavnost
-preverjanje kakovosti galenskih zdravil,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno
in varno uporabo.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru,
opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
preskrbo z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, ki se prodajajo
tudi v specializiranih prodajalnah
- izdelovanje galenskih izdelkov,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
- znanstvenoraziskovalno dejavnost
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti,
ter k drugim pravnim in fizičnim osebam
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Zavod opravlja naslednje dejavnosti, usklajene s standardno klasifikacijo:
20.420

proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

20.100

proizvodnja farmacevtskih surovin

21.200

proizvodnja farmacevtskih preparatov

46.370

trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami

46.380

trgovina na debelo z drugimi živili, tudi ribami, raki, mehkužci

46.450

trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko

47.730

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki

47.740

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in
ortopedskimi pripomočki
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47.750

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki

47.650

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za
igre in zabavo

47.910

Trgovina na drobno po pošti ali internetu

47.789

Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

47.110

Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

63.110

Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

63.120

Obratovanje spletnih portalov

84.120

Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev,
razen obvezne socialne varnosti

73.120

Posredovanje oglaševalskega prostora

85.590

Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

86.909

Druge zdravstvene dejavnosti

68.200

Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

72.190

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

73.120

Posredovanje oglaševalskega prostora

73.200

Raziskovanje trga in javnega mnenja

IV. STATUSNE DOLOČBE
7. člen
(ime in sedež zavoda ter žig)
(1) Ime zavoda je Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor. Skrajšano ime je:
Lekarne Maribor
(2) Sedež zavoda je v kraju Maribor.
(3) S Statutom zavoda se določi znak ali grafična oblika imena zavoda ter žig zavoda.

V. ORGANIZACIJA ZAVODA
8. člen
(organizacijske enote zavoda)
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(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo na območju ustanoviteljic.
(2) Zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot svoje organizacijske enote za opravljanje
lekarniške dejavnosti ter galenski laboratorij za izdelavo galensko izdelanih zdravil in drugih
izdelkov in kontrolno-analizni laboratorij za preizkušanje magistralno in galensko izdelanih
zdravil ter nadzor nad kakovostjo teh zdravil in drugih izdelkov. Zavod izvaja lekarniško
dejavnost v naslednjih lekarnah in lekarniških podružnicah:
- Lekarna Kamnica,
- Lekarna Lenart,
- Lekarna Limbuš,
- Lekarna Center,
- Lekarna E. Leclerc,
- Lekarna Gosposvetska,
- Lekarna Melje,
- Lekarna Betnava,
- Lekarna Nova vas,
- Lekarna Pobrežje,
- Lekarna Pri gradu,
- Lekarna Radvanje,
- Lekarna Qlandija,
- Lekarna Studenci,
- Lekarna Tabor,
- Lekarna Tezno,
- Lekarna Ruše,
- Lekarna Šentilj,
- Lekarniška podružnica Lovrenc na Pohorju,
- Lekarniška podružnica Sladki Vrh.
(3) Ustanovitev nove lekarne ali nove podružnice ne predstavlja spremembo odloka.
(4) Notranjo organizacijo zavoda določa Statut zavoda.
9. člen
(spletna lekarna)
Zavod ima lahko organizirano spletno lekarno. Pogoji za organiziranje spletne lekarne in
postopki delovanja so določeni v Statutu zavoda in so urejeni v skladu z zakonom, ki ureja
lekarniško dejavnost.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
10. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti za katero je ustanovljen in
registriran samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
VII. ORGANI ZAVODA
11. člen
(organi zavoda)
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Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
- strokovni vodja in
– strokovni svet.
12. člen
(svet zavoda)

(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod.
(2) Svet javnega zavoda ima devet (9) članov in je sestavljen iz predstavnic oziroma
predstavnikov (v nadaljnjem besedilu: predstavnik):
-

ustanoviteljic: štirje (4) člani;
zaposlenih v javnem zavodu: trije(3) člani;
pacientov: en (1) član,
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: en (1) član

(3) Ustanoviteljice imenujejo svoje predstavnike v svet javnega zavoda v skladu s svojim
statutom, in sicer:
-

Mestna občina Maribor imenuje tri predstavnike, pri čemer je predstavnik Mestne
občine Maribor tudi predsednik sveta zavoda,
ostale ustanoviteljice imenujejo enega predstavnika, pri čemer je ta predstavnik
imenovan, ko je potrjen s strani večine ostalih ustanoviteljic.
13. člen
(imenovanje sveta zavoda)

(2) Predstavnika zaposlenih v svet zavoda izvolijo zaposleni delavci neposredno, s tajnim
glasovanjem. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica zaposlenih delavcev.
Izvoljeni so kandidati, ki so s strani volivcev dobili največ glasov. Postopek kandidiranja in
volitev ter razrešitve predstavnikov delavcev se določijo s Statutom ali splošnim aktom, ki ga
sprejme svet zavoda.
(3) Predstavnika pacientov v svet zavoda imenujejo ustanoviteljice na podlagi predhodno
objavljenega javnega poziva vsem zainteresiranim kandidatom, ki se ga objavi na spletnih
straneh ustanovitelja in zavoda. Javni poziv se objavi 30 dni pred potekom mandata
sedanjemu predstavniku oziroma v roku 30 dni od dneva razrešitve. Predstavnik pacientov je
lahko polnoletna oseba, ki ima stalno prebivališče na območju občin ustanoviteljic in izpolnjuje
druge pogoje določene v javnem razpisu.
(4) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota Maribor v skladu s svojimi splošnimi akti.

14. člen
(razreševanje članov sveta zavoda)
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(1) Posameznega člana sveta, ki ga imenuje ustanovitelj lahko občinski svet ustanoviteljce, ki
ga je imenovala, na predlog župana te ustanoviteljice, predčasno razreši, če:
– se le-ta ne udeležuje sej sveta zavoda;
– bi se izkazalo, da le-ta članstvo v svetu zavoda izrablja ali poizkuša izrabiti za osebne
interese;
– le-ta neustrezno zastopa interese ustanovitelja;
– le-ta ravna v nasprotju z določbami tega akta ali Statuta zavoda;
– je v času mandata pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se uporabi tudi v primeru razrešitve člana sveta, ki je
predstavnik pacientov, pri čemer je razrešitev člana v pristojnosti ustanoviteljic.

15. člen
(konstituiranje sveta zavoda)
(1) Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda
in se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen
po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
(2) Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor, ki jo do izvolitve predsednika sveta zavoda
tudi vodi. Konstitutivno sejo sveta zavoda se skliče v roku 30 dni po imenovanju oziroma
izvolitvi članov sveta zavoda.
16. člen
(vodenje sveta zavoda)
(1) Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta zavoda na konstitutivni
seji z večino glasov vseh navzočih članov. Predsednik sveta zavoda je predstavnik
ustanoviteljice Mestne občine Maribor.
(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta zavoda, skrbi za komunikacijo z
ustanoviteljem (pošiljanje gradiv sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem) in v
primeru neaktivnosti posameznega člana sveta opozori ustanovitelja oziroma organ oziroma
organizacijo, katerega predstavnik je.
(3) Namestnik predsednika nadomešča predsednika sveta zavoda v primeru njegove
odsotnosti.
(4) Svet zavoda odloča z večino glasov vseh navzočih članov sveta.
(5) Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način in uresničevanje pravic in dolžnosti članov
sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.

17. člen
(mandat članov sveta zavoda)

(1) Mandat članov sveta traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja oziroma izvolitve.
(2) V primeru, da pride v mandatni dobi do razrešitve člana sveta in imenovanja novega člana,
traja mandatna doba nadomestnega člana do konca trajanja mandata sveta zavoda.
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18. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon še naslednje naloge:
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika sprejetega strateškega in
letnega načrta zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda,
– ustanovitelju predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda v skladu z določili
zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, izplača ustanovitelju,
– ustanovitelju predlaga način in višino pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni
mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda,
– po predhodnem soglasju ustanoviteljic, odloča o sanacijskem programu in predlogih za
pokritje primanjkljaja presežka odhodkov nad prihodki,
– nadzoruje finančno poslovanje zavoda,
– obravnava dolgoročno strategijo zavoda, jo potrdi in predloži ustanovitelju v sprejem,
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt zavoda,
– sprejme normative za delo na predlog direktorja,
– preveri in potrdi letno poročilo zavoda,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja,
– uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri
poslovodenju,
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda,
– s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema Statut zavoda s soglasjem ustanoviteljic,
– izdaja soglasja k sistemizaciji delovnih mest ter k razpolaganju s premičnim premoženjem
zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih
predpisov,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in Statutom zavoda.
19. člen
(direktor zavoda)
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Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor vodi in organizira delo ter poslovanje zavoda.
20. člen
(imenovanje direktorja zavoda)
(1) Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor:
– predloži program razvoja zavoda,
ima izobrazbo, pridobljeno po bolonjskem študijskem programu najmanj druge stopnje,
oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima 5 let izkušenj s področja vodenja in upravljanja,
-

– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali
socialnovarstvenega zavoda,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali
lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi
osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
– izpolni druge pogoje, določene z zakonom in predpisi.
(2) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev na podlagi
javnega razpisa. Podelitev soglasja ustanoviteljev se določi s pogodbo med ustanovitelji, s
katero se uredijo medsebojna razmerja med ustanovitelji.
(3) Javni razpis za imenovanje direktorja objavi svet zavoda v roku 6 mesecev pred iztekom
mandata, oziroma v roku 30 dni od dneva razrešitve. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega
obveščanja in na spletnih straneh zavoda.
(4) Mandat direktorja zavoda traja pet let. Direktor je po preteku mandatne dobe lahko ponovno
imenovan.
21. člen
(razrešitev direktorja)
(1) Direktorja se razreši, če:
– to sam zahteva,
– mu je s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje poklica,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z zakonom ali drugimi predpisi in splošnimi akti,
– ne izvaja sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– z nevestnim ali malomarnim delom povzroča škodo zavodu,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktorja zavoda razreši svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Podelitev soglasja
ustanoviteljev k razrešitvi direktorja se določi s pogodbo med ustanovitelji, s katero se uredijo
medsebojna razmerja med ustanovitelji.
(3) Pred razrešitvijo je potrebno direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost,
da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
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(4) V kolikor direktor sam poda izjavo o razrešitvi, svet zavoda o pisni izjavi obvesti
ustanovitelja in prične s postopkom imenovanja novega direktorja.
22. člen
(vršilec dolžnosti)
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov
za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti in hkrati takoj začne postopek
za imenovanje direktorja.
(2) Za vršilca dolžnosti lahko svet zavoda imenuje bodisi strokovnega delavca zavoda bodisi
katerega izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za funkcijo direktorja. V kolikor
med navedenim ni možno izbrati ustreznega vršilca dolžnosti, ga v imenu sveta zavoda izbere
ustanovitelj.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje za čas do imenovanja novega direktorja, vendar
najdlje za obdobje enega leta. Ista oseba lahko funkcijo vršilca dolžnosti direktorja opravlja
največ dvakrat.
23. člen
(pristojnosti direktorja)
(1) Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira delo in poslovanja zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, pripravlja poročila
o delu in poslovanju zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v Statutu,
– predlaga načrt investicij in razvoja lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest s soglasjem sveta zavoda,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k določenim nalogam in
imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,
– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev,
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanje lekarniške
dejavnosti,
– zagotavlja strokovno neodvisnost glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali
drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in Statutom.
(2) Direktor je v pravnem prometu z drugimi pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru
dejavnosti in vsakoletnega finančnega načrta zavoda.
(3) V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, ki
ga pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
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24. člen
(strokovno delo javnega zavoda)
(1) Če direktor ni nosilec lekarniške dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško
dejavnost, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja.
(2) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega
razpisa ter po predhodnem mnenju strokovnega sveta.
(3) Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z
zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
(4) Za strokovnega vodjo je lahko imenovan nosilec lekarniške dejavnosti, ki ima vsaj pet let
delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti.
(5) Mandat strokovnega vodje zavoda traja pet (5) let in je po preteku te dobe lahko ponovno
imenovan.
25. člen
(strokovni svet zavoda)
(1) Zavod ima strokovni svet, ki je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o
strokovnih vprašanjih.
(2) Strokovni svet sestavljajo direktor kot predsednik in dva člana, ki ju izmed zaposlenih
magistrov farmacije s sklepom imenuje direktor. Mandat članov strokovnega sveta je vezan na
mandat direktorja.
(3) Pristojnosti strokovnega sveta se določijo s Statutom zavoda.
(4) Strokovni svet zavoda se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
(5) Strokovni svet odloča z večino glasov vseh članov sveta.
(6) Strokovni svet sklicuje in vodi direktor zavoda. Direktor odgovarja za izvajanje sprejetih
ukrepov.
(7) Direktor lahko s sklepom razreši člana strokovnega sveta.

VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
26. člen
(sredstva za delo zavoda)

(1) Zavod pridobiva in uporablja sredstva za delo iz javnih in zasebnih sredstev:
– s plačili za opravljano delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci
zdravstvenih zavarovanj,
– z izvajanjem lekarniške dejavnosti, ki je financirana iz zasebnih sredstev, s prodajo blaga in
storitev,
– iz sredstev ustanovitelja oziroma namenskih sredstev za izvajanje in razvoj lekarniške
dejavnosti,
– iz drugih poslovnih razmerij,
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– z dotacijami, darili in iz drugih virov, doseženih na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.

IX. PREMOŽENJE ZAVODA
27. člen
(premoženje zavoda)

(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljem.
(3) Za razpolaganje z nepremičnim premoženjem mora zavod predhodno pridobiti soglasje
sveta zavoda in soglasje ustanoviteljev.
(4) Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

X. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA IN NJEGOVO
POSLOVANJE
28. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje)

Ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje.

XI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
29. člen
(presežek prihodkov nad odhodki)

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje zavoda,
– investicije v prostor in opremo in
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
(2) Svet zavoda predlaga ustanovitelju, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda
izplača ustanovitelju, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje zavoda. Izplačana
sredstva ustanovitelj uporabi izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
(3) O presežkih prihodkov nad odhodki odločajo ustanovitelji na predlog sveta zavoda.
Ustanovitelji niso vezani na predlog sveta zavoda.

30. člen
(primanjkljaj sredstev za delo)
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(1) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih
razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanovitelji na predlog sveta zavoda.
(2) Če zavod v letnem obračunu izkaže primanjkljaj oziroma presežek odhodkov nad prihodki
mora izdelati sanacijski program in pripraviti predlog za pokritje primanjkljaja o katerem odloči
svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.

XII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM

31. člen
(pravice in obveznosti ustanovitelja)

(1) Ustanovitelji:
– vključujejo zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva in z zavodom sodeluje pri
zagotavljanju mreže javne lekarniške službe,
– v svet zavoda imenujejo svoje predstavnike ter predstavnika pacientov,
– odločajo o načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti
iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda,
– v primeru, da ugotovijo, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katere je zavod
ustanovljen, imajo ustanovitelji pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno
z zakonskimi in drugimi predpisi.
32. člen
(pravica do informacij in vpogleda)

Vsaka ustanoviteljica lahko od javnega zavoda kadarkoli pisno zahteva informacije, ki se
nanašajo na izvajanje javne službe na območju ustanoviteljice. Ustanoviteljica ima pravico
zahtevati vpogled v listine, ki se nanašajo na izvajanje javne službe na območju ustanoviteljice.

Ustanoviteljica ima pravico izvesti strokovni nadzor in drug, z zakonom določen, nadzor nad
delovanjem lekarne.

33. člen
(pravice in obveznosti zavoda)
Zavod:
– odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga,
– z ustanovitelji sodeluje pri ukrepih za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte ter program dela in finančni načrt zavoda,
– ustanoviteljem, na njegovo zahtevo, nudi vse potrebne podatke o svojem poslovanju,
– sklepajo pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru svoje dejavnosti;
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34. člen
(soglasje ustanoviteljev)
(1) Zavod je dolžan od ustanoviteljev pridobiti soglasje:
– k določbam Statuta,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– k statutarnim spremembam,
– o presežkih prihodkov nad odhodki,
– k predlogu za pokritje izgube v okviru sanacijskega programa,
– k najemu posojil v obsegu in pod pogoji, kot jih določa odlok s katerim se sprejme proračun
za tekoče leto, razen za likvidnostna posojila tekočega leta,
– o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil,
– v drugih primerih določenih z zakonom ali s tem odlokom.
(2) Ustanovitelji so dolžani svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajati tako, da
omogočajo zavodu nemoteno delovanje. V vseh primerih, ko ta odlok ali Statut ali zakon
določajo, da mora zavod od ustanoviteljev pridobiti soglasje, se šteje, da je bilo soglasje dano,
če ustanovitelji v roku 60 dni od datuma prejema zahteve, izdaje soglasja ne zavrnejo ali pa
zavoda pred potekom tega roka ne obvestijo, do katerega dne rok podaljšuje.

XIII.

MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC

35. člen
(medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic)

(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo svet ustanoviteljic, ki ga
sestavljajo župani oziroma županje v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo.
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo, ki jo
župani oziroma županje občin ustanoviteljic sklenejo v treh (3) mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
36. člen
(Statut zavoda)
(1) Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se uredijo v Statutu zavoda, ki ga sprejme
Svet zavoda z večino glasov vseh članov.
(2) Statut se uskladi z vsakokratnimi spremembami in dopolnitvami tega odloka.
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(4) V skladu s Statutom ima zavod lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja
pomembna za delo in poslovanje zavoda. Splošne akte sprejme direktor, če statut ne določa
drugače.
37. člen
(odlok zavoda)
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
zavode in lekarniško dejavnost ter druge veljavne predpise.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(delitev premoženja med ustanoviteljice)
V primeru prenehanja zavoda, se premoženje zavoda med ustanoviteljice razdeli tako, da se
premoženje do višine 9.187.991,00 EUR razdeli med sledeče ustanoviteljice in po sledečih
deležih:

Mestna občina Maribor

83,35%

Občina Hoče-Slivnica

5,48%

Občina Rače-Fram

3,55%

Občina Miklavž na Dravskem polju

3,01%

Občina Duplek

2,68%

Občina Starše

1,93%

(1)
Presežek premoženja nad 9.187.991,00 EUR se med ustanoviteljice razdeli skladno z
ustanovitvenimi deleži, kot so določeni v tem odloku.
39. člen
(uskladitev z drugimi pravnimi akti)
(1) Zavod je dolžan Statut zavoda uskladiti z določbami tega odloka, najkasneje v šestih
mesecih od objave odloka.
(2) Do uskladitve Statuta in drugih pravnih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo
določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
(3) Direktor in strokovni svet nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata, če so že
imenovani.

40. člen
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Zavod še naprej upravlja z vsem nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je v
upravljanje pridobil s strani ustanoviteljic na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Mariborske lekarne Maribor (MUV št. 3/2013 in 10/2014).
41. člen
(veljavnost odloka)
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni
zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor (MUV številka 3/2013).
42. člen
(objava odloka)
(1) Ta odlok se objavi v uradnih glasilih vseh ustanoviteljic.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.

OBRAZLOŽITEV

1.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ODLOKA

Poslovanje javnega zavoda je potrebno uskladiti z določili ZLD-1. Javni zavod dejavnost izvaja
tudi v občinah, ki niso ustanoviteljice javnega zavoda. Glede na določila ZLD-1 lahko javni
zavod ustanavlja lekarne izkjučno v občinah, ki so ustanoviteljce javnega zavoda.

Glede na zgoraj navedena zakonodajna izhodišča, predlog odloka predvideva, da
ustanoviteljice javnega zavoda postanejo vse občine, na območju katerih ima javni zavod
ustanovljene lekarne. Predlog odloka je pravna podlaga za vstop novih ustanoviteljic.

2.

CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ODLOKA

2.1. Cilji odloka
Cilj tega odloka je uskladitev ustanovitvenega akta lekarn z ZLD-1 in uskladitev poslovanja
javnega zavoda z določili ZLD-1.

2.2. Poglavitne rešitve
Odlok predstavlja pravno podlago za vstop novih ustanoviteljic, torej občin, na območju katerih
ima javni zavod ustanovljene lekarne in na območju katerih izvaja lekarniško dejavnost. Odlok
predvideva, da kot ustanoviteljica vstopi tudi Občina Sveta Ana, kjer javni zavod nima lekarne.
Z vstopom Občine Sveta Ana, se izpolni pogoj »teritoriane povezanosti« - območja, kjer javni
zavod izvaja dejavnost morajo biti teritorialno povezana.
Merilo za določanje ustanovitvenih deležev je število prebivalcev občine ustanoviteljice. Pri
določanju ustanovitvenih deležev, se je navedeno merilo uporabilo v kombinaciji z načelom
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pridobljenih pravic. Slednje pomeni, da se, zaradi določanja novih ustanovitvenih deležev, ne
smejo spreminjati razmerja med obstoječimi ustanoviteljicami. Ker razmerja med obstoječimi
ustanoviteljicami ostanejo nespremenjena, se deleži obstoječih ustanoviteljic zmanjšajo
sorazmerno.
Ustanovitveni delež novih ustanoviteljic se določi tako, da nove ustanoviteljice za vsakih
2.629,10 prebivalcev pridobijo 1% ustanovitveni delež.
Izpostaviti je potrebno še določilo 36. člena odloka, ki zagotavlja, da z vstopom novih
ustanoviteljic ne pride do »posrednega prenosa premoženja« iz dosedanjih ustanoviteljic na
nove ustanoviteljice. Nove ustanoviteljice bodo tako udeležene samo na presežkih prihodnjih
let in »posredno« na premoženju, ki bo ustvarjeno po vstopu.
Odlok ureja tudi ostala statusnopravna vprašanja delovanja javnega zavoda.
3.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ODLOKA ZA OBČINSKI PRORAČUN
IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA

Odloka ne bo imel vpliva na občinski proračun.
4.

PRESOJA DRUGIH POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ODLOKA

Odloka ne bo imel administrativnih in drugih posledic na delovanje občinske uprave.
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6
OBČINA SVETA ANA

Občinski svet
Številka: 351-56/2021
Datum: 28. 4. 2021

INVESTICIJSKI PROGRAM – IP
DOM STAREJŠIH SVETA ANA

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana
GRADIVO PRIPRAVIL: Invenio d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor
Nosilec: Občinska uprava
Predlog sklepa:

Na podlagi Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo,
14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718,
71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20
- odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP), Uredbe o enotni

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana
(MUV, št. 8/2019) občinski svet:
1. potrdi sklep o potrditvi Investicijskega programa investicijskega projekta za
investicijo: Dom starejših Sveta Ana , kot je predložen in
2. pooblasti župana za potrditev vseh sprememb ali dopolnitev investicijske
dokumentacije, ki bi bile potrebne za izvedbo investicije.
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SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA za investicijo:
»Dom starejših Sveta Ana«
Investitor: Občina Sveta Ana
Naslov: Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Oznaka (številka, šifra) sklepa: 351-56/2021
Datum sklepa: 5. 5. 2021
Na podlagi Zakona o javnih (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13,
110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A,
14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl.
US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), Uredbe o enotni

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter Statuta Občine Sveta Ana (MUV
št. 8/2019) je Občinski svet Občine Sveta Ana, dne 5. 5. 2021, s sklepom št. 35156/2021 sprejel:
1. Potrdi se Investicijski program - IP za investicijo: Dom starejših Sveta Ana, ki ga je
izdelala družba INVENIO d.o.o, Strma ulica 8, 2000 Maribor, april 2021.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša (z vključenim DDV) 5.165.462,30 € in
se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od april 2021 do november 2022.
3. Predvideni viri za izvedbo investicije so:
 Izvedba projekta je predvidena s pomočjo sofinanciranja s sredstvi EU
4. V NRPju občine se investicija uskladi z določili IP.
5. Odobri se:
priprava Predinvesticijske zasnove
priprava Investicijskega programa
izvedba investicije.
6. Občinski svet pooblašča župana za potrditev vseh sprememb oz. dopolnitev DIIP-a
in za spremembe v NRP občinskega proračuna, za izvedbo investicije.

Odgovorna oseba investitorja:
Silvo SLAČEK, župan
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Obrazložitev

V Občini Sveta Ana si že vrsto let prizadevamo vzpostaviti pogoje, ki bodo omogočali
razvoj ter dobre pogoje za vse starostne skupine, posledično izboljševanje pogojev na
tem področju namreč pomeni tudi dolgoročno preprečevanje odseljevanja.
Glede na to, da so starostniki trenutno nastanjeni po domovih v okolici npr. Maribor,
Radgona, Radenci, Lenart,…), delež starejših v skupni strukturi prebivalstva pa z leti
narašča, bi bilo v kraju smiselno zagotoviti primerne kapacitete tudi za starostnike. V
primeru zagotovitve kapacitet v domačem kraju, bi bil interes za nastanitev višji, kot
trenutno, ko morajo starostniki zapustiti svoje domače okolje, če se odločijo za bivanje
v domu (pričakovati manj obiskov s strani sorodnikov, sosedov, prijateljev,…).
Glede na to, da obstaja potreba tako po stalnih kot občasnih namestitvah (dnevno
varstvo), je smiselno načrtovati kapacitete za oba segmenta. Izgradnja doma z vso
potrebno infrastrukturo, še posebej za manjše kapacitete je dokaj zahtevna ter je
smiselna in bolj racionalna navezava na obstoječe domove, tako v smislu bodočega
upravljanja, kakor tudi zagotavljanja vzporednih aktivnosti (npr. kuhinja, pralnica,…).
V ta namen se pristopa k izvedbi skupnega projekta »Razbremenitev kapacitet Doma
Danice Vogrinec Maribor z izgradnjo dislociranih enot« v okviru katerega se pristopa k
aktivnostim, ki bi omogočile delno razbremenitev oziroma prilagoditev kapacitet Doma
Danice Vogrinec (le-ta trenutno deluje na lokacijah Pobrežje in Tabor in nudi kapacitete
za skupno 809 stanovalcev), med drugim tudi z izgradnjo doma starejših v Sveti Ani,
ki bi (vključno z ostalimi načrtovanimi sklopi v okviru projekta) delno pripomogla k
zagotovitvi ustreznih bivalnih pogojev v skladu s standardi in pravilniki ter pogojev, ki
bi omogočali varno uporabo objektov tudi v primeru izbruha okužb.
V domu se namreč pojavlja potreba po prilagoditvi standarda oziroma tehničnim
zahtevam (slaba polovica stanovalcev nastanjenih še vedno v 3 in več posteljnih
sobah), hkrati pa oteženi pogoji v primeru izbruha okužb. Zaradi potrebne prilagoditve
obstoječih kapacitet Doma Danice Vogrinec Maribor je smiselno zagotoviti kapacitete
v bližnjih krajih, s čimer se tudi sledi načelu deinstitucionalizacije, hkrati pa
uporabnikom omogoči izvajanje storitve bodisi v kraju bivanja bodisi v njegovi bližini,
pri čemer pa se določene storitve koristi v obstoječi matični enoti (kuhinja, pralnica,
uprava itd.), kar hkrati pripomore k racionalnejši izrabi kapacitet ter racionalnejšemu
delovanju na posamezni lokaciji.
Sklop predhodno navedenega projekta oziroma predmet tega dokumenta je tako
izgradnja doma starejših v Sveti Ani, v okviru katerega je predvidena zagotovitev
pogojev za izvajanje institucionalnega varstva za starejše od 65 let s skupno kapaciteto
35 postelj, s čimer se pridobijo kapacitete, s katerimi se trenutno v kraju še ne
razpolaga in tako izboljšajo pogoji bivanja za vse starostne skupine.
Za namen reševanja predhodno prikazane problematike na območju občine Sveta Ana
sta bila že izdelana: – v maju 2018 Dokument identifikacije investicijskega projekta –
Zagotovitev kapacitet za starejše osebe v občini Sveta Ana - dislocirana enota doma
starejših občanov št. 08/2018 (PROPLUS d.o.o.) in – v novembru 2018
Predinvesticijska zasnova – Zagotovitev kapacitet za starejše osebe v občini Sveta
Ana - dislocirana enota doma starejših občanov št. 42/2018 (PROPLUS d.o.o).
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Izgradnja načrtovanega doma starejših v Sveti Ani je predvidena v neposredni bližini
šole in vrtca, z možnostjo medgeneracijskega povezovanja, na zemljišču, ki je že v
lasti Občine Sveta Ana in v ta namen dodatni odkupi niso potrebni.
Vrednost investicije v predmetnem dokumentu, ki temelji na izdelani PZI projektni
dokumentaciji, znaša 5.082.776,38 EUR po stalnih (z DDV) oziroma 5.165.462,30
EUR (z DDV) po tekočih cenah in je glede na predhodno izdelano PIZ nižja za cca 10
% oziroma cca 14 % višja glede na DIIP.
Izvedba projekta je predvidena s pomočjo sofinanciranja s sredstvi EU
Glede na navedeno predlagamo, da se potrdi sklep, kot je predložen.
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1.

UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN
IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN
CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM
PREDHODNO IZDELANIH ŠTUDIJ S POJASNILI POTEKA
AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB

1.1.

Uvodno pojasnilo s povzetkom

Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne politike, ki temelji na socialni pravičnosti,
solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire. Temeljno izhodišče ukrepov na področju
socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter preprečevanje socialne
izključenosti.
Strategija varstva starejših gradi solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva na dobrih
izkušnjah in programih, ki so delovali doslej, spodbuja uporabo vseh obstoječih razpoložljivih virov in
vključitev novih še ne izkoriščenih.
Vlada razvija mrežo storitev v skladu s potrebami uporabnikov, omogoča in spodbuja pluralnost
izvajalcev in vstop novih izvajalcev v sistem socialnega varstva ob poenostavitvi pogojev in postopkov
ter prenaša izvajalske funkcije na področju socialnovarstvenih zavodov z države na druge subjekte (večja
stopnja partnerstva države in lokalnih skupnosti ter civilne družbe in zasebnega sektorja).
Domovi za starejše so med različnimi oblikami varstva starejših najbolj uveljavljeni in imajo najdaljšo
tradicijo, vendar so neenakomerno razporejeni po posameznih področjih.
V Občini Sveta Ana je skupno 2.294 prebivalcev1, od tega 368 starejših od 65 let. Število prebivalstva v
zadnjih 12 letih je sicer nekoliko upadlo za skupno cca 3,5 %, pri čemer pa je delež starejših (nad 65 let)
v skupni populaciji narasel.
V Občini Sveta Ana si že vrsto let prizadevajo vzpostaviti pogoje, ki bodo omogočali razvoj ter dobre
pogoje za vse starostne skupine, posledično izboljševanje pogojev na tem področju namreč pomeni tudi
dolgoročno preprečevanje odseljevanja.
V ta namen so že zagotovljeni primerni pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti (šola, vrtec),
zdravstvene dejavnosti (zdravstveni dom), kulturnih dejavnosti (kulturni dom), turistična infrastruktura
(ohranjanje dediščine, vzpostavitev sprehajalnih poti, obnova znamenitosti, ipd.).
Glede na to, da so starostniki trenutno nastanjeni po domovih v okolici npr. Maribor, Radgona, Radenci,
Lenart,…), delež starejših v skupni strukturi prebivalstva pa z leti narašča, bi bilo v kraju smiselno
1

Povzeto po Statistični urad Republike Slovenije (2020 H1), dostopno na: https://pxweb.stat.si
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zagotoviti primerne kapacitete tudi za starostnike. V primeru zagotovitve kapacitet v domačem kraju, bi
bil interes za nastanitev višji, kot trenutno, ko morajo starostniki zapustiti svoje domače okolje, če se
odločijo za bivanje v domu (pričakovati manj obiskov s strani sorodnikov, sosedov, prijateljev,…). Glede
na to, da obstaja potreba tako po stalnih kot občasnih namestitvah (dnevno varstvo), je smiselno
načrtovati kapacitete za oba segmenta.
Izgradnja doma z vso potrebno infrastrukturo, še posebej za manjše kapacitete je dokaj zahtevna ter je
smiselna in bolj racionalna navezava na obstoječe domove, tako v smislu bodočega upravljanja, kakor
tudi zagotavljanja vzporednih aktivnosti (npr. kuhinja, pralnica,…).
V ta namen se pristopa k izvedbi skupnega projekta »Razbremenitev kapacitet Doma Danice Vogrinec
Maribor z izgradnjo dislociranih enot« v okviru katerega se pristopa k aktivnostim, ki bi omogočile delno
razbremenitev oziroma prilagoditev kapacitet Doma Danice Vogrinec (le-ta trenutno deluje na lokacijah
Pobrežje in Tabor in nudi kapacitete za skupno 809 stanovalcev), med drugim tudi z izgradnjo doma
starejših v Sveti Ani, ki bi (vključno z ostalimi načrtovanimi sklopi v okviru projekta) delno pripomogla k
zagotovitvi ustreznih bivalnih pogojev v skladu s standardi in pravilniki ter pogojev, ki bi omogočali varno
uporabo objektov tudi v primeru izbruha okužb. V domu se namreč pojavlja potreba po prilagoditvi
standarda oziroma tehničnim zahtevam (slaba polovica stanovalcev nastanjenih še vedno v 3 in več
posteljnih sobah), hkrati pa oteženi pogoji v primeru izbruha okužb.
Zaradi potrebne prilagoditve obstoječih kapacitet Doma Danice Vogrinec Maribor je smiselno zagotoviti
kapacitete v bližnjih krajih, s čimer se tudi sledi načelu deinstitucionalizacije, hkrati pa uporabnikom
omogoči izvajanje storitve bodisi v kraju bivanja bodisi v njegovi bližini, pri čemer pa se določene storitve
koristi v obstoječi matični enoti (kuhinja, pralnica, uprava itd.), kar hkrati pripomore k racionalnejši izrabi
kapacitet ter racionalnejšemu delovanju na posamezni lokaciji.
Sklop predhodno navedenega projekta oziroma predmet tega dokumenta je tako izgradnja doma
starejših v Sveti Ani, v okviru katerega je predvidena zagotovitev pogojev za izvajanje institucionalnega
varstva za starejše od 65 let s skupno kapaciteto 35 postelj, s čimer se pridobijo kapacitete, s katerimi
se trenutno v kraju še ne razpolaga in tako izboljšajo pogoji bivanja za vse starostne skupine.
Za namen reševanja predhodno prikazane problematike na območju občine Sveta Ana sta bila že
izdelana:
– v maju 2018 Dokument identifikacije investicijskega projekta – Zagotovitev kapacitet za
starejše osebe v občini Sveta Ana - dislocirana enota doma starejših občanov št. 08/2018
(PROPLUS d.o.o.) in
– v novembru 2018 Predinvesticijska zasnova – Zagotovitev kapacitet za starejše osebe v občini
Sveta Ana - dislocirana enota doma starejših občanov št. 42/2018 (PROPLUS d.o.o).
V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bila obravnavana dva scenarija:
− Scenarij »brez« investicije, ki pomeni ohranitev obstoječih pogojev, na osnovi česar se pogoji
za izvajanje institucionalnega varstva v občini Sveta Ana ohranjajo na sedanji ravni, kar pomeni,
da tovrstnih kapacitet v kraju ni na razpolago in se koristijo v bližnjih krajih, prav tako pa se ne

INVENIO d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor

Stran 8

Dom starejših Sveta Ana

Investicijski program

prispeva k izboljšanju standarda oziroma prilagoditve kapacitet Doma Danice Vogrinec Maribor.
Glede na navedeno se varianta »brez« investicije opredeljuje kot neprimerna oz. dolgoročno
nesprejemljiva,
− Scenarij »z« investicijo, ki predvideva izgradnjo doma starejših v Sveti Ani z zagotovitvijo
sodobnega objekta s štiri bivalnimi enotami, kjer bi nudili oskrbovalne storitve za starostnike. Do
35 stanovalcev bi bilo nameščenih v treh negovalnih oddelkih in oddelki dnevnega centra, kjer
bi imeli možnost preživljanja kakovostnega prostega časa v svojem domačem okolju. Na podlagi
navedenega se zagotovijo kapacitete za izvajanje institucionalnega varstva v Sveti Ani, kjer še
trenutno niso na razpolago, hkrati pa omogoči izboljšanje standarda in varnejši pogoji na ravni
delovanja Doma Danice Vogrinec Maribor.
V okviru variante »z investicijo«, sta bili, glede na čas izvedbe, v DIIP-u predvideni dve varianti (varianta
1 in 2), ki sta bili nadalje prikazani še v dveh podvariantah (podvarianta A in B), vezano na predvidene
vire sofinanciranja, in sicer:
- Varianta 1: je predvidevala izvedbo v letih 2019 in 2020:
o podvarianta A: predvideno financiranje iz naslova proračunskih oziroma drugih virov
(Občina Sveta Ana s pomočjo drugih virov, npr. Dom Danice Vogrinec, MDDSZ, EU
ipd.) in
o podvarianta B: predvideno financiranje iz naslova kredita.
- Varianta 2: je predvidevala izvedbo v letih 2019 do 2022:
o podvarianta A: predvideno financiranje iz naslova proračunskih oziroma drugih virov
(Občina Sveta Ana s pomočjo drugih virov, npr. Dom Danice Vogrinec, MDDSZ, EU
ipd.) in
o podvarianta B: predvideno financiranje iz naslova kredita.
Vrednost v DIIP je znašala 4.343.173,79 EUR po stalnih oziroma 4.514.201,11 EUR po tekočih cenah v
varianti 1 oziroma 4.538.354,97 EUR po tekočih cenah v varianti 2.
V Predinvesticijski zasnovi sta bili v okviru »scenarija z investicijo«, ki predvideva izgradnjo objekta
v letih 2020-2021, glede na predvidene vire sofinanciranja prikazani dve varianti (VAR 1 in VAR 2):
− Varianta 1: predvideno financiranje iz naslova proračunskih oziroma drugih virov (Občina Sveta
Ana s pomočjo drugih virov, npr. Dom Danice Vogrinec, MDDSZ, EU ipd.) in
− Varianta 2: predvideno financiranje iz naslova kredita.
Vrednost v PIZ je znašala 5.503.999,08 EUR (z DDV) po stalnih oziroma 5.841.541,59 EUR po tekočih
cenah.
Scenarij »z investicijo« omogoča doseganje zastavljenih ciljev, pripomore k zagotovitvi pogojev ter
izboljšanju socialnega varstva na obravnavanem področju in je kot takšen izkazal edini sprejemljiv.
V okviru projekta je predvidena izgradnja doma starejših v Sveti Ani, kot sestavni del mreže Doma Danice
Vogrinec, ki ima v Mariboru prostorske kapacitete za skupno več kot 800 starostnikov, kuhinjo in pralnico
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pa dimenzionirano na način, da lahko nemoteno zagotavlja storitve tudi za več dislociranih enot, prav
tako je možno delno kombiniranje obstoječih kadrov, za katere celodnevna pokritost ni nujna oziroma v
primeru eventualnih nadomeščanj (bolniške odsotnosti ipd.).
Izgradnja načrtovanega doma starejših v Sveti Ani je predvidena v neposredni bližini šole in vrtca, z
možnostjo medgeneracijskega povezovanja, na zemljišču, ki je že v lasti Občine Sveta Ana in v ta namen
dodatni odkupi niso potrebni.
Vrednost investicije v predmetnem dokumentu, ki temelji na izdelani PZI projektni dokumentaciji, znaša
5.082.776,38 EUR po stalnih (z DDV) oziroma 5.165.462,30 EUR (z DDV) po tekočih cenah in je glede
na predhodno izdelano PIZ nižja za cca 10 % oziroma cca 14 % višja glede na DIIP. Izvedba projekta je
predvidena s pomočjo sofinanciranja s sredstvi EU.
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Predstavitev investitorja in izdelovalcev investicijskega programa

1.2.1. Investitor (posredniško telo)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana,
1000 Ljubljana, ki ga zastopa minister Janez Cigler Kralj.
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) opravlja naloge
iz pristojnosti, ki se nanašajo na: položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela; sistem
pokojninskega in invalidskega zavarovanja; kolektivne pogodbe; politiko zaposlovanja doma in v tujini;
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno; zavarovanje za čas brezposelnosti; položaj in celovito
družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine; štipendiranje in poklicno izobraževanje; varnost pri
delu; družinsko in demografsko politiko; socialno varstvo in socialno skrbstvo; družbeno pomoč
ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva; položaj žensk ter zagotavljanje enakih
možnosti žensk in moških; usposabljanje otrok z motnjami v razvoju in varstvo oseb, ki ne morejo same
skrbeti zase; varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojn; obnovo in vzdrževanje
grobov in grobišč vojnih veteranov in žrtev vojn.2
1.2.2. Investitor (v imenu države) in upravljavec
Dom Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor mag. Marko
Slavič.
Dom Danice Vogrinec Maribor kot osnovno dejavnost v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, štev. 68/07 in 17/08 ) in aktom o ustanovitvi Doma Danice Vogrinec ter
Sklepom o spremembah sklepa o ustanovitvi izvaja dejavnost, ki so z zakonom določene kot javna služba
(splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost, druge zdravstvene dejavnosti, dejavnost nastanitvenih ustanov z bolnišnično nego, dejavnost
nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb, dejavnost
nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb, drugo socialno varstvo brez nastanitve za
starejše in invalidne osebe, drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve), lahko pa
opravlja tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših,
oziroma višji kvaliteti življenja in varstva odraslih duševno in telesno prizadetih oseb.
1.2.3. Naročnik in sofinancer
Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah, ki jo zastopa
župan Silvo Slaček.
Občina Sveta Ana je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih
naselij: Dražen Vrh-del, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Sveta Ana v
Povzeto po Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (marec 2021), dostopno na.
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/
2
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Slovenskih Goricah, Zgornja Bačkova, Zgornja Ročica, Zgornja Ščavnica in Žice.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami
premoženja. Občina Sveta Ana v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem
soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom. Občino predstavlja in zastopa župan.3

1.2.4. Izdelovalec investicijskega programa
INVENIO d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica Bojana Sovič.
Podjetje INVENIO d.o.o. trgu nudi širok spekter inženiring storitev tako v fazi priprave kot izvedbe
investicij, vse do predaje objektov v uporabo. V letih od ustanovitve smo pridobili številne pozitivne
reference s področja javnih investicij, saj so naši najpogostejši naročniki predvsem resorna ministrstva,
univerze in občine, katerim za možnost realizacije zastavljenih ciljev nudimo vso potrebno pomoč in sicer
od zastavitve projekta do njegovega zaključka. V zadnjih letih smo za številne projekte izvedli tudi
uspešne prijave, s katerimi so jim bila podeljena nepovratna sofinancerska sredstva skladov Evropske
unije (Kohezijska sredstva, sredstva Strukturnih skladov).

1.3.

Namen in cilji investicijskega projekta

Namen investicije je novogradnja doma starejših na območju Svete Ane za možnost zagotovitve pogojev
za izvajanje institucionalnega varstva za namestitev skupno 35 stanovalcev, z navezavo na obstoječe
kapacitete Doma Danice Vogrinec (centralna kuhinja, pralnica). Predmetna investicija zagotavlja
ustrezne pogoje na osnovi katerih bodo lahko starejši čim dlje ostali v okolju, v katerem so živeli in da se
jim nudijo storitve, ki jim bodo zagotovile aktivno in polno življenje, da bodo lahko dosegli raven kakovosti
življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človekovega dostojanstva.
Načrtovana tehnična rešitev tako odgovarja tudi na potrebe epidemiološke situacije, s katero se v zavodu
trenutno srečujejo. Epidemija koronavirusa in bolezni COVID-19 je v Sloveniji namreč pokazala, da so
izvajalci institucionalne oskrbe med najbolj izpostavljenimi, saj se soočajo s kadrovsko in prostorsko
stisko ter tehnično neustreznimi pogoji za ustrezno preprečevanje širjenja okužb. Posebej zaradi
neprimernih prostorov se pogosto težko zagotavljajo primerne bivalne razmere v skladu z izdanimi
smernicami zdravstvene stroke ter z minimalnimi tehničnimi zahtevami za izvajalce socialnovarstvenih
storitev. Pomemben cilj pri izgradnji načrtovanih prostorskih kapacitet je doseči prostorsko organizacijo,
ki bi močno zmanjšala tveganje za prenos hitro prenosljivih okužb, kot je COVID-19.
Z načrtovano novogradnjo se omogoči nemoteno izvajanje programov ter zagotovi varnejše bivalno
okolje za uporabnike in svojce ter varnejše delovno okolje za zaposlene.

3

Povzeto po Uradni list (februar 2019), dostopno na. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=1999667
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Z izvedbo investicije bodo doseženi naslednji cilji:
− zagotovitev primernih pogojev za izvajanje institucionalnega varstva v občini Sveta Ana z
zagotovitvijo do 35 kapacitet (31 v negovalnem oddelku in oddelku za demenco ter do 4 v
oddelku dnevnega centra), ob upoštevanju veljavnih pravilnikov, ki urejajo to področje,
− vzpostavitev potrebne infrastrukture v občini za potrebe ranljivejših skupin (starejši od 65 let) ter
s tem posledično tudi izboljšanje pogojev bivanja v občini,
− zagotovitev primernih pogojev bivanja v skladu s standardi in normativi, ki urejajo dejavnost ter
izboljšanje standarda,
− zagotovitev pogojev, ki omogočajo varno bivanje za vse uporabnike in svojce,
− zagotovitev varnejšega delovanja okolja za zaposlene,
− možnost sledenja priporočil NIJZ in MZ v času epidemij ali drugih pogojev (bolnišnične okužbe,
druge respiratorne okužbe) z načrtovanimi ustreznimi čistimi in nečistimi potmi v objektu,
možnost vzpostavitve sivih in rdečih con ipd.,
− zagotovitev celovite kakovostne osnovne in socialne oskrbe, zdravstvene nege in rehabilitacije
vsakemu stanovalcu, ki bo v skladu z njegovimi individualnimi specifičnimi potrebami in
funkcionalnimi sposobnostmi,
− uresničitev stanovalčevih temeljnih človekovih pravic in pravice do zasebnosti, svojega
življenjskega sloga, izražanje potreb, informiranosti in soodločanja,
− razširitev ponudbe na področju institucionalnega varstva starejših oseb na področju regije,
− preprečitev socialne izključenosti in zagotovitev pogojev za kvalitetno preživljanje starosti,
− vključitev prostovoljcev in drugih organizacij, predvsem v smislu izvajanja medgeneracijskega
družabništva,
− uvedba inovativnih pristopov v smislu višjega nivoja kvalitete bivanja oziroma zdravstvenega
varstva.
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OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJSKEM PROJEKTU

Tabela 1: Povzetek Investicijskega programa
Investitor (posredniško telo): REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
Investitor (v imenu države) in DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
bodoči upravljavec:
Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
Naročnik in sofinancer:

OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah

Predmet investicije:

Zagotovitev kapacitet za starejše osebe v občini Sveta Ana
DOM STAREJŠIH DANICA SVETA ANA

Namen in cilji investicije:

Namen investicije je novogradnja doma starejših na območju Svete Ane za možnost
zagotovitve pogojev za izvajanje institucionalnega varstva za namestitev skupno 35
stanovalcev, z navezavo na obstoječe kapacitete Doma Danice Vogrinec (centralna
kuhinja, pralnica). Predmetna investicija zagotavlja ustrezne pogoje na osnovi katerih
bodo lahko starejši čim dlje ostali v okolju, v katerem so živeli in da se jim nudijo storitve,
ki jim bodo zagotovile aktivno in polno življenje, da bodo lahko dosegli raven kakovosti
življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človekovega
dostojanstva.
Načrtovana tehnična rešitev tako odgovarja tudi na potrebe epidemiološke situacije, s
katero se v zavodu trenutno srečujejo. Epidemija koronavirusa in bolezni COVID-19 je v
Sloveniji namreč pokazala, da so izvajalci institucionalne oskrbe med najbolj
izpostavljenimi, saj se soočajo s kadrovsko in prostorsko stisko ter tehnično neustreznimi
pogoji za ustrezno preprečevanje širjenja okužb. Posebej zaradi neprimernih prostorov
se pogosto težko zagotavljajo primerne bivalne razmere v skladu z izdanimi smernicami
zdravstvene stroke ter z minimalnimi tehničnimi zahtevami za izvajalce
socialnovarstvenih storitev. Pomemben cilj pri izgradnji načrtovanih prostorskih kapacitet
je doseči prostorsko organizacijo, ki bi močno zmanjšala tveganje za prenos hitro
prenosljivih okužb, kot je COVID-19.
Z načrtovano novogradnjo se omogoči nemoteno izvajanje programov ter zagotovi
varnejše bivalno okolje za uporabnike in svojce ter varnejše delovno okolje za zaposlene.
Z izvedbo investicije bodo doseženi naslednji cilji:
zagotovitev primernih pogojev za izvajanje institucionalnega varstva v občini
Sveta Ana z zagotovitvijo do 35 kapacitet (31 v negovalnem oddelku in oddelku
za demenco ter do 4 v oddelku dnevnega centra), ob upoštevanju veljavnih
pravilnikov, ki urejajo to področje,
vzpostavitev potrebne infrastrukture v občini za potrebe ranljivejših skupin
(starejši od 65 let) ter s tem posledično tudi izboljšanje pogojev bivanja v občini,
zagotovitev primernih pogojev bivanja v skladu s standardi in normativi, ki
urejajo dejavnost ter izboljšanje standarda,
zagotovitev pogojev, ki omogočajo varno bivanje za vse uporabnike in svojce,
zagotovitev varnejšega delovanja okolja za zaposlene,
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-

-

-

možnost sledenja priporočil NIJZ in MZ v času epidemij ali drugih pogojev
(bolnišnične okužbe, druge respiratorne okužbe) z načrtovanimi ustreznimi
čistimi in nečistimi potmi v objektu, možnost vzpostavitve sivih in rdečih con
ipd.,
zagotovitev celovite kakovostne osnovne in socialne oskrbe, zdravstvene nege
in rehabilitacije vsakemu stanovalcu, ki bo v skladu z njegovimi individualnimi
specifičnimi potrebami in funkcionalnimi sposobnostmi,
uresničitev stanovalčevih temeljnih človekovih pravic in pravice do zasebnosti,
svojega življenjskega sloga, izražanje potreb, informiranosti in soodločanja,
razširitev ponudbe na področju institucionalnega varstva starejših oseb na
področju regije,
preprečitev socialne izključenosti in zagotovitev pogojev za kvalitetno
preživljanje starosti,
vključitev prostovoljcev in drugih organizacij, predvsem v smislu izvajanja
medgeneracijskega družabništva,
uvedba inovativnih pristopov v smislu višjega nivoja kvalitete bivanja oziroma
zdravstvenega varstva.

Spisek strokovnih podlag:

Strokovne podlage za investicijo so naslednje:
Programsko projektna naloga - Dom Danice Vogrinec Maribor – Dislocirana
enota Sveta Ana (PROPLUS d.o.o., april 2018),
Idejna zasnova – Dislocirana enota doma starejših občanov v občini Sv. Ana
št. 04/IDZ/2018 (PROPLUS d.o.o., maj 2018),
Dokument identifikacije investicijskega projekta – Zagotovitev kapacitet za
starejše osebe v občini Sveta Sna - dislocirana enota doma starejših občanov
št. 08/2018 (PROPLUS d.o.o., maj 2018),
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – Dislocirana enota doma
starejših občanov v občini Sv. Ana št. 04/PGD/2018 (PROPLUS d.o.o., julij
2018) in dopolnitev 1 (PROPLUS d.o.o., december 2018),
Projekt za izvedbo – Dislocirana enota doma starejših občanov v občini Sv.
Ana št. 04/PZI/2018 (PROPLUS d.o.o., november 2018) in
Predinvesticijska zasnova – Zagotovitev kapacitet za starejše osebe v občini
Sveta Ana - dislocirana enota doma starejših občanov št. 42/2018
(PROPLUS d.o.o., november 2018).

Kratek opis variant:

Dokument identifikacije investicijskega projekta – Zagotovitev kapacitet za starejše
osebe v občini Sveta Ana - dislocirana enota doma starejših občanov št. 08/2018
(PROPLUS d.o.o., maj 2018) je obravnaval:
»Scenarij brez investicije« in
»Scenarij z investicijo«.
Scenarij »brez« investicije, ki pomeni ohranitev obstoječih pogojev, na osnovi česar se
pogoji za izvajanje institucionalnega varstva v občini Sveta Ana ohranjajo na sedanji
ravni, kar pomeni, da tovrstnih kapacitet v kraju ni na razpolago in se koristijo v bližnjih
krajih, prav tako pa se ne prispeva k izboljšanju standarda oziroma prilagoditve kapacitet
Doma Danice Vogrinec Maribor. Glede na navedeno se varianta »brez« investicije
opredeljuje kot neprimerna oz. dolgoročno nesprejemljiva.
Scenarij »z« investicijo, ki predvideva izgradnjo doma starejših v Sveti Ani z
zagotovitvijo sodobnega objekta s štiri bivalnimi enotami, kjer bi nudili oskrbovalne
storitve za starostnike. Do 35 stanovalcev bi bilo nameščenih v treh negovalnih oddelkih
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in oddelki dnevnega centra, kjer bi imeli možnost preživljanja kakovostnega prostega
časa v svojem domačem okolju. Na podlagi navedenega se zagotovijo kapacitete za
izvajanje institucionalnega varstva v Sveti Ani, kjer še trenutno niso na razpolago, hkrati
pa omogoči izboljšanje standarda in varnejši pogoji na ravni delovanja Doma Danice
Vogrinec Maribor.
V nadaljnji investicijski dokumentaciji, Predinvesticijski zasnovi (PROPLUS d.o.o.,
november 2018) sta v okviru variante »z investicijo«, ki predvideva izgradnjo objekta v
letih 2020-2021, glede na predvidene vire sofinanciranja bili obravnavani dve varianti
(VAR 1 in VAR 2):
Varianta 1: predvideno je financiranje iz naslova proračunskih oziroma drugih
virov (Občina Sveta Ana s pomočjo drugih virov, npr. Dom Danice Vogrinec,
MDDSZ, EU ipd.) in
Varianta 2: predvideno financiranje iz naslova kredita.
Odgovorne osebe:

Odgovorna oseba investitorja in odgovorna oseba za izvedbo investicijskega
projekta: mag. Marko Slavič, direktor Doma Danice Vogrinec (kot investitor), s strani
sofinancerja: Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr., župan Svete Ane
Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske in projektne
dokumentacije: Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr., župan Sv. Ane (s strani sofinancerja –
za obravnavan sklop – predmet investicije) in mag. Marko Slavič, direktor Doma Danice
Vogrinec Maribor (s strani investitorja – v sklopu celovitega projekta)
Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani izdelovalca:
Bojana Sovič, univ. dipl. inž. grad., direktorica INVENIO d.o.o.

Predvidena organizacija in
druge potrebne prvine za
izvedbo in spremljanje
učinkov investicije:

Izvedbo investicije bodo strokovno spremljali predstavniki Doma Danice Vogrinec in
Občine Sveta Ana (predmetni sklop), v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
Izbor izvajalca del: skladno z veljavno zakonodajo (odprti postopek)
Izdelava investicijske, projektne in druge dokumentacije: IDZ (že izdelano), DIIP (že
izdelano), PGD (že izdelano), PZI (že izdelano), PIZ (že izdelano), IP (predmetni
dokument), PID (še potrebno).
Končni prevzem in vzpostavitev obratovanja, način in pristojnosti vzdrževanja med
delovanjem: Po končani izgradnji doma se le-ta predvidi kot sestavni del mreže Doma
Danice Vogrinec, ki ima v Mariboru prostorske kapacitete za skupno več kot 800
starostnikov, kuhinjo in pralnico pa dimenzionirano na način, da lahko nemoteno
zagotavlja storitve tudi za več dislociranih enot, prav tako je možno delno kombiniranje
obstoječih kadrov, za katere celodnevna pokritost ni nujna oziroma v primeru eventualnih
nadomeščanj (bolniške odsotnosti ipd.).

Obseg predvidenih posegov
2.393,06 m2 (neto površine) in 2.943,13 m2 (bruto površine)
(velikost površin po izvedbi):
Rok izvedbe del:

November 2022

Vrednost investicije:

5.082.776,38 EUR po stalnih oziroma 5.165.770,60 EUR po tekočih cenah

Viri financiranja:

Občina Sveta Ana 400.000 EUR (7,74%) + komunalno opremljeno zemljišče in že
nastali stroški za projektno dokumentacijo
Dom Danice Vogrinec s pomočjo EU 4.765.770,60 EUR (92,26%)
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Prikaz rezultatov izračunov Finančni kazalniki:
oz. utemeljitev upravičenosti NSV = -3.222.898 EUR
investicijskega projekta:
ISD = -4,85 %
RNSV = - 0,6879

Ekonomski kazalniki:
NSV = 1.813.761,33 EUR
ISD = 11,99 %
RNSV = 0,4323

Na podlagi prikazanih finančnih in ekonomskih izračunov ugotavljamo, da investicija zgolj
ob upoštevanju finančnih kazalnikov izkazuje manj ugodne rezultate, vendar je
opravičljiva in nujna ob upoštevanju družbeno-ekonomskih koristi, kakor tudi koristi, ki jih
ni možno finančno ovrednotiti. Investicija sledi zastavljenim ciljem.
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OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU
INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE
IN
PRIHODNJEM
UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB

Tabela 2: Osnovni podatki o investitorju (posredniško telo)
Naziv

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI

Naslov

Štukljeva 44, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba

Janez Cigler Kralj, minister

Telefon

(01) 369-77-00

Telefax

(01) 369-78-32

E-pošta

gp.mddsz@gov.si

Internetni naslov

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzinosocialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Identifikacijska številka za DDV
Matična številka

76953475
5022860000

Žig in podpis

Tabela 3: Osnovni podatki o investitorju (v imenu države), sofinancerju in upravljavcu
Naziv

DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR

Naslov

Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor

Odgovorna oseba

Mag. Marko Slavič, direktor

Odgovorna oseba za pripravo in
nadzor nad pripravo investicijske in
projektne dokumentacije

Mag. Marko Slavič, direktor

Telefon

(02) 480-61-00

Telefax

(02) 471-31-57

E-pošta

marko.slavic@danica-vogrinec.si

Internetni naslov

http://www.danica-vogrinec.si/

Identifikacijska številka za DDV

SI 53650719

Matična številka

5050367000

Žig in podpis
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Tabela 4: Osnovni podatki o naročniku in sofinancerju
Naziv

OBČINA SVETA ANA

Naslov

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

Odgovorna oseba

Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr., župan

Odgovorna oseba za pripravo in
nadzor nad pripravo investicijske in
projektne dokumentacije

Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr., župan

Telefon

(02) 729-58-80

Telefax

(02) 729-58-85

E-pošta

obcina@sv-ana.si

Internetni naslov

http://www.sv-ana.si/

Identifikacijska številka za DDV

SI 59385081

Matična številka

1332074

Žig in podpis

Tabela 5: Podatki o izdelovalcu investicijske (IP)
Naziv

INVENIO d.o.o.

Naslov

Strma ulica 8, 2000 Maribor

Odgovorna oseba

Bojana Sovič, univ. dipl. inž. grad., direktorica

Telefon

(02) 250-41-10

E-pošta

info@invenio.si

Identifikacijska številka za DDV

SI 68725736

Matična številka

2307278000

Žig in podpis
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4.

ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH
BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOST
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNO STRATEGIJO
RAZVOJA
SLOVENIJE,
USMERITVAMI
SKUPNOSTI,
PROSTORSKIMI AKTI TER DRUGIMI DOLGOROČNIMI RAZVOJNIMI
PROGRAMI IN USMERITVAMI

4.1.

Analiza obstoječega stanja

4.1.1. Opis obstoječega stanja institucionalnega varstva v Sloveniji ter v Mariboru in okolici
4.1.1.1. Institucionalno varstvo starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji – stanje
V Sloveniji se podobno kot v drugih gospodarsko razvitih evropskih državah starostna struktura
prebivalstva spreminja. Delež starejših narašča, odstotek rodnosti se znižuje. Posledice so velike
spremembe v demografski strukturi prebivalstva. V sodobnih družbah lahko poleg pozitivnih premikov,
opazimo tudi vrsto negativnih procesov, ki so prisotni tudi v našem okolju. Izginjanje tradicionalnih oblik
družine, čedalje večja homogenizacija upokojenskih družin, spreminjanje vrednot, povečevanje
ekonomske in socialne razslojenosti ter drugi pojavi potiskajo del starega prebivalstva na družbeno
obrobje4.
Trend staranja prebivalstva se v Sloveniji, kakor tudi v EU, nadaljuje. V manj kot 4 letih se pričakovana
življenjska doba poveča za 1 leto, število starejših od 80 let (ki so praviloma potencialni uporabniki storitev
institucionalnega varstva starejših) pa narašča s trikratno hitrostjo. Starejši nad 65 let predstavljajo
pomembno ekonomsko kategorijo, delež 20 % celotne populacije5.
Slika 1: Delež populacije, ki ga predstavljajo starejši od 65 let
21%

20,5%
19,7%

20%

19,1%
18,7%

19%

18,2%

18%
17%
16%

20,0%

15,2%

15,5%

15,7%

16,0%

16,6% 16,6%
16,3% 16,5%

17,0%

17,3%

17,7%

15%

Vir: SURS (2021).
4
5

Povzeto po 40 let skupnosti socialnih zavodov Slovenije (december 2007), dostopno na: www.ssz-slo.si
Vir: Poudarki iz analiz – Področja institucionalnega varstva starejših in odraslih s posebnimi potrebami 2014 (SSZS, 2015).
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Iz podatkov Statističnega urada RS o stanju prebivalstva 2020 (01.07.2020) in primerjava z letom 2004
kaže, da se je skupina starejših od 65 let povečala za 126.859 oseb oz. za cca 41 %. Indeks staranja za
leto 2020 znaša 135,75 in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 2,89 indeksne točke (SURS,
2021).
Pritisk na sprejeme v domove kaže, da je zastavljena predpostavka, da domsko varstvo potrebuje 5 %
starejših od 65 let, prenizko zastavljena, v naslednjih letih pa se bo zaradi vse daljše življenjske dobe le
še povečevala. Če je danes v Sloveniji starejših od 65 let dobrih 20 % prebivalstva, jih bo leta 2040, kot
ocenjujejo, že blizu 30 %.
V tabeli v nadaljevanju so predstavljeni podatki na dan 11.9.2019 in Eurostatova projekcija prebivalstva
Slovenije do leta 2100.
Tabela 6: Projekcija prebivalstva Slovenije do leta 2100
2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

Število
prebivalcev v 2.083.676 2.079.967 2.056.567 2.024.248 1.961.700 1.893.609 1.846.638 1.819.201 1.796.441
Sloveniji
Stari 65 ali
20,4
25,0
28,5
31,3
31,5
29,9
30,2
31,0
31,1
več let
Stari 80 ali
5,5
6,8
9,8
11,6
13,3
14,3
12,9
13,2
15,1
več let
Pričakovano
trajanje
življenja ob
78,6
80,2
81,7
83,1
84,4
85,7
86,8
87,9
88,9
rojstvu moški
Pričakovano
trajanje
življenja ob
84,4
85,7
86,9
88,1
89,1
90,1
91,1
91,9
92,8
rojstvu ženske
Vir: Statistični urad RS (december 2020), dostopno na: http://www.stat.si

Zaradi daljšanja življenjske dobe predstavlja v družbi poseben problem ustrezna obravnava dementnih
oseb, zaradi katere trpi 10 % starostnikov med 65. in 70. letom, nato pa pogostnost z daljšanjem
življenjske dobe strmo narašča. Tako ima demenco skoraj polovica starejših od 85 let. Potrebe po
ustreznem varstvu dementnih starostnikov bodo zato vse večje, če se predpostavi, da zdravstvo ne bo
našlo ustreznega zdravila. Po podatkih mednarodnih zdravstvenih organizacij boleha za demenco 5 %
vseh starejših od 60 let. V Sloveniji ima resne težave 1/3 starostnikov v domovih za starejše. Ob oceni,
da desetina od teh zahteva posebno obravnavo, bodo potrebe po posebnih oblikah varstva in
arhitektonsko prirejenih domovih naraščale kot prikazuje tabela v nadaljevanju.
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Tabela 7: Potrebe po posebnih oblikah varstva v obdobju 2020–2080
2020
Število dementnih oseb, ki
potrebujejo posebne oblike
varstva

1.858

2025
2.125

2030

2040

2.371

84
97
108
Število potrebnih oddelkov
Vir: Statistični urad RS (december 2020), dostopno na: http://www.stat.si

2050

2060

2070

2080

2.572

2.873

3.051

2.964

2.762

117

131

139

135

126

Na dan 1. 6. 2020 je bilo v Sloveniji na voljo 19.024 mest za starejše6.
Slika 2: Domovi za starejše v Sloveniji

Vir: Predstavitev storitev za starejše in dejavnosti domov (Skupnost socialnih zavodov Slovenije, december 2020):
http://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/2017/05/SSZ-Slovenije_brosura_predstavitev-domov_2014.pdf.

Vir: Predstavitev storitev za starejše in dejavnosti domov (Skupnost socialnih zavodov Slovenije, marec 2021):
http://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/POKRITOST-RS-1.6.2020-.pdf).
6
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Tabela 8: Pokritost potreb domskega varstva starejših v Sloveniji7

Vir: Predstavitev storitev za starejše in dejavnosti domov (Skupnost socialnih zavodov Slovenije, marec 2021): http://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/POKRITOST-RS-1.6.2020.pdf
7
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Razlike med tipi zavodov kažejo na nekoliko večji delež (45 %) enoposteljnih sob v zasebnih domovih,
kar je le eno odstotno točko več kot v javnih domovih. Podobno je pri pregledu dvoposteljnih sob, ki pri
koncesionarjih za 6 % odstopajo od povprečja na račun tega, da pri koncesionarjih ni štiri in več
posteljnih sob, medtem ko so le-te najpogostejše v segmentu kombiniranih domov (kar 14 %) in
posebnih (8 %).
Slika 3: Struktura bivanjskih zmogljivosti

Vir: Poudarki iz analiz – Področja institucionalnega varstva starejših in odraslih s posebnimi potrebami 2014 (Skupnost
socialnih zavodov Slovenije, september 2015).

Slika 4: Trend starostne strukture stanovalcev po letih

Vir: Poudarki iz analiz – Področja institucionalnega varstva starejših in odraslih s posebnimi potrebami 2014 (Skupnost
socialnih zavodov Slovenije, september 2015).

Preko 64 % oskrbovancev domov za starejše v celoti krije stroške oskrbe iz lastnih sredstev ter s
pomočjo svojcev (samoplačniki), za 27,5 % je potrebna pomoč v obliki doplačila, le 8 % v obliki plačila
oskrbnih stroškov v celoti. V posebnih skupinah odraslih je zmožnost plačila oskrbnin nižja.
V domovih za starejše pokrijejo oskrbovanci z drugimi občani 80 % in občinski proračuni 20 %, v
posebnih zavodih oskrbovanci 40 % in proračuni 60 % oskrbnin.
Okrog 70 % zavodov izvaja tudi različne oblike zunanje dejavnosti, kot so8:
− prehrana v domu in na domu za ljudi, ki živijo doma,
8 Povzeto

po 40 let skupnosti socialnih zavodov Slovenije (december, 2007): dostopno na: www.ssz-slo.si
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gospodinjsko pomoč in nego na domu,
razne servisne storitve (pranje perila, pedikura, ipd.),
fizioterapevtske storitve,
dnevno varstvo, svetovalne aktivnosti (zdravstvena vzgoja, priprava na starost),
celodnevno varovanje.

4.1.1.2. Institucionalno varstvo starejših v območni enoti Maribor
Varstvo v socialnih zavodih je ena izmed najstarejših organiziranih oblik družbene skrbi za stare ljudi, ki
zavoljo starosti, telesne prizadetosti ali drugih okoliščin ne morejo živeti sami ali v krogu svoje družine.
V Območni enoti Maribor deluje 9 domov za starejše (od tega 4 javne ustanove in 5 zasebnih) in en
posebni zavod za varstvo odraslih s posebnimi potrebami.
Slika 5: Lokacije domov in posebnih zavodov v Območni enoti Maribor

Vir: prirejeno po Najdi.si zemljevidu (januar 2021).
1

Dom Danice Vogrinec Maribor

6

Dom pod Gorco, Maribor

2
3

Dom Lenart
Dom starejših Idila, Jarenina

7
8

Center za starejše občane Ormož
Dom starejših Ljutomer

4

Dom starejših občanov Tezno, Maribor

9

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

5

Sončni dom Maribor, Maribor

10

Zavod Hrastovec - Trate, Lenart
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Tabela 9: Seznam domov starejših in posebnih zavodov na območju Območne enote ZZZS Maribor ter
njihove kapacitete
Zap. Št.

Izvajalec

Tip*

Dom Danice Vogrinec Maribor
1

enota Pobrežje - sedež zavoda

J

Posebni

Kapaciteta

Prosta
mesta

809

0

Evidentirane
Aktualne
prošnje
prošnje
(aktivne)
896

21

609

789

12

200

107

9

2

Dom Lenart

Z

165

0

486

385

3

Dom starejših Idila, Jarenina

Z

165

0

288

224

4

Dom starejših občanov Tezno, Maribor

J

222

0

907

768

5

Sončni dom Maribor, Maribor

Z

166

0

331

313

6

Dom pod Gorco, Maribor

Z

152

0

518

467

7

Center za starejše občane Ormož

Z

165

0

340

1

Dom starejših Ljutomer

624

0

1074

202

Enota Ptuj - sedež zavoda

365

skupno vodenje prošenj

134

skupno vodenje prošenj

Enota Kidričevo

69

skupno vodenje prošenj

Enota Juršinci

56

skupno vodenje prošenj

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

354

0

473

440

354

0

274

251

0

0

199

189

681

0

36

17

3.503

0

5.349

2.838

8

9

Enota Muretinci

Enota Poljčane - sedež zavoda

J

J

Enota Slovenska Bistrica
10

Zavod Hrastovec - Trate, Lenart
Skupaj

P

* Legenda:
J – javni zavod
Z – zasebni zavod
P - posebni zavod oz. enota za varstvo odraslih s posebnimi potrebami
Vir: http://www.ssz-slo.si/prosnje/pregled-prosenj-in-prostih-mest/ (januar 2021).

Dom Danice Vogrinec Maribor je največji in najstarejši zavod v Podravski regiji. Kapacitete zavoda
predstavljajo skoraj četrtino vseh namestitev v Območni enoti Maribor. Kot je razvidno iz predhodne
tabele trenutno Dom Danice Vogrinec Maribor ne razpolaga s prostimi mesti in imajo evidentiranih 896
aktivnih prošenj oziroma 21 aktualnih. Manko kapacitet pa se kaže na območju celotne Podravske
regije. V Sveti Ani tovrstnih namestitev še ni na razpolago.
4.1.2. Analiza demografskega stanja Podravske regije v primerjavi s Slovenijo
Podravska statistična regija obsega 41 občin in 2.170 km2 površin, kar predstavlja 10,70 % ozemlja
celotne Slovenije. Izmed dvanajstih statističnih regij je podravska peta po velikosti.
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Tabela 10: Prebivalci Podravske statistične regije in Slovenije glede na starostno strukturo
Podravska

Delež v %

Slovenija

Delež v %

0-14 let
15-64 let
Skupaj 65 + let
65-69 let
70-74 let

45.160
212.467
68.367
21.564
15.464

13,85 %
65,18 %
20,97 %
6,61 %
4,74 %

315.802
1.356.055
424.004
134.197
96.407

15,07 %
64,70 %
20,23 %
6,40 %
4,60 %

75-79 let
80-84 let
85-89 let
90-94 let
95-99 let
100 + let

13.899
9.361
5.524
2.103
425
27

4,26 %
2,87 %
1,69 %
0,65 %
0,13 %
0,01 %

79.233
60.031
36.626
14.291
2.967
252

3,78 %
2,86 %
1,75 %
0,68 %
0,14 %
0,01 %

Skupaj
Vir: SURS (2021).

325.994

100 %

2.095.861

100 %

V Podravski statistični regiji je bilo v prvi polovici leta 2020 skupno 325.994 prebivalcev, od tega 68.367
starejših od 65 let, kar predstavlja 20,97 % v skupni strukturi prebivalstva na omenjenem območju. Delež
starejših nad 65 let je za približno 0,8 % odstotke višji od slovenskega deleža.
Delež prebivalcev v Podravski statistični regiji med 15 in 64 let je podoben tistemu v celotni Sloveniji
(cca 65 %). Delež starostne strukture najmlajše populacije (0-14 let) v Podravski statistični regiji zaostaja
za slovenskim za cca 1,2 %.
Indeks staranja je v Podravski statistični regiji v letu 2020 dosegel vrednost 151,39, kar pomeni, da je
živelo na 100 prebivalcev, mlajših od 15 let, več kot 169 prebivalcev, starih 65 ali več let. Slovenski
indeks staranja kaže ugodnejšo sliko in je v taistem letu znašal 134,26.
4.1.3. Analiza demografskega stanja v občini Sveta Ana
V Občini Sveta Ana je bilo na začetku leta 2020 skupno 2.294 prebivalcev9, od tega 368 starejših od 65
let. Število prebivalstva v zadnjih 10 letih je sicer nekoliko upadlo za skupno slabe 4 %, pri čemer pa je
delež starejših (nad 65 let) v skupni populaciji narasel, kot prikazano v tabeli v nadaljevanju.
Tabela 11: Število prebivalcev po letih v obdobju od 2008-2020
2020
2.294

Razlika
2020-2008
-84

376

368

+6

16,45%

16,04%

+0,82 %

Leto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Št. preb.
Število
preb.
(65+)

2.378

2.368

2.370

2.338

2.337

2.342

2.330

2.325

2.319

2.309

2.286

362

370

379

362

352

349

368

369

378

387

15,22%

15,63%

15,99%

15,48%

15,06%

14,90%

15,79%

15,87%

16,30%

16,76%

Delež
starejših
od 65 let

2019
2.285

Vir: Statistični urad RS (april 2021), dostopno na: http://pxweb.stat.si/
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V nadaljevanju so povzeti statistični podatki za leto 2019 za občino Sveta Ana:10
- Sredi leta 2019 je imela občina približno 2.300 prebivalcev (približno 1.150 moških in 1.150
žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 175. mesto. Na
kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 62 prebivalcev; torej je bila gostota
naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (103 prebivalci na km2).
- Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je
bil torej v tem letu negativen, znašal je -0,4 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te občine
odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev
v občini je bil torej pozitiven, znašal je 4,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000
prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 3,9 (v Sloveniji 7,2).
- Povprečna starost občanov je bila 41,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev
Slovenije (43,4 leta).
- Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje
od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 107 oseb starih 65 let ali več. To
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa
za celotno Slovenijo (ta je bila 133).
Sledi prikaz Indeksa staranja oziroma razmerje med prebivalci, starimi 65 ali več let, in prebivalci,
mlajšimi od 15 let.
Vrednost za Sveto Ano znaša 107,7, kar pomeni, da na 100 mladih oseb (mlajših od 15 let) prebiva cca
108 oseb. Le-ta je statistično ugodnejši kot za celotno Slovenijo, kjer le-ta znaša 131,7.
Slika 6: Prikaz indeksa staranja v Sloveniji po občinah v letu 2020

10

Vir: Sveta Ana - Slovenske regije in občine v številkah (stat.si)
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4.1.4. Predstavitev Doma Danice Vogrinec Maribor - bodočega upravljavca
Dom Danice Vogrinec Maribor sestavljajo štiri delovne enote. Tri delovne enote (DE 1, DE 2 in DE 3)
se nahajajo na lokaciji Pobrežje (Čufarjeva ulica 9, Maribor), ena delovna enota pa se nahaja na Taboru
(Veselova ulica 3, Maribor).
Slika 7: Pogled na obstoječe objekte Doma Danice Vogrinec Maribor – enota Pobrežje

Vir: internet (april 2021).

Slika 8: Obstoječ objekt Doma Danice Vogrinec Maribor – enota Tabor

Vir: internet (april 2021).

V Domu Danice Vogrinec Maribor je skupno 809 stanovalcev. Na lokaciji Pobrežje, Čufarjeva 9, Maribor,
je 609 stanovalcev, na lokaciji Tabor, Veselova 3, Maribor je 200 stanovalcev.
V Domu Danice Vogrinec Maribor izvajajo storitve za 749 stanovalcev v institucionalnem varstvu za
starejše in za 60 stanovalcev v institucionalnem varstvu za odrasle s posebnimi potrebami.
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Dom Danice Vogrinec Maribor je danes največji tovrstni zavod v Sloveniji. Povprečna kapaciteta domov
v Sloveniji je 200 postelj, kar pomeni, da je dom velik kot štirje povprečni domovi.
V letu 2020 so v domu bivali stanovalci iz 40 občin. Največ stanovalcev oziroma več kot polovica jih je
bilo iz Mestne občine Maribor, sledijo stanovalci iz okoliških občin, Pesnica (25), Duplek (20), Ruše
(17), Hoče-Slivnica (16), Selnica ob Dravi (14), Rače – Fram (13), ter ostalih občin po manj kot 10
stanovalcev.
V Domu Danice Vogrinec Maribor je skupno 809 sob, od tega je 57 % stanovalcev nastanjenih v eno in
dvoposteljnih sobah, cca 43 % stanovalcev oziroma 351 pa je še vedno nameščenih v 3, 4 in 5 posteljnih
sobah, pri čemer prevladujejo 4 posteljne sobe.
Zato bi bilo nujno dolgoročno zagotoviti namestitve, ki bodo v skladu s standardi in pravilniki, ki urejajo
tovrstno področje. Še posebej problematično pa je predhodno navedeno tudi iz vidika zagotavljanja
potrebnih pogojev v času izbruha okužb z namenom preprečitve nadaljnjega širjenje le-teh in varnega
delovanja doma.
Vsled navedenega je smiselna zagotovitev kapacitet tudi na lokacijah izven Maribora, v krajih, kjer so
pogoji in možnost izgradnje kapacitet ter trenutno še nerazpoložljive tovrstne kapacitete, ob hkratnem
interesu za koriščenje tovrstnih storitev. V ta namen Dom Danice Vogrinec Maribor že vzpostavlja
pogoje za izvajanje dejavnosti pralnice in kuhinje na centralni lokaciji z možnostjo oskrbe dislociranih
enot.

4.2.

Analiza potreb

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji del občine
s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija. Na gričevnatih slemenih se
na površini 37,2 km2 razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sveta Ana v Slovenskih
goricah, ki jo obkrožajo še vasi Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt,
Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi,
v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive.11
Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in
vinogradništvom. Ostali prebivalci so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe
lokalnega prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti. Predvsem dobri klimatski pogoji za
vinogradništvo pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v dopolnilne dejavnosti in turistično
ponudbo.12
V občini je razvito družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi javno
Povzeto po Občina Sveta Ana (februar, 2018), dostopno na: http://www.sv-ana.si/o-sveti-ani
Povzeto po Občina Sveta Ana (februar 2018), dostopno na: http://www.sv-ana.si/o-sveti-ani in Statistični urad Republike
Slovenije (oktober, 2018), dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb
11
12
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vzgojno izobraževalni in vzgojno varstveni zavod Osnovna šola Sveta Ana z dvema vrtcema in centralno
osnovno šolo v Sveti Ani in s podružnično šolo v Lokavcu. V občini so dejavna tudi številna društva, kot
so: kulturno umetniško društvo, prostovoljno gasilsko društvo, krajevni organizaciji Rdečega križa,
turistično društvo, društvo upokojencev, društvo vinogradnikov, športno društvo, čebelarsko društvo,
društvo kmečkih deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, kulturna mladinska zadruga in
Twirling klub Aninih mažoretk. V občini se nahaja še zdravstvena ambulanta, pošta, trgovina, bencinska
črpalka, kmetijska trgovina, gostinska ponudba, itd.13
V Občini Sveta Ana je bilo na začetku leta 2020 skupno 2.294 prebivalcev14, od tega 368 starejših od
65 let. Število prebivalstva v zadnjih 12 letih je sicer nekoliko upadlo za skupno slabe 4 %, pri čemer pa
je delež starejših (nad 65 let) v skupni populaciji narasel, kot prikazano že poglavju 4.1.3.
Glede na to, da število prebivalcev starejših od 65 let z leti narašča, kar je pričakovati tudi v bodoče in
predstavlja v skupnem prebivalstvu vedno večji delež, se kaže potreba po nujnosti zagotovitve kapacitet
za starostnike v domačem okolju.
V občini Sveta Ana si že vrsto let prizadevajo vzpostaviti pogoje, ki bodo omogočali razvoj ter dobre
pogoje za vse starostne skupine, posledično izboljševanje pogojev na tem področju namreč pomeni tudi
dolgoročno preprečevanje odseljevanja.
V ta namen so že zagotovljeni primerni pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti (šola,
vrtec), zdravstvene dejavnosti (zdravstveni dom), kulturnih dejavnosti (kulturni dom), turistična
infrastruktura (ohranjanje dediščine, vzpostavitev sprehajalnih poti, obnova znamenitosti, ipd.).
Glede na to, da so starostniki trenutno nastanjeni po domovih v okolici npr. Maribor, Radgona, Radenci,
Lenart,…), delež starejših v skupni strukturi prebivalstva pa z leti narašča, bi bilo v kraju smiselno
zagotoviti primerne kapacitete tudi za starostnike. V primeru zagotovitve kapacitet v domačem kraju, bi
bil interes za nastanitev višji, kot trenutno, ko morajo starostniki zapustiti svoje domače okolje, če se
odločijo za bivanje v domu (pričakovati manj obiskov s strani sorodnikov, sosedov, prijateljev,…). Glede
na to, da obstaja potreba tako po stalnih kot občasnih namestitvah (dnevno varstvo), je smiselno
načrtovati kapacitete za oba segmenta.
Glede na navedeno se kaže smiselna zagotovitev kapacitet za cca 35 stanovalcev, ter glede na
vzpostavljeno infrastrukturo, navezava na obstoječi Dom Danice Vogrinec, tako z vidika racionalnejšega
upravljanja zaradi navezave na nekatere centralne programe (kuhinja, pralnica) ob možni hkratni
razbremenitvi obstoječih kapacitet Doma Danice Vogrinec, s poudarkom na vključitvi starostnikov s
krajem bivanja v Sveti Ani oziroma okolici.
Dom Danice Vogrinec Maribor, ki trenutno deluje v štirih delovnih enotah (3 na Pobrežju in 1 na Taboru)
in nudi kapacitete za skupno 809 stanovalcev, ima precejšnji delež stanovalcev oziroma skupno 351
stanovalcev, nastanjenih še vedno v tri in več posteljnih sobah. Zato bi bilo smiselno kapacitete
13
14

Povzeto po Občina Sveta Ana (april 2021), dostopno na: http://www.sv-ana.si/o-sveti-ani
SURS 2018 H1
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prilagoditi v smislu izboljšanja bivalnega standarda, kar pa bi lahko dosegli z zagotovitvijo kapacitet na
drugih lokacijah (npr. Sveta Ana), s čimer bi pripomogli tudi k izboljšanju pogojev v času izbruha okužb
z namenom preprečitve nadaljnjega širjenja le-teh in varnega delovanja.
Epidemija koronavirusa in bolezni COVID-19 je v Sloveniji namreč pokazala, da so izvajalci
institucionalne oskrbe med najbolj izpostavljenimi, saj se soočajo s kadrovsko in prostorsko stisko ter
tehnično neustreznimi pogoji za ustrezno preprečevanje širjenja okužb. Posebej zaradi neprimernih
prostorov se pogosto težko zagotavljajo primerne bivalne razmere v skladu z izdanimi smernicami
zdravstvene stroke ter z minimalnimi tehničnimi zahtevami za izvajalce socialnovarstvenih storitev.
Zaradi potrebne prilagoditve obstoječih kapacitet Doma Danice Vogrinec Maribor je smiselno zagotoviti
kapacitete v bližnjih krajih, s čimer bi tudi sledili načelu deinstitucionalizacije, hkrati pa uporabnikom
omogočili izvajanje storitve bodisi v kraju bodisi v njegovi bližini, pri čemer pa bi določene storitve koristili
v obstoječi matični enoti (kuhinja, pralnica, uprava), kar hkrati pripomore k racionalnejši izrabi tovrstnih
kapacitet ter racionalnejšemu delovanju na posamezni lokaciji.
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Usklajenost investicijskega projekta z državno strategijo razvoja Slovenije,
usmeritvami Skupnosti, prostorskimi akti ter drugimi dolgoročnimi
razvojnimi programi in usmeritvami

Izvajanje socialnega varstva starejših pri nas temelji poleg zakonskih osnov na Nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2013–2020 in Resoluciji o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje 2013–2020.
Dokumenta sta nastala na izhodiščih sodobne socialne politike in zagovarjata stališče, da je potrebno
zagotoviti pogoje, da starejši čim dlje ostanejo v okolju, v katerem so živeli, in da se jim nudijo storitve,
ki jim bodo zagotovile aktivno in polno življenje, da bodo lahko dosegali raven kakovosti življenja, ki bo
primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Pomoč in storitve se
morajo prilagoditi njihovim specifičnim potrebam, željam in zahtevam. Programa poudarjata pomen
usklajenega načrtovanja storitev v bivalnem okolju in storitev institucionalnega varstva.
Iz Resolucije izhaja, da bo v naslednjem obdobju treba dodatno posodobiti tudi infrastrukturo za
izvajanje dolgotrajne oskrbe (predvsem pogoje za izvajanje celodnevnih, dnevnih in alternativnih oblik
oskrbe). Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013–2020 predvideva prerazporeditev
kapacitet institucionalnega varstva v uporabniku prijaznejše skupnostne oblike.
Izvajanje institucionalnega varstva starejših je zakonsko regulirano že na področju izgradnje institucij,
saj so s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev predpisani
obvezni prostori vseh socialnovarstvenih institucij in minimalne tehnične zahteve zanje, kar je tudi
merodajna podlaga pri načrtovanju kapacitet.
Temeljne zakonske osnove za institucionalno varstvo starejših – za dejavnost domov – opredeljujejo:
− Zakon o zavodih (1991),
− Zakon o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZSV-UPB2, Ur. list RS št. 3/2007
uradno prečiščeno besedilo 2, 23/2007 – popravek, 41/2007, 114/2006 – ZUTPG, 57/2012),
− Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (Ur. list RS št. 62/2010, 40/2011),
− Zakon o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre (Uradni list RS št. 61/2010, 40/2011) ter
številni pravilniki, ki predpisujejo standarde izvajanja storitev, kadrovske normative,
metodologijo izračuna cene in drugo.
Projekt je usklajen tudi s Strategijo razvoja Slovenije (SRS) oziroma z Lizbonsko strategijo. SRS
opredeljuje konceptualni odgovor države na povsem spremenjen institucionalni in razvojni okvir, v
katerem se je znašla Slovenija s pristopom k Evropski Uniji. V ospredju SRS je celovita blaginja
prebivalstva, zato se dokument ne osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje
socialna, okoljska, politična in pravna ter kulturna razmerja.
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Vlada je oktobra 2020 potrdila osnutek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga
za koriščenje sredstev Sklada za okrevanje in odpornost. V Načrtu za okrevanje in odpornost je
opredeljenih devet razvojnih področij oziroma prioritet, ki podpirajo ključne cilje, in sicer: Trg dela;
Zdravstveni sistem; Socialno varstvo in dolgotrajna oskrba; Finančni in fiskalni sistem; Podporno
okolje za podjetja; Trajnostni in zeleni prehod; Digitalna Slovenija; Izobraževanje – na znanju temelječa
družba ter Turizem in kultura. Cilj 1 predmetnega Načrta je zagotoviti odpornost zdravstvenega sistema
in sistema dolgotrajne oskrbe.
Predmetni projekt predstavlja smiselni sklop v okviru projekta razbremenitve kapacitet Doma Danice
Vogrinec Maribor s prenovo obstoječih objektov in z izgradnjo dislociranih enot – in je skladna s prvim
ciljem Načrta.
Projekt je na osnovi prispevka k ciljem:
− zagotovitvi varnejšega bivalnega okolja za uporabnike in svojce,
− zagotovitvi varnejšega delovnega okolja zaposlenih,
− izboljšanju bivalnega standarda uporabnikov z odpravo tri in več posteljnih sob za
preprečevanje prenosa morebitne okužbe oziroma njene zajezitve (enoposteljne in
dvoposteljne sobe),
− zagotavljanje ločenosti čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja okužb,
− upoštevanje t.i. sivih in rdečih con, skladno z navodili MZ,
ter izvedljivosti v roku najkasneje do 30. 6. 2023, primeren za sofinanciranje iz naslova React-EU.
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ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA VSE TISTE
DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE
SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S
PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV

V načrtovani enoti Doma Danice Vogrinec v Sveti Ani se bo izvajala dejavnost institucionalnega varstva
za skupno 35 stanovalcev.
Cene izvajanja storitev bodo oblikovane skladno z veljavno zakonodajo ter ob upoštevanju veljavne
politike upravljavca v povezavi z ostalimi enotami, na način, da neto prihodek iz naslova dejavnosti ne
bo ustvarjen, temveč bodo načrtovani prihodki zadoščali za pokrivanje vseh stroškov. Okvirni prihodki
in stroški so prikazani v poglavju 13.
Tržne dejavnosti se ne predvideva oziroma v minimalnem obsegu.

INVENIO d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor

Stran 36

Dom starejših Sveta Ana

6.

Investicijski program

TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL

Namen projekta je na območju občine Sveta Ana zagotoviti primerne pogoje za starejšo populacijo, za
katero v občini trenutno še ni poskrbljeno. Načrtovana je gradnja novega objekta doma starejših na
območju, kjer se že nahaja vrtec, šola in telovadnica.
V objektu je načrtovanih 31 ležišč v eno in/ali dvoposteljnih sobah, prostori za izvajanje dnevnega
varstva s 4 ležišči ter prostori za izvajanje pomoči na domu.
i.

Splošni podatki o objektu

Predvidena je izgradnja doma starejših v štirih etažah (K2+K1+P+N1+M) v skupni velikosti 2.393,06 m2
neto površin.
Tabela 12: Osnovni podatki o objektu
Neto površina
Bruto površina
Zazidalna površina
Število bivalnih enot
Število ležišč
Etažnost
Vir: PZI (PROPLUS d.o.o., november 2018).

2.393,06 m2
2.943,13 m2
1.001,90 m2
3 BE (negovalni oddelek)+1 dnevno varstvo
35
K2+K1+P+N1+M

Slika 9: Situacija
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Arhitekturne zasnova

Objekt je zasnovan kot terasasta pozidava z orientacijo in padanjem proti JV delu območja. Za
doseganje optimalnega načina gradnje ter programske zasnove, so etaže, ki so pretežno vkopane,
umeščene z daljšo stranico vzporedno s plastnicami terena. V notranjosti vkopanega dela etaže so
načrtovani gospodarsko - servisni prostori, »odprta« JV stran je namenjena bivalnim enotam. Objekt je
zasnovan v 5 etažah: K2, K1, P, I. nadstropje, mansarda. Sobe bivalnih enot imajo vsaka svojo
kopalnico, predsobo in dostop navzven, na večje terase, balkon. V sobah na severni strani I. nadstropja
so izvedeni t.i. francoski balkoni. Za potrebe vertikalne komunikacije je načrtovano centralno stopnišče
z osebnim dvigalom in servisnim dvigalom, na severovzhodnem vogalu je načrtovano požarno stopnišče
z neposrednim izhodom.
Klet K2 je v vkopanem delu načrtovana kot tehnična etaža z gospodarsko servisnimi prostori, na južni
strani pa so dejavnosti dnevnega centra z možnostjo namestitve za 4 varovance od tega 2x dvoposteljna
soba (BE4). Del etaže je namenjen podpornim vsebinam in prostorom uprave doma starejših.
V kleti K1 so načrtovani namestitveni prostori za 9 stanovalcev, od tega 5x enoposteljna soba in 2x
dvoposteljna soba (BE1). Del etaže je namenjen za razdelilno kuhinjo.
V pritličju so načrtovani prostori za 11 stanovalcev v enoposteljnih sobah (BE2). Za potrebe vzpostavitve
ločenega oddelka demence, se lahko oddelek BE2 razdeli na dve enoti. Na severni strani je tlakovana
ploščad iz katere je možen dostop.
V I. nadstropju je načrtovan glavni vhod s podpornimi vsebinami in prostori za 11 stanovalcev v
enoposteljnih sobah (BE 3).
Mansarda je namenjena kot tehnična etaža.
Tabela 13: Prikaz načrtovanih kapacitet doma
Enota
Bivalna enota 1
Bivalna enota 2
Bivalna enota 3

Etaža

Tip oddelka

Tip sobe

Št. sob

K1
P
N1

negovalni oddelek
negovalni oddelek
negovalni oddelek
oddelek dnevnega
centra

1P in 2P
1P
1P

7 (5 × 1P in 2 × 2P)
11
11

Št.
stanovalcev
9
11
11

2P

2
31 (27 1P + 4 2P)

4
35

K2
Bivalna enota 4
Skupaj
Vir: PZI (PROPLUS d.o.o., november 2018).

iii.

Programska zasnova

Gradnja objekta doma starejših predstavlja gradnjo novega objekta, ki je namenjena bivanju, in po svoji
namembnosti predstavlja stanovanjsko funkcijo za posebne družbene skupine, za izvajanje
institucionalnega varstva starejših. Domsko oskrbo predstavljajo s pravilnikom zahtevane storitve ter
njihova nadgradnja, ki se zagotavljajo stanovalcem skozi različne vsebine znotraj doma.
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Zahteve za izvajalce institucionalnega varstva predpisuje Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za
izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 67/2006).
− Namestitve v eno ali dvoposteljne sobe; velikosti cca 18,60 m2, sobe zasnovane z bivalnim
delom, predprostorom in kopalnico ter s predpisano opremo. Velikost sobe omogoča opravljanje
nege stanovalca na različnih zahtevnostnih ravneh.
− Oblikovanje bivalnih enot BE; ki so predvidene za do 11 stanovalcev in v kateri so
organizirane skupne površine z večnamenskim prostorom, negovalno kopalnico, shrambo za
čisto in umazano perilo. Bivalne enote so oblikovane glede na zasnovo objektov, glede na
etažnost in prostorsko umestitev v prostoru.
− Organiziranje gospodinjskih skupnosti; zasnovane kot večnamenski prostor v sklopu
bivalne enote, v kateri lahko vsak posameznik prostovoljno sodeluje pri dnevnih opravilih
(gospodinjskih, pripravi obrokov, pomoči pri pripravi, čiščenju svojih sob, itd.)
− Organizacija bivalne enote varovancev z demenco; zasnovana kot običajna bivalna enota z
dodanimi posebnimi obravnavami, ki so potrebni za takšne stanovalce. Enota predstavlja
skupnost 5 stanovalcev v etaži pritličja, da je zagotovljen čim večji notranji in zunanji kontrolirani
prostor za njihovo bivanje.
− Zagotavljanje zdravstvene oskrbe; v sklopu centra ni predvidene ambulante splošne
medicine, saj se le ta nahaja v neposredni bližini. V sklopu doma se predvidi sestrski prostor za
oskrbo stanovalcev.
− Zagotavljanje terapevtskih dejavnosti; zasnovani kot prostori za strokovno vodeno delovno
terapijo in fizioterapijo, ki bo namenjena stanovalcem doma in zunanjim obiskovalcem. Prostori
za izvajanje terapevtske dejavnosti so v kletni etaži K2 in so dostopni stanovalcem preko
skupnih prostorov in v okviru zaprtih komunikacijskih povezav.
− Zagotavljanje duhovne oskrbe; ki se predvidi v sklopu skupnih prostorov vsake BE.
− Delovanje dnevnega centra; dnevni center, zasnovan v kletni etaži K2 je organizirana
socialnovarstvena oskrba starejših. Izvajanje tega programa je zasnovano s predpisanimi
prostori, in sestavljajo bivalno enoto dnevnega centra za 4 stanovalce.
− Pomoč na domu; V sklopu delovanja institucionalnega varstva, se bo izvajal program pomoči
na domu. Za izvajanje tega programa je predviden poseben ustrezno opremljen delovni prostor.
− Prostori za tehniko in delovanje doma; zasnovani so vsi prostori, ki jih predpisuje pravilnik
za podporne vsebine v domu (kuhinja, pralnica, tehnični prostori).
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Slika 10: Prikaz objekta – južna fasada

Slika 11: Prikaz objekta – vzhodna in zahodna fasada

iv.

Funkcionalna zasnova

Prostori za izvajanje programa institucionalnega – domskega varstva, so načrtovani v skladu s
Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št.
67/2006).

INVENIO d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor

Stran 40

Dom starejših Sveta Ana

iv.i.

Investicijski program

Zasnova tipske enoposteljne sobe

Tipska soba je načrtovana kot enoposteljna soba za namestitev 1 stanovalca, z možnostjo povezave in
preoblikovanja v dvoposteljno sobo. Soba je zasnovana tako, da je mogoče opravljati tudi nego
stanovalcev na različnih zahtevnostnih ravneh. Tlorisna zasnova sobe je pravokotne oblike, ki jo
sestavljajo predprostor, sanitarije in bivalni del sobe. Vrata so v svetli širini 90 cm. Glavna
komunikacijska os sobe je brez ovir in je v širini 1,00 m. Postelja je nameščena tako, da je dostopna iz
treh strani z min. 0,80 m odmikom od opreme ali zidu. Bivalni del sobe je osvetljen z naravno svetlobo
z okni in izhodom na odprto teraso. Ob centralni razsvetljavi ima soba še dodatna svetila ob postelji in
ob ogledalu v kopalnici, okna in vrata na teraso pa so opremljena z zunanjimi. Soba je opremljena z
napeljavo za TV, telefon, internet in signalno-klicno napravo.
iv.ii.

Zasnova bivalnih enot

Bivalna enota je načrtovana skladno z zahtevami za izvajalce socialnovarstvenih storitev in predstavlja
bivalno skupnost za 11 stanovalcev. Bivalna enota je sestavljena iz namestitvenih sob, večnamenskega
prostora; v katerem je predvidena namestitev kuhinje z osrednjim pultom, prilagojena za bivanje v
gospodinjski skupnosti; skupni servisni prostori z negovalno kopalnico, prostorom za umazano perilo,
čistila ter glavni dostop v enoto. Glavno komunikacijsko pot predstavlja povezovalni hodnik, ki ima svetlo
širino 2,00 m. Shranjevanje čistega perila je predvideno na hodniku, kjer so nameščene vgradne omare.
V kuhinji je nameščena oprema, ki zagotavlja shrambo vse potrebne posode in pribora za celotno
bivalno enoto. V bivalnem prostoru se nahaja jedilnica z mizami in stoli. Ob jedilnici se nahaja dnevni
prostor z urejenim mestom za gledanje TV, branje in druženje, kjer je nameščena večja sedežna
garnitura z mizico.
Neto površina tipične sobe znaša 18,60 m2 (predprostor 4,37 m2 + sanitarije 4,09 m2 + soba 10,14 m2).
V nadaljevanju je podan prikaz površin v sklopu načrtovanih bivalnih enot.
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Tabela 14: Načrtovane površine bivalnih enot
Prostor

m2

Bivalna enota B3 (I. nadstropje)
enoposteljne sobe

204,6

negovalna kopalnica

13,4

Kuhinja, jedilnica, dnevni prostor

49,2

Hodnik

72,5

Prostor za čistila
Zunanje odprte površine

6,5
21,1

Bivalna enota B2 (pritličje)
enoposteljne sobe

204,6

Negovalna kopalnica

13,4

Kuhinja, jedilnica, dnevni prostor

49,2

Hodnik oddelka

72,1

Prostor za čistila

6,5

Zunanje odprte površine

241,9

Bivalna enota B1 (klet K1)
enoposteljne sobe

93,0

dvoposteljne sobe

60,6

Negovalna kopalnica

16,3

Kuhinja, jedilnica, dnevni prostor

43,5

Hodnik

61,4

Prostor za čistila
Zunanje odprte površine

4,4
224,0

Bivalna enota B4 (etaža K2)
soba za počitek

20,1

soba za počitek

22,9

sanitarije - invalidi, ženske, moški

11,7

Kuhinja, jedilnica, dnevni prostor

26,6

Hodnik

29,5

prostor za osebje

12,5

Zunanje odprte površine

18,8

iv.ii.

Zasnova prostorov za podporne vsebine

V sklopu podpornih vsebin so načrtovani naslednji prostori: klicni center (prostor za izvajanje pomoči na
domu), sestrski prostor, prostori za upravo, delovna terapija, fizioterapija, 2 kabineta za izvajalca
domske terapije, prostor za opremo in naprave za izvajanje delovne terapije in fizioterapije, prostor za
umrlega.
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Zasnova gospodarsko-servisnih prostorov

Predstavljajo prostori za izvajanje tehnoloških procesov v domu in so smiselno razporejeni glede na
zasnovo objekta. V sklopu gospodarsko-servisnih prostorov so načrtovani:
- recepcija doma,
- razdelilna kuhinja skupaj s shrambo in hladilnico v kateri se pripravlja in deli dostavljena hrana
ter organizira dostava v posamezne oddelke,
- pralnica, ki predstavlja sekundarno pralnice enote s prostori za zbiranje umazanega in čistega
perila in manjši pralni blok,
- sanitarije in garderobe za zaposlene z garderobnimi omaricami, ločenimi sanitarijami in tušem,
- arhiv,
- prostor za vzdrževalca,
- skladišče opreme in orodja.
iv.ii.

Zasnova prostorov z javno funkcijo

Predstavljajo prostori, ki so namenjeni obiskovalcem in stanovalcem doma, ter predstavljajo del skupnih
površin:
- sprejemna avla s sedeži za preživljanje prostega časa in obiskovalce doma,
- avla v pritličju,
- večnamenska avla, namenjena tudi za izvajanje družabnih programov v domu,
- sanitarije za obiskovalce.

iv.iii.

Zasnova prostorov za tehniko

Predstavljajo prostori, ki so namenjeni napravam in tehničnim programom. Tehnični prostori so
načrtovani v mansardi in kleti K2. Napeljave se vodijo po štirih inštalacijskih jaških, ki potekajo skozi vse
etaže objekta.
iv.iv.

Komunikacije

Vsi prostori v objektu na različnih nivojih so dostopni za gibalno ovirane osebe. Komunikacijske poti so
opremljene s pomožnimi držali ter so ločene glede na njihov namen.
Horizontalne komunikacije predstavljajo glavni in povezovalni hodniki, ki so v minimalni svetli širini 2 m.
Prehodi v posameznih prostorih so zasnovani tako, da je omogočena komunikacijska os brez ovir v
širini 1 m za možnost prehajanja z vozičkom.
Vertikalne komunikacije v objektu so predvidena kot notranja stopnišča, zunanja stopnišča ter ločena
dvigala za osebno uporabo ter servis.
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Glavno komunikacijsko vertikalo predstavlja centralno stopnišče, ki je umeščeno na zahodnem delu
objekta in poteka od kletne etaže K2 do mansarde M. Stopnišče je svetle širine 150 cm z vmesnimi
podesti, ki služijo kot počivalni separeji. Stopnišče je opremljeno z obojestranskimi ročaji ter tipkami za
klic v sili na podestih.
Na severovzhodnem delu objekta se nahaja požarno stopnišče, ki poteka od pritlične etaže do
mansarde. Stopnišče je svetle širine 120 cm.
Osebno dvigalo je umeščeno v jedro centralnega stopnišča. Dvigalni jašek poteka od kletne etaže K2
do I. nadstropja. Dvigalo je namenjeno stanovalcem in obiskovalcem doma. Vsa oprema dvigala je
prilagojena za uporabo gibalno oviranim osebam (višina tipk, klicne tipke).
Servisno dvigalo je umeščeno na zahodnem delu objekta in je namenjeno osebju doma, prevozu hrane
in drugih servisnih potreb. Dvigalni jašek poteka od etaže kletne etaže K2 do I. nadstropja.
iv.v.

Parkirni prostori

Parkirna mesta se zagotavljajo:
− 2PM pred glavnim vhodom namenjeni parkiranju invalida ter dostave z omejenim časom
parkiranja,
− 1PM v dostavnem prostoru,
− 42 PM se zagotavlja v okviru obstoječih javnih parkirnih prostorov v neposredni bližini objekta.

v.

Tehnične značilnosti objekta

Objekt je načrtovan v armirano betonski izvedbi. Plošče med etažami so armirano betonske. Temeljenje
se izvede s temeljno ploščo, v medetažah s konzolnimi ploščami v teren.
v.i.

Opis strehe

Streha nad osnovnim volumnom je simetrična dvokapnica z klasičnim lesenim ostrešjem v naklonu 33º.
Strešna kritina je opečna v temnejših tonih.
Nad delom objekta so načrtovane ravne pohodne (terase) in nepohodne (intenzivna zazelenitev) strehe.
Strehe posameznih nižje ležečih etaž predstavljajo pohodne terase.
v.ii.

Opis fasade

Izbor in materialna obdelava fasade, fasadnega zaključnega sloja je kompaktna fasada. Del fasade v
predelu cokla je izveden z vodoneprepustnim fasadnim zaključnim slojem. Celotna fasada je načrtovana
kot izolacijski plašč v skladu zahtevami PURES-a. Kovinski deli so vročecinkani, pločevinaste obrobe
so barvane, senčila in pločevinaste maske v barvi aluminija.
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Opis stavbnega pohištva

Vso vgrajeno stavbno pohištvo (okna, zunanja vrata) so Al-kovinski okvirji temno sive barve s
preprečenim toplotnim mostom. Zasteklitev je dvoslojni termopan. Predvidena so zunanja senčila. Profili
so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine. Steklene stene in vrata na mejah požarnih sektorjev so
ustrezno požarno odporna. Evakuacijska vrata so opremljena z evakuacijsko kljuko, zunanja vrata s
samozapiralom ter električno ključavnico.
v.iv.

Notranje obdelave prostorov

V vseh prostorih objekta so predvideni tlaki primerni za mokro čiščenje in ustrezne protizdrsnosti. V
prostorih za bivanje (BE) je predvidena vgradnja tlaka ustreznih karakteristik zaključena z zaokrožnico
Vse armirano betonske stene bodo gletane in izravnane z izravnalno maso, predelne opečne stene
bodo zaključene z grobim in finim ometom, v mokrih prostorih obložene s stensko oblogo iz keramike.
Mavčno kartonske bodo na stikih plošč bandažirane in kitane ter izravnane z izravnalno maso. Opleski
bodo disperzijski, do višine vrat pa v pralni barvi.
V mokrih prostorih se uporabijo vlagoodporne mavčno kartonske plošče. Stiki obeh plošč so zapolnjeni
s fugirno maso. Na mestih vrat so v stene vgrajeni ojačitveni UA profili s pripadajočimi L-kotniki.
V vseh etažah so predvideni spuščeni stropovi iz knauf zaključnim kitanjem in pleskanjem.

v.v.

Opis komunalne ureditve

Objekt se bo priključeval na javno vodovodno omrežje - vodovodni cevovod. Priključek na javno
vodovodno omrežje se nahaja na severnem območju obdelave. Od mesta priključitve do objekta se
zgradi novi vodovodni cevovod. Predvidi se prekop lokalne ceste ter zaščita cevovoda v zaščitni
betonski kanalizaciji.
Objekt se bo priključeval na javno elektroenergetsko omrežje po novozgrajenem NN priključku.
Načrtovana je izgradnja NN kabelskega priključka od obstoječe TP Sveta Ana T-755, ki se nahaja na
zemljiški parceli 171/3 k.o. Krivi Vrh, kjer se predvidi tudi postavitev PMO omarice. Od priključnega
mesta do objekta se zgradi novi zemeljski NN vod po zemljiških parcelah.
Ob objektu se predvidi novi el. jašek, iz katerega poteka dovod v objekt.
Predvidena priključna moč je cca 50 kW.
Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu je 400V.
Na območju gradnje je zgrajena obstoječa fekalna kanalizacija, ki poteka v smeri Z-V na zahodnem in
južnem delu območja. Neposredno ob objektu poteka javni fekalni kanal ter obstoječi kanalski jašek, ki
se nahaja na južnem delu objekta na koti 339,08 m. Na zahodnem delu objekta poteka obstoječa mreža
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fekalne kanalizacije. V sklopu novega objekta se predvidi izgradnja novega fekalnega omrežja, ki se
združuje z obstoječimi kanali ter naprej vodi v javni kanal. Vsa nova fekalna kanalizacija se nahaja na
zahodnem delu objekta v gravitacijskem sistemu z uporabo PVC cevi v vodotesni izvedbi.
Na območju gradnje je že zgrajen sistem interne meteorne kanalizacije na zahodnem delu območja
gradnje, ki se vodi proti južnemu delu območja. Z meteorno kanalizacijo se načrtuje kontrolirano
odvajanje vseh vrst voda, na način, da so preprečeni negativni vplivi na erozijske procese, sosednje
objekte ter druge negativne vplive na okolje. Meteorna kanalizacija se predvidi v gravitacijskem sistemu
z uporabo standardiziranih jaškov in cevi, ki se izvedejo v vodotesni izvedbi. Zasnova predvideva
kontrolirano zbiranje strešnih voda, površinskih voda iz teras in utrjenih površin, drenažnih voda ter
deloma navezavo z obstoječo meteorno kanalizacijo na zahodnem delu objekta. Vse vode se zbirajo v
interni sistem meteorne kanalizacije, ki se zaključi z zbirnim jaškom ter naprej z vodenjem v iztok v
površinski vodonosnik na južnem delu območja.
Za objekt sta načrtovana dva dostopa do javne ceste. Na severozahodnem delu objekta, na nivoju I.
nadstropja, se uredi dostop do objekta za potrebe dostave in intervencije. Predvidi se nova dostopna
cesta v profilu 3 m, ki se na severni strani priključi na kategorizirano lokalno cesto LC 704161. Izvede
se cestni priključek v širini 7,5 m z zavijalnimi radiji r=4 m. Prometni režim se ureja z novo prometno
signalizacijo, ki prepoveduje promet za vsa vozila razen dostave DSO in intervencije. Novonastala cesta
je namenjena tudi peš dostopu za obiskovalce in sprehajalce doma. Na JZ strani objekta na koti kleti
K2 se predvidi priključitev objekta kategorizirano lokalno cesto LC 704162 za potrebe dostave. Priključek
se izvede v ustrezni širini, v profilu dostopne poti in je namenjen za dostavna vozila doma. Priključek je
izveden ob robu obstoječe ceste z razširitvijo do objekta in dostavnega mesta.
Do objekta vodijo obstoječi koridorji za pešce, ki se smiselno povežejo z novimi načrtovanimi zunanjimi
ureditvami. Na zahodni stranici objekta se med obstoječim šolskim ter novim objektom izvedejo zunanja
stopnišča, ki povezujejo nivojske platoje ter vodijo do zunanje terase kleti K1. Na severnem in vzhodnem
delu novega objekta se načrtujejo rampe za pešce po nivoju obstoječega terena z nakloni cca 8° v
minimalnih širinah 120 cm. Vse rampe se izvedejo protiprašno in proti drsno (npr. tlakovne plošče), so
opremljene z držalom (ograja) in povezujejo vse nivoje objekta.
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ANALIZA ZAPOSLENIH

V Domu Danice Vogrinec Maribor je bilo konec leta 2020 skupno zaposlenih 479 javnih uslužbencev,
od tega v delovni enoti Pobrežje 369 ter v delovni enoti Tabor 110 javnih uslužbencev.
Potrebne zaposlitve za delovanje načrtovanega doma bodo načrtovane na ravni delovanja celotnega
Doma Danice Vogrinec Maribor, tudi ob upoštevanju eventualnih prerazporeditev oziroma kombiniranja
zaposlitev, kar bo upoštevano na ravni celotnega projekta in ne le v okviru obravnavanega sklopa.
V nadaljevanju je podan informativni izračun kadrovskega normativa za oskrbo in zdravstveno nego, ob
upoštevanju načrtovanih kapacitet doma (enote). Pri načrtovanju kapacitet je bila upoštevana struktura
po tipu oskrbe in nege, izhajajoč iz trenutne strukture stanovalcev ter načrtovanih kapacitet.
Tabela 15: Izračun predvidenih zaposlitev iz naslova oskrbe
Sklop

Delovno mesto

St. izob.

OSNOVNA OSKRBA SKUPAJ:

OSNOVNA OSKRBA

Bivanje

Organiziranje
prehrane

D2
6

D3
16

D4
5

Skupaj
35

5,81

0,14

0,70

1,10

7,75

1

vratar receptor

II.

1,71

0,29

2,00

2

čistilka

II.

0,55

0,09

0,64

3

perica

II.

0,35

0,10

0,63

4

šivilja

IV.

0,13

0,02

0,15

5

strežnica

II.

0,83

0,23

1,72

1

servirka

II.

0,36

0,06

0,42

2

pomočnik kuharja

III.

0,83

0,14

0,97

3

kuhar/dietni kuhar

IV., V.

0,55

0,09

0,64

V.

0,13

0,02

0,15

0,03

0,11

0,14

0,56

4

ekonom

Tehnična oskrba

1

vzdrževalec, vzdr.-tehnik***

IV., V.

0,25

0,04

0,29

Prevoz

1

voznik oseb s pos.potr./voznik

IV., V.

0,13

0,02

0,15

Varstvo

SOCIALNA OSKRBA

D1
30

SOCIALNA OSKRBA SKUPAJ:

0,17

0,00

0,00

0,91

1,08

- VARSTVO

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

1

oskrbovalka

III.

0,17

0,17

2

gospodinja oskrbovalka

IV.

0,17

0,17

3

varuhinja

IV., V.

0,17

0,17

0,41

0,58

- POSEBNE OBLIKE VARSTVA
Posebne oblike
varstva

0,17

0,00

1

delovni instruktor

IV., V.

0,17

0,17

2

animator

V., VI.

0,17

0,17

3

skupinski habilitator

VII.

4

socialni delavec

VII.

0,08

0,24

5

psiholog

VII.
0,00

0,00

- VODENJE
Vodenje

0,00

0,00

1

habilitator individ., skupinski

VII.

2

socialni delavec

VII.

3

psiholog

VII.
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SKUPAJ OSNOVNA IN SOCIALNA OSKRBA
Administrativne
naloge

Poslovodenje

Finančno
računovodske
naloge

Poslovodne naloge

5,98

0,14

0,70

2,01

8,83

ADMINISTRATIVNE NALOGE

0,38

0,01

0,04

0,12

0,55

FINANČNO RAČUNOVODSKE
NALOGE

0,38

0,01

0,04

0,12

0,55

SKUPAJ POSLOVODNE NALOGE

0,36

0,00

0,36

1

direktor

VI. VII.

0,0628

0,00

0,06

2

pomočnik direktorja

VI. VII.

0,0000

0,00

0,00

3

strokovni vodja

VI. VII.

0,3000

0,00

0,30

4

vodja enote

VI. VII.

0,0000

0,00

0,00

POSLOVODENJE SKUPAJ

1,12

0,02

0,08

0,24

1,47

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

7,102

0,152

0,784

2,253

10,291

6,739

0,152

0,784

2,253

9,928

zaposleni skupaj brez poslovodnih nalog

Tabela 16: Izračun predvidenih zaposlitev iz zdravstvene nege
NEGA I.
2.862
KADER

delavci/
1posteljo

NEGA II.
postelje

NEGA III.

0 postelje

delavci /
7,84 1 posteljo

8.227 postelje

delavci /
0,00 1 posteljo

SKUPAJ
zaposleni
22,54 po opr.negi

1.

tehnik zdravstvene nege

0,0329

0,2580

0,0494

0,0000

0,0987

2,2247

2,48

2.

višji fizioterapevt

0,0039

0,0306

0,0104

0,0000

0,0066

0,1488

0,18

3.

dipl.medicinska sestra

0,0040

0,0314

0,0066

0,0000

0,0329

0,7416

0,77

4.

dipl.delovna terapevtka

0,0033

0,0259

0,0037

0,0000

0,0099

0,2231

0,25

5.

bolničar

0,0610

0,4783

0,1087

0,0000

0,1386

3,1240

3,60

6.

strežnica

0,0387

0,3035

0,0271

0,0000

0

0,0000

0,30

7.

zdravnik specialist

0,0005

0,0039

0,0005

0,0000

0,0005

0,0113

0,02

SKUPAJ

0,1443

1,1315

0,2064

0,0000

0,2872

6,4734

7,6049

Predhodno prikazana kadrovska struktura izhaja iz veljavnih normativov. Pri tem niso
upoštevane trenutne zaposlitve doma. Pri načrtovanju bodočih zaposlitev bodo upoštevani
kadrovski potenciali matične enote ter eventualno kombiniranje zaposlitev. Eventualno dodatno
zaposlovanje bo načrtovano na ravni vseh enot zavoda v sklopu projekta »Razbremenitev
kapacitet Doma Danice Vogrinec Maribor z izgradnjo dislociranih enot«, zato je prikazano zgolj
informativne narave oziroma kot podlaga za prikazane izračune v nadaljevanju.

INVENIO d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor

Stran 48

Dom starejših Sveta Ana

8.

Investicijski program

OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH
S PRIKAZOM UPRAVIČENIH IN NEUPRAVIČENIH STROŠKOV
PROJEKTA

Izhodišča za izdelavo ocene investicijskih stroškov:
− vrednost GOI del temelji na PZI projektantski oceni iz novembra 2018 (Proplus d.o.o.), ki je na
podlagi inflacijski vplivov v vmesnem obdobju povečana za 0,4 % in tako upoštevana kot
vrednost investicije po stalnih cenah z veljavnostjo april 2021,
− ostale postavke so navedene izkustveno:
o v % od GOI del in sicer:
▪ oprema 10 %,
▪ nepredvidena dela 5 %,
o oziroma ocenjeno:
▪ projektna in investicijska dokumentacija 50.000,00 EUR,
▪ tehnično svetovanje z nadzorom 150.000,00 EUR (brez DDV),
− v investicijski vrednosti je zajet in ločeno prikazan 9,5 % DDV (na GOI dela z nepredvidenimi
deli) in 22 % DDV na ostale postavke,
− v okviru investicije je prikazan celotni DDV,
− izračun vrednosti obravnavane investicije po stalnih cenah april 2021 je obravnavana kot
vrednost investicije po stalnih cenah,
− pri preračunu investicije v tekoče cene je upoštevana inflacijska stopnja skladno s Pomladansko
napovedjo gospodarskih gibanj 2021 (UMAR, marec 2021), ki znaša za leto 2021 0,8 % in za
leto 2022 1,2 %.
Vrednost komunalno opremljenega zemljišča, ki je že v lasti Občine Sveta Ana, v investicijski vrednosti
ni zajeta, prav tako že nastali stroški v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije (59.000 EUR brez
DDV).
Tabela 17: Povzetek projektantske ocene PZI (brez DDV)
Sklop
Gradbeno-obrtniška dela
Strojne instalacije - ogrevanje in prezračevanje
Strojne instalacije - voda in kanalizacija
Elektro instalacijska dela
GOI dela skupaj (brez DDV) SC 11/18
GOI del skupaj (brez DDV), preračun v SC 4/21
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Vrednost v EUR
2.965.757,94
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298.333,86
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Tabela 18: Vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah
Vrednost investicije v EUR
Vrsta del
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela z zunanjo ureditvijo

%
Ocena PZI

4/2021
Stalne cene

Tekoče cene

3.804.817,28

3.866.990,62

10 % od GOI z ZU

380.481,73

387.101,10

Projektna in investicijska dokumentacija

ocena

50.000,00

50.568,27

Inženiring z nadzorom

ocena

150.000,00

152.066,72

10 % od GOI z ZU

190.240,86

193.550,55

4.575.539,88

4.650.277,25

Oprema

Nepredvidena dela
Skupaj vrednost investicije (brez DDV)
9,5 % DDV

9,5 %

379.530,52

385.751,41

22 % DDV

22 %

127.705,98

129.741,94

5.082.776,38

5.165.770,60

Skupaj vrednost investicije (z DDV)
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9.

ANALIZA LOKACIJE KI VSEBUJE TUDI IMENOVANJE
PROSTORSKIH AKTOV IN GLASIL, V KATERIH SO OBJAVLJENI

9.1.

Makrolokacija

Občina Sveta Ana je del podravske statistične regije. Meri 37 km2, ustanovljena pa je bila leta 1998.
Slika 12: Lokacija Občine Sveta Ana v prostoru Slovenije

Vir: https://sl.wikipedia.org/

Občina obsega naselja Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg.
Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice.
Dobro urejena cestna infrastruktura v občini, ohranitev zgodovinske, kulturne in stavbne dediščine ter
neokrnjena narava so omogočili, da je danes razvita turistična ponudba in gostinsko-turistična
dejavnost v vseh vaseh občine. Urejenih je kar nekaj pohodniških, učnih in kolesarskih poti15.

15

Povzeto po Občina Sveta Ana (februar, 2018): dostopno na http://www.sv-ana.si/o-sveti-ani
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Slika 13: Zemljevid občine Sveta Ana

Vir: http://www.sv-ana.si/o-sveti-ani

9.2.

Mikrolokacija

Predvidena je izgradnja enote Doma Danice Vogrinec v Sveti Ani, na parcelah št. 59/2, 69/13, 69/14 in
74 k.o. Krivi vrh. Zemljišča so v lasti Občine Sveta Ana.
Lokacija predvidenega objekta je v skladu s prostorskimi ureditvenimi zahtevami lokalnih skupnosti in v
skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji in se nahaja v centru naselja Svete Ane, v neposredni bližini že
obstoječega vrtca, šole in telovadnice, kjer bo z vzpostavitvijo programa omogočena medgeneracijska
socializacija in vključitev objekta v urbana naselja z urejeno prometno infrastrukturo z možnostjo javnega
prevoza. V bližini se prav tako nahajajo še druge pomembne javne funkcije kot je pošta, zdravstveni
dom, cerkev in drugi objekti s podobnim namenom.
Podrobnejši podatki o parcelah so prikazani v tabeli v nadaljevanju.
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Tabela 19: Podatki o parcelah
Parcela, k.o.
Parc. št. 59/2, k.o.
514 Krivi vrh

Vrsta rabe
Kmetijsko zemljišče:
21,30 %
Pozidano zemljišče :
78,70 %

Velikost

Lastništvo

6.406 m2
(Predmetna investicija predvidena v območju gradbene
parcele v velikosti 13,00 m2)

Občina
Sveta Ana

Parc. št. 69/13, k.o.
514 Krivi vrh

Pozidano zemljišče:
100 %

6.515 m2
(Predmetna investicija predvidena v območju gradbene
parcele v velikosti 175,00 m2)

Občina
Sveta Ana

Parc. št. 69/14, k.o.
514 Krivi vrh

Pozidano zemljišče:
100 %

84 m2
(Predmetna investicija predvidena v območju gradbene
parcele v velikosti 18,00 m)

Občina
Sveta Ana

Parc. št. 74, k.o.
514 Krivi vrh

Kmetijsko zemljišče:
100 %

1.292,00
(Predmetna investicija predvidena v območju gradbene
parcele v velikosti 1.292,00 m2)

Občina
Sveta Ana

SKUPAJ

14.297 m2 (1.498 m2)

Vir: GURS

Skupna velikost gradbene parcele - območja obdelave znaša 1.445 m2 ter je celoti v lasti Občine Sveta
Ana.
Slika 14: Območje parcel s predvideno umestitvijo doma v Sveti Ani

Vir: prirejeno po GURS

9.3.

Prostorski akti in glasila

Prostorske sestavine planskih aktov Občine Sveta Ana so določene z veljavnim prostorskim aktom na
območju gradnje.
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Projekt bo skladen z veljavnimi prostorskimi akti, ki obravnavajo to območje:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za
obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990 za območje
Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 29/04, 70/08, 50/10),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 82/06,
14/10 MUV št. 04/11, 27/11, 27/11, 17/12, 14/13, 7/15, 27/16).
Za izvedbo projekta je že pridobljeno in pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-389/2018/14 z dne
4.3.2019.
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ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE
TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z
UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA
NASTALO ŠKODO, KADAR JE PRIMERNO

10.1. Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje
Pri načrtovanju, izvedbi in obratovanju objekta, ki je predmet investicije so upoštevani vsi veljavni
predpisi, ki zadevajo varstvo okolja, tako da investicija ne bo imela negativnih vplivov, ki bi obremenjevali
okolje v večji meri kot je to dopustno.
Pri načrtovanju in izvedbi investicije so oziroma bodo upoštevana naslednja izhodišča:
− učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
− okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, …),
− trajnostna dostopnost,
− zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na
okolje za posege, kjer je potrebno).
Predmetna investicija, ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih vplivov
na okolje.
Detajlnejši opisi varstva in varovanja okolja so vključeni v projektni dokumentaciji.

10.2. Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov z upoštevanjem načela, da
onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno
V okviru ocene projekta stroški za odpravo negativnih vplivov niso zajeti, saj jih predmetna investicija
ne povzroča (po načelu onesnaževalec plača).
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ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH
AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA
IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI

11.1. Časovni načrt izvedbe investicije
V nadaljevanju je podan okvirni terminski plan.
Tabela 20: Okvirni terminski plan
Vrsta aktivnosti

Čas izvedbe

Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) s potrditvijo
ter Idejne zasnove (IDZ)

Že izdelano

Izdelava Predinvesticijske dokumentacije (PIZ), Projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in Projekta za izvedbo (PZI)

Že izdelano

Gradbeno dovoljenje

Pridobljeno (2019)

Izdelava Investicijskega programa (IP) s potrditvijo

April – maj 2021

Razpisni postopek za izbor izvajalca del (gradnja z opremo)

Maj – junij 2021

Izvedba GOI del z dobavo in montažo opreme
Izdelava PID projektne dokumentacije

Julij 2021 – september 2022*
Oktober – november 2022

Odprava pomanjkljivosti, tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja
Oktober – november 2022
*v primeru pridobitve sofinancerskih sredstev do pričetka del, sicer eventualna zamaknitev

11.2. Organizacija vodenja projekta
Izvedbo investicije bodo strokovno spremljali predstavniki Doma Danice Vogrinec Maribor, v okviru
svojih rednih delovnih obveznosti ter Občine Sveta Ana (kot sofinancer).

11.3. Analiza izvedljivosti projekta
Za predmetno investicijo je bila izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija razen predmetnega
IP (DIIP, PIZ).
Na izvedljivost s predvidenimi finančnimi sredstvi in v predvidenem časovnem okviru bodo vplivali tudi
postopki oddaje javnih naročil in uspešnost le-teh.
Iz vidika usposobljenosti kadrov, ki so vključeni v izvedbo projekta, je projekt prav tako izvedljiv. Kadri
razpolagajo z ustreznimi strokovnimi znanji.
Projekt ima tudi vso politično podporo in splošno podporo javnosti.
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Od izvajalcev bodo zahtevane ustrezne garancije tako v fazi izbora najugodnejšega izvajalca del
(garancija za resnost ponudbe), kakor tudi v času izvedbe (garancija za dobro izvedbo del ter garancija
za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi).

11.4. Seznam že pripravljene in pregled še potrebne investicijske, projektne in
druge dokumentacije
Tabela 21: Seznam že izdelane dokumentacije
Strokovna podlaga

Datum

Št. projekta

Izdelovalec

Dokument identifikacije investicijskega projekta –
Zagotovitev kapacitet za starejše osebe v občini
Sveta Sna - dislocirana enota doma starejših
občanov

Maj 2018

08/2018

PROPLUS d.o.o.

Predinvesticijska zasnova – Zagotovitev kapacitet
za starejše osebe v občini Sveta Sna - dislocirana
enota doma starejših občanov

November 2018

42/2018

PROPLUS d.o.o.

Programsko projektna naloga - Dom Danice
Vogrinec Maribor – Dislocirana enota Sveta Ana

April 2018

-

PROPLUS d.o.o.

Idejna zasnova – Dislocirana enota doma starejših
občanov v občini Sv. Ana

Maj 2018

04/IDZ/2018

PROPLUS d.o.o.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja –
Dislocirana enota doma starejših občanov v občini
Sv. Ana

Julij 2018

04/PGD/2018

PROPLUS d.o.o.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja –
Dislocirana enota doma starejših občanov v občini
Sv. Ana – dopolnitev 1

December 2018

04/PGD/2018

PROPLUS d.o.o.

Projekt za izvedbo – Dislocirana enota doma
starejših občanov v občini Sv. Ana

November 2018

04/PZI/2018

PROPLUS d.o.o.

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Za izvedbo projekta je že pridobljeno in pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-389/2018/14 z dne
4.3.2019, na osnovi DGD projektne dokumentacije.
Po končani investiciji bo potrebno izdelati še PID projektno dokumentacijo.
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/60, 54/10 in 27/16), bo za potrebe obravnavane investicije,
vključno s predmetnim Investicijskim programom, izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija.
V kolikor bi se spremenile ključne postavke investicijskega programa (na primer sprememba časovnega
načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu, demografske, socialne, okoljske ali druge
spremembe) v takem obsegu, da se bi znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni
ekonomski dobi, ter v kolikor bi bili odmiki investicijskih stroškov večji od 20 % ocenjene vrednosti
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projekta, je potrebno v skladu z Uredbo investicijski program spremeniti in dopolniti – izdelati novelacijo
investicijskega programa.

11.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter način in
pristojnosti vzdrževanja med obratovanjem
Izvajalec bo po dokončanju del pisno zaprosil naročnika za kakovostni pregled izvedenih del, ki bo
potekal v navzočnosti nadzornega organa. Po zaključenem pregledu bodo pogodbene stranke sestavile
zapisnik, v katerem bodo natančno ugotovile:
– ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,
– eventualna odstopanja, morebitne pomanjkljivosti, napake, več dela,
– katera dela je izvajalec dolžan na svoje stroške dodelati, popraviti ali znova izvesti in v kakšnem
roku mora to storiti.
V kolikor bo iz zapisnika razvidno, da mora izvajalec določena dela še dokončati, popraviti ali jih takoj
ponovno izvesti pa tega ne bo storil v dogovorjenem roku, bo imel naročnik možnost angažirati drugega
izvajalca, ki dela izvede na izvajalčev račun, plačilo pa bo izvedeno z unovčitvijo bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Po odpravi napak iz kakovostnega pregleda bo opravljen prevzem izvedenih del ter tehnični pregled, na
katerem bo ponovno sestavljen zapisnik ter predana atestna dokumentacija, poročila, certifikati ter
dokazila o vgrajenih materialih in opremi, s strani izvajalca del pa bo predana garancija za odpravo
napak v garancijski dobi.
Za upravljanje bo zadolžen Dom Danice Vogrinec Maribor.
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NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH
FINANCIRANJA, IZRAČUN STROŠKOV FINANCIRANJA IN
ODPLAČIL KREDITOV

12.1. Načrt financiranja po stalnih in tekočih cenah
V nadaljevanju je na osnovi okvirnega časovnega načrta prikazana dinamika financiranja po stalnih in
tekočih cenah.
Tabela 22: Dinamika financiranja po stalnih cenah
Vrsta del

Vrednost v EUR po letih
2021

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela z
zunanjo ureditvijo
Oprema

2022

Skupaj

333.251,06

3.471.566,22

3.804.817,28

0,00

380.481,73

380.481,73

Projektna in investicijska dokumentacija

25.000,00

25.000,00

50.000,00

Inženiring z nadzorom

45.000,00

105.000,00

150.000,00

0,00

190.240,86

190.240,86

403.251,06

4.172.288,82

4.575.539,88

9,5 % DDV

31.658,85

347.871,67

379.530,52

22 % DDV

15.400,00

112.305,98

127.705,98

Rezerva
Skupaj vrednost investicije (brez DDV)

Skupaj vrednost investicije (z DDV)*

450.309,91
4.632.466,47
5.082.776,38
*brez komunalno opremljenega zemljišča in stroškov že izdelane projektne dokumentacije v vrednosti 71.980 EUR (z DDV)

Tabela 23: Dinamika financiranja po tekočih cenah
Vrsta del
Infl. faktor

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela z
zunanjo ureditvijo

Dinamika financiranja po letih v EUR
2021

2022

1,00533

1,01740

Skupaj

335.028,40

3.531.962,22

3.866.990,62

0,00

387.101,10

387.101,10

Projektna in investicijska dokumentacija

25.133,33

25.434,93

50.568,27

Inženiring z nadzorom

45.240,00

106.826,72

152.066,72

0,00

193.550,55

193.550,55

405.401,73

4.244.875,52

4.650.277,25

9,5 % DDV

31.827,70

353.923,71

385.751,41

22 % DDV

15.482,13

114.259,80

129.741,94

Oprema

Rezerva
Skupaj vrednost investicije (brez DDV)

Skupaj vrednost investicije (z DDV)*
452.711,56
4.713.059,03
5.165.770,60
*brez komunalno opremljenega zemljišča in stroškov že izdelane projektne dokumentacije v vrednosti 71.980 EUR (z DDV)
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12.2. Viri financiranja po tekočih cenah
Občina Sveta Ana je za potrebe predmetne investicije že zagotovila komunalno opremljeno zemljišče
ter projektno dokumentacijo, vključno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Za potrebe izvedbe
projekta bo v letih 2021 in 2022 prispevala še predvidoma 400.000 EUR.
Ostala sredstva so predvidena s strani Doma Danice Vogrinec predvidoma s pomočjo sofinanciranja iz
naslova EU React.
Tabela 24: Viri financiranja po tekočih cenah
Viri financiranja

2021

2022

Skupaj

%

Občina Sveta Ana*
200.000,00
200.000,00
400.000,00
7,74%
Dom Danice Vogrinec
s pomočjo EU (React EU)
252.711,56
4.513.059,03
4.765.770,60
92,26%
Skupaj
452.711,56
4.713.059,03
5.165.770,60
100,00%
*brez komunalno opremljenega zemljišča in že nastalih stroškov projektne dokumentacije v višini 71.980 EUR (pred letom
2021), kar zagotavlja Občina Sveta Ana
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PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO
VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE
EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Cene storitev, ki jih izvajajo Domovi za starejše se oblikujejo na podlagi Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
pri čemer se kot elementi za oblikovanje cen upoštevajo:
– stroški dela - vključujejo plače s prispevki delodajalca za socialno varnost, premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in druge stroške dela, kot so regres za
letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz
dela, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, kolektivno
pogodbo in drugimi predpisi ter normativi in standardi za opravljanje socialno varstvenih storitev;
– stroški materiala in storitev – so vsi stroški in odhodki za porabljeni material in opravljene
storitve, v obsegu, ki je potreben za izvajanje storitve;
– stroški amortizacije - so stroški izračunane amortizacije v skladu z zakonom o računovodstvu
in na njegovi podlagi izdanim pravilnikom, ki ureja način in stopnje rednega odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev;
– stroški investicijskega vzdrževanja - so stroški za večja popravila, ki ohranjajo uporabno
vrednost zgradb in njenih delov ves čas njihovega trajanja, in se določijo največ v višini 30%
predpisanih stopenj rednega odpisa osnovnih sredstev za zgradbe in njene dele iz prvega
odstavka prejšnjega člena, kolikor ni z navedenim pravilnikom določeno drugače;
– stroški financiranja. – so stroški ali nadomestilo za vloženi kapital in se določijo v višini
zmnožka do največ 60 % knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in priznane
letne obrestne mere, izračunane na način, določen v navodilih iz 46. člena Pravilnika.
Cene socialno varstvenih storitev se določijo na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za
tekoče leto – elementov za oblikovanje cen, preračunanih na enoto storitve. Enota storitve je lahko ura,
dan ali mesec in je za posamezno socialno varstveno storitev določena s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
V nadaljevanju prikazan izračun cene je zgolj okviren, cena bo definirana v sklopu celovitega projekta
razbremenitve kapacitet Doma Danice Vogrinec z izgradnjo dislociranih enot v nadaljnjih fazah.
Izračunane cene so okvirne, po izvedeni investiciji so možna odstopanja oziroma bo izračun cene
narejen pred začetkom obratovanja na ravni celotnega zavoda. Pri tem bo Dom Danice Vogrinec
Maribor sledil dosedanji viziji ugodnih cen storitev, saj ima trenutno na lokacijah Pobrežje in Tabor
najnižje cene storitev (19,11 EUR oziroma 19,31 EUR in 31,68 oziroma 32,03 EUR za oskrbo IV). Cene
storitev se bodo gibale v okvirih javnih izvajalcev v regiji.
Za oblikovanje okvirne cene storitev so upoštevana določila Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS št. 87/2006) in Pravilnika o spremembah pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS št. 127/2006, 8/2007, 51/2008 in
5/2009) ter Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe
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institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v
posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah
storitev.
Pri oblikovanju okvirne cene je upoštevana struktura oskrbe glede na predvideno kapaciteto zavoda in
predpisane elemente cene.
Pri izračunu amortizacije je upoštevana predpisana 3 % stopnja za zgradbo in 12 % za opremo.
Cena standardne storitve je določena za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij. Cena standardne
storitve za enoposteljno sobo (s souporabo sanitarij) je določena tako, da se cena standardne storitve
za dvoposteljno sobo poveča za 10 %.
Cena oskrbe II. In III je skladno z metodologijo povečana za vrednost dodatka za pomoč in postrežbo.
Cena nadstandardne storitve oskrbe se poveča v odstotku od najnižje cene standardne storitve in sicer:
- 5 % za lastne sanitarije,
- 10 % za lastno kopalnico,
- 5 % za balkon ali teraso.
V nadaljevanju je podan okvirni izračun cene storitev na ravni enote, pri čemer pa je potrebno
poudariti, da bo končna cena storitev obračunana na ravni celotnega zavoda oziroma v okviru
projekta »Razbremenitev Doma Danice Vogrinec z izgradnjo dislociranih enot« in bo v okvirih
delovanja javnih domov v regiji, s ciljem čim nižje cene storitev v smislu približevanja storitve
uporabnikom.
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Tabela 25: Struktura povprečnih mesečnih stroškov standardne storitve s ceno oskrbnega dne
I.
a)
b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
a)
II.
a)
b)
c)
III.
IV.
V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

STROŠKI DELA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
povprečna plača zaposlenih (brez direktorja, strokovnega vodje,
pomočnika direktorja, vodje dislocirane enote)
število zaposlenih (brez direktorja, strokovnega vodje, pomočnika
direktorja, vodje dislocirane enote)
povprečni strošek plač (a*b)
mesečna plača direktorja
mesečna plača pomočnika direktorja
mesečna plača strokovne vodje
mesečna plača vodje enote*
plače skupaj (1+2+3+4+5)
prispevki delodajalca za socialno varnost
premije KPDZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)
drugi stroški dela (9.a* (I.b+direktor+strokovni vodja+pomočnik
direktorja+vodja dislocirane enote (če obstaja)
nominalni znesek na zaposlenega na mesec
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a*b+c)
število mest****
standard stroškov in odhodkov oskrbe (na varovanca na mesec)
najemnine in zakupnine povprečno mesečno
STROŠKI AMORTIZACIJE**
STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - povprečno
mesečno
STROŠKI FINANCIRANJA - povprečno mesečno***
SKUPAJ (I+II+III+IV+V)
Cena oskrbnega dne standardne storitve
Povprečni mesečni stroški skupaj
Število mest
Število mest - 98% zasedenost doma
število oskrbnih dni povprečno na mesec
cena oskrbnega dne v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij
(1/3/4)
cena oskrbnega dne v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij (5+10%)

Oskrba I
12.249,90

Oskrba IV
5.234,78

1.133,76

1.190,47

6,74
7.640,41

2,25
2.682,13

1.102,43
8.742,84
1.407,60

183,74
2.682,13
431,82

263,23

299,79

1.836,23
237,27
5.482,80
30
182,76

1.821,05
237,27
913,80
5
182,76

1.222,98

203,83

18.955,67

6.352,41

Oskrba I
18.955,67
30
29,4
30,41666667

Oskrba IV
6.352,41
5
4,9
30,41666667

21,20
23,32

42,62
46,88

*polovična zaposlitev (46. plačni razred)**vrednost amortizacije v ceno ni vračunana, v primeru zaračunavanja v višini do 20 % v strukturi cene, bi le-ta
znašala 24,79 EUR ***ni vračunano v ceno zaradi predvidenega zagotavljanja sofinancerskih sredstev****upoštevana vsa ležišča vklj. z dnevnim varstvom

Tabela 26: Okvirni prihodki na letni ravni
Vrsta prihodka
Osnovna oskrba I
dodatek za oskrbo II
dodatek za oskrbo III
oskrba IV
Nadstandard
Skupaj prihodki iz naslova oskrbe
Prihodki iz naslova zdravstvene nege
Drugi prihodki - ocena
Skupaj - prihodki
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Št. oskrbnih
dni
10.731
2.146
5.723
1.789

Cena
oskrbnega
dne
21,20
4,93
9,86
42,62

12.519

15,00

Vrednost
227.468
10.581
56.431
76.229
50.801
421.510
187.785
10.000
619.295

% v strukturi
37%
2%
9%
12%
8%
68%
30%
2%
100%

Stran 63

Dom starejših Sveta Ana

Investicijski program

Tabela 27: Okvirni stroški na letni ravni
Vrsta stroška
stroški dela
stroški materiala in storitev
Investicijsko vzdrževanje
Skupaj- stroški

skupaj dom
OI
OII
OIII
377.933 146.999 2.905 14.983
207.119 65.794 7.676 41.447
34.243 14.676
619.295 227.468 10.581 56.431

INVENIO d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor

OIV
nadstandard
62.817
10.966
33.680
2.446
17.122
76.229
50.802

druge
ZN
storitve
150.228
37.557 10.000
187.785

10.000
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VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA
UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJE

14.1. Izračun finančnih kazalnikov
i. Izhodišča, omejitve in predpostavke
− Vrednotenje je opravljeno po metodi cost-benefit analize v pogojih »z« in »brez« investicije.
− Pri izračunu upravičenosti naložbe je upoštevan 4 % diskontni faktor, skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.
l. RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).
− Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun rentabilnosti je do leta 2035. Upoštevana
ekonomska doba je 15 let.
− Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah april 2021.
− Pri izračunu amortizacije je upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – vključno s spremembami (Ur. l. RS
št. 45 z dne 6. 5. 2005, Ur. l. RS št. 138/2006 in Ur. l. RS št. 120/2007).
− Vse vrednosti so podane v EUR.
ii. Stroški in koristi
Upoštevani so investicijski stroški za izvedbo predlaganih ukrepov v skupni vrednosti 4.854.896,09 EUR
(z DDV, ob zmanjšanju odbitnega 4 % deleža in nepredvidenih del) v naslednji dinamiki:
− leto 2021:
448.427,56 EUR
− leto 2022:
4.406.468,53 EUR
Iz naslova predmetne investicije bodo predvidoma prihodki enaki operativnim stroškom, v predhodnem
poglavju informativno ocenjeni na 619.295 EUR.
Na koncu ekonomske dobe projekta je dodan ostanek vrednosti v višini 2.532.608,14 EUR, kot razvidno
iz tabele v nadaljevanju.
Tabela 28: Okvirni izračun amortizacije
Vrsta osnovnega sredstva

NV

Am.st.

Amortizacija Popravek vred. Ostanek vrednosti

Zgradbe

4.151.816,62

3,00%

124.554,50

1.619.208,48

2.532.608,14

Oprema

460.839,47

12,00%

55.300,74

718.909,57

0,00

Skupaj

4.612.656,09
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Tabela 29: Prikaz finančnih tokov
Nediskontirane vrednosti
Leto (letnica)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

Skupaj

Investicijski
stroški
448.427,56
4.406.468,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.854.896,09

Operativni
stroški
0,00
0,00
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
8.050.831,73

Prihodki

Ostanek
vrednosti

Neto
denarni tok

0,00
0,00
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
619.294,75
8.050.831,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.532.608,14
2.532.608,14

-448.427,56
-4.406.468,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.532.608,14
-2.322.287,90

Diskontiran
neto denarni
tok
-448.427,56
-4.236.988,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.462.518,10
-3.222.898,40

Tabela 30: Prikaz finančnih kazalnikov
Neto sedanja vrednost

-3.222.898

Interna stopnja donosa

-4,85 %

Relativna neto sedanja vrednost

-0,6879

V izračunu učinkov investicije so bili upoštevani samo dejanski denarni tokovi in samo na njihovi podlagi
je projekt, izkazal manj ugodne kazalnike učinkovitosti.
Bodo pa cene storitev oblikovane na način, da bodo prihodki zadoščali za pokrivanje stroškov, s čimer
bo omogočeno normalno poslovanje doma.
Ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost negativna, kar pomeni, da pričakovani bodoči diskontirani
donosi investicije ne pokrivajo sedanjega diskontiranega zneska investicijskih vlaganj. Izračunana
interna stopnjo donosa je prav tako negativna oz. manjša od 4 %, prav tako relativna neto sedanja
vrednost, ki meri neto donos na enoto investicijskih stroškov.
Izkazani finančni kazalniki so sicer manj ugodni, kar pa je razumljivo glede na naravo projekta, ki je v
širšem družbenem interesu, hkrati pa dokazuje smiselnost sofinanciranja projekta z EU sredstvi. Projekt
v prvi vrsti pripomore k zagotovitvi ustrezne infrastrukture za namestitev starejših v bližini svojega kraja,
v sodobne kapacitete, s poudarkom na inovativnih pristopih, ob hkratni razbremenitvi in prilagoditvi
kapacitet tehničnim zahtevam v matični enoti.
Projekt se v ekonomski dobi ob upoštevanju zgolj finančnih koristi ne povrne.
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14.2. Izračun ekonomskih kazalnikov
i. Izhodišča, omejitve in predpostavke
− Vrednotenje je opravljeno po metodi cost-benefit analize v pogojih »z« in »brez« investicije.
− Pri izračunu upravičenosti naložbe je upoštevan 5 % diskontni faktor, skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.
l. RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).
− Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun rentabilnosti je do leta 2035. Upoštevana
ekonomska doba je 15 let.
− Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah april 2021.
− Vse vrednosti so podane v EUR.
ii. Stroški in koristi
Upoštevani so investicijski stroški za izvedbo predlaganih ukrepov (brez DDV in nepredvidenih del) v
skupni vrednosti 4.385.299,01 EUR v naslednji dinamiki:
− leto 2021:
403.251,06 EUR
− leto 2022:
3.982.047,95 EUR.
Iz naslova predmetne investicije bodo predvidoma prihodki enaki operativnim stroškom, kot opredeljeni
v predhodnem poglavju.
V času izvajanja investicije so ocenjeni multiplikativni učinki v višini 30 % investicijskih stroškov.
Upoštevane so še naslednje koristi (eksternalije) v obdobju 2023 do 2035, ocenjene v skupni okvirni
vrednosti 400.000,00 EUR in sicer:
− koristi iz naslova zagotovitve bivanja v domačem kraju (prihranki svojcev, ohranitve zaposlitev
na račun zagotovljenega varstva v svojem kraju ipd.).
Na koncu ekonomske dobe projekta je dodana rezidualna vrednost investicije v višini neodpisane
vrednosti osnovnih sredstev (brez DDV), v višini 2.320.938,54 EUR.
Tabela 31: Okvirni izračun amortizacije
Vrsta osnovnega
sredstva

NV

Am.st.

Amortizacija

Popravek vred.

Ostanek
vrednosti

Zgradbe

3.804.817,28

3,00%

114.144,52

1.483.878,74

2.320.938,54

Oprema

380.481,73

12,00%

45.657,81

593.551,50

0,00

Skupaj

4.185.299,01
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Tabela 32: Prikaz ekonomskih tokov
Nediskontirane vrednosti
Leto

Investicijski
stroški

2021

403.251,06

2022

3.982.047,95

2023

0,00

2024

0,00

2025

Operativni
stroški

Eksternalije

Ostanek
vrednosti

Neto
denarni tok

0,00

120.975,32

0,00

-282.275,74

-282.275,74

0,00

0,00

1.194.614,39

0,00

-2.787.433,57

-2.654.698,63

619.294,75

619.294,75

400.000,00

0,00

400.000,00

362.811,79

619.294,75

619.294,75

400.000,00

0,00

400.000,00

345.535,04

0,00

619.294,75

619.294,75

400.000,00

0,00

400.000,00

329.080,99

2026

0,00

619.294,75

619.294,75

400.000,00

0,00

400.000,00

313.410,47

2027

0,00

619.294,75

619.294,75

400.000,00

0,00

400.000,00

298.486,16

2028

0,00

619.294,75

619.294,75

400.000,00

0,00

400.000,00

284.272,53

2029

0,00

619.294,75

619.294,75

400.000,00

0,00

400.000,00

270.735,75

2030

0,00

619.294,75

619.294,75

400.000,00

0,00

400.000,00

257.843,57

2031

0,00

619.294,75

619.294,75

400.000,00

0,00

400.000,00

245.565,30

2032

0,00

619.294,75

619.294,75

400.000,00

0,00

400.000,00

233.871,72

2033

0,00

619.294,75

619.294,75

400.000,00

0,00

400.000,00

222.734,97

2034

0,00

619.294,75

619.294,75

400.000,00

0,00

400.000,00

212.128,54

2035

0,00

619.294,75

619.294,75

400.000,00

2.320.938,54

2.720.938,55

1.374.258,86

4.385.299,01

8.050.831,73

8.050.831,78

6.515.589,70

2.320.938,54

4.451.229,28

1.813.761,33

Skupaj

0,00

Prihodki

Diskontiran
neto denarni
tok

Tabela 33: Prikaz izračunanih ekonomskih kazalnikov
Neto sedanja vrednost

1.813.761,33 EUR

Interna stopnja donosa

11,99 %

Relativna neto sedanja vrednost

0,4323

Projekt dosega zadovoljivo donosnost ob upoštevanju ekonomskih kazalnikov.
Za predmetno investicijo so pomembne tudi koristi, ki jih ni možno finančno ovrednotiti in so predmet
poglavja 14.3.

14.3. Opis stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem
Ugotavljamo, da projekt s finančnega vidika ne dosega zadovoljive stopnje donosa, je pa upravičen iz
ekonomskega vidika, na podlagi širših družbenih koristi, v smislu multiplikativnega učinka v regiji,
kvalitetnejšega izvajanja osnovne dejavnosti zavoda in boljših pogojev za zaposlene.
Dislocirana enota bo umeščena v bližino vrtca, šole in telovadnice, s čimer bodo zagotovili primerne
pogoje za vse generacije, torej tudi za starejšo populacijo, za katero v občini trenutno še ni poskrbljeno
ter vzpostaviti uporabnikom prijazno in z okoljem usklajeno strukturo, ki bi starostnikom omogočila
kakovostno preživljanje starostnega obdobja.
Na podlagi vseh obravnavanih koristi je investicija smiselna in upravičena.
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ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

Analiza tveganja se osredotoča na identificiranje in definiranje možnih tveganj, ki bi lahko ogrozila oz.
negativno vplivala na izvedbo projekta. V nadaljevanju prikazujemo 3 kritične skupine tveganj in sicer:
tveganja razvoja projekta in splošna tveganja, tveganja izvedbe projekta ter tveganja, ki lahko nastanejo
v fazi obratovanja projekta vključno s prikazom njihovega vpliva ter možnost nastanka. Analiza tveganja
temelji na preteklih izkušnjah izdelovalca Investicijskega programa na podobnih investicijah.
Tabela 34: Prikaz tveganj projekta
Stopnja
tveganj
Ocena
Tveganja
(verjetnost
vpliva**
dogodka)*
TVEGANJA RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA
Tveganje zaradi imenovanja
neizkušenega in strokovno
neusposobljenega
odgovornega vodje za
izvedbo investicijskega
projekta

Tveganje zaradi
preobremenjenosti
odgovornega vodje za
izvedbo investicijskega
projekta in članov projektne
skupine z drugimi nalogami

1

2

Posledice tveganj

Ukrepi za zmanjšanje
tveganj

Čas: 3
Stroški: 2
Kakovost: 3

- Projekt ne bo uspešno
voden in pravočasno
zaključen;
- Sprejemanje napačnih
odločitev;
- Nejasno delegirane
naloge;
- Nejasno opredeljene
odgovornosti in
pristojnosti udeležencev
na projektu

- Imenovanje izkušenega in
strokovno usposobljenega
odgovornega vodje za
izvedbo investicijskega
projekta;
- Zagotovitev zunanjih in
notranjih svetovalcev

Čas: 3
Stroški: 2
Kakovost: 3

- Projekt ne bo uspešno
voden in izveden ter
pravočasno zaključen;
- Projekt ne bo primerno
spremljan in posledično
se bodo nastali problemi
reševali na daljše
časovno obdobje

- Imenovanje izkušenega in
strok. usposobljenega
strokovnega vodje, ki ni
preobremenjen z drugimi
nalogami,
- Imenovanje ustreznih
članov proj. skupine, ki
niso preobremenjeni z
drugimi nalogami

- Spremljanje
zakonodaje v vseh
fazah izvedbe projekta

Tveganje zaradi spremembe
zakonodaje

1

Čas: 3
Stroški: 2
Kakovost: 3

- Neusklajenost projekta z
veljavno zakonodajo
- Podaljšanje roka
izvedbe projekta zaradi
potrebnih prilagoditev
dokumentacije

Tveganje zaradi nestabilnih
političnih dejavnikov

1

Čas: 2
Stroški: 2
Kakovost: 2

- Zastoj (ustavitev)
projekta

- Preveritev strateških
odločitev države

1

Čas: 1
Stroški: 1
Kakovost: 1

- Podaljšanje roka
izvedbe projekta

- Upoštevanje zahtev oz.
priporočil
- Pozitivno informiranje
javnosti glede projekta

Tveganje zaradi odklonilnega
javnega mnenja do realizacije
projekta (npr. vplivi na
kvaliteto življenj. Okolja
prebivalcev…)

- V primeru epidemije
časovni zamik izvedbe
Čas: 5
Epidemiološka tveganja (npr.
ali upočasnjeno
5
Stroški: 3
izvajanje vsled
virus COVID19)
Kakovost: 1
upoštevanja priporočil
(omejitve na gradbišču)
*Stopnja tveganja: 1-majhna verjetnost 3-srednja verjetnost 5-velika verjetnost
**Ocena vpliva:
0-ni vpliva 1-majhen vpliv 3- srednji vpliv 5-velik vpliv
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Stopnja
tveganj
Tveganja
(verjetnost
dogodka)*
TVEGANJE IZVEDBE PROJEKTA

Ocena
vpliva**

Tveganje zaradi
nerazpolaganja z zadostnimi
finančnimi sredstvi (glede na
pridobljene ponudbe)

2

Čas: 3
Stroški: 4
Kakovost: 4

Tveganja zaradi vremena

2

Čas: 3
Stroški: 3
Kakovost: 3

Tveganje v postopkih oddaje
del

2

Čas: 3
Stroški: 3
Kakovost: 4

Tveganje zaradi izbora
nestrokovnih in neizkušenih
zunanjih izvajalcev

3

Čas: 3
Stroški: 3
Kakovost: 4

Posledice tveganj

Ukrepi za zmanjšanje
tveganj

- Projekt ne bo
- Priprava kvalitetne
zaključen v
projektne
predvidenem roku,
dokumentacije v skladu
- Potreba po zagotovitvi
z veljavno zakonodajo;
dodatnih denarnih
- Priprava natančnih
sredstev;
popisov del, ki so
- Pri prekoračitvi
sestavni del razpisne
predvidenega zneska
dokumentacije, za čim
za izvedbo investicije
natančnejšo oceno
za več kot 20 %,
predvidenih stroškov
potreba po novelaciji
invest. dokumentacije
- Podaljšanje roka
izvedbe investicije;
- V primeru pričakovanih
- Potreba po zagotovitvi
kasnitev dela v
dodatnih denarnih
normalnih vremenskih
sredstev v fazi
pogojih, delati dalje kot
izvedbe za možnost
po običajnem urniku
odprave posledic
vremena
- Posebna pozornost
- Ponovitev postopka
namenjena postopku
javnega razpisa;
oddaje del (jasna
- Zamuda pri oddaji del
opredelitev obsega
del...)
- Priprava kvalitetne
razp. dokumentacije v
- Podaljševanje rokov
skladu z veljavno
izvedbe in potreba po
zakonodajo;
zagotovitvi dodatnih
- Jasno definiranje
denarnih sredstev;
pogojev, ki jih mora
- Zamude pri pridobitvi
ponudnik – izvajalec
ustrezne
izpolniti predvsem
dokumentacije;
glede referenc,
- Zapleti pri potrjevanju
kadrovske zasedbe, ter
dokumentacije,
določitev ustreznih
- Spreminjanje in
meril za izbor
dopolnjevanje
ponudnika,
dokumentacije
- Zagotavljanje stalnega
nadzora nad delom
izvajalcev za
pravočasno ukrepanje

TVEGANJE OBRATOVANJA PROJEKTA
Tveganje zaradi
nedoseganja okoljevarstvenih standardov
*Stopnja tveganja:
**Ocena vpliva:

1

Čas: 2
Stroški: 3
Kakovost: 3

- Poslabšanje
kakovosti okolja,
- Povečanje
obremenitev okolja,
- Povečanje stroškov
izvedbe projekta

- Upoštevanje
standardov kakovosti
okolja v vseh fazah
izvajanja investicije
kakor tudi v fazi
obratovanja objekta

1-majhna verjetnost 3-srednja verjetnost 5-velika verjetnost
0-ni vpliva 1-majhen vpliv 3- srednji vpliv 5-velik vpliv
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i. Tveganje razvoja projekta
Za razvoj oz. izvedbo projekta so pomembna predvsem finančna sredstva ter strokovno usposobljena
ekipa za pripravo projekta.
ii. Tveganje izvedbe
V fazi izvedbe lahko pravočasno izvedbo ogrozijo nepredvidene vremenske razmere, na katere tako
izvajalec kot tudi naročnik nima vpliva. Višjo stopnjo tveganja oz. višjo verjetnost nastanka dogodka
pripisujemo izboru neustreznega oz. neizkušenega izvajalca del, kar pa se da ponovno preprečiti s
pripravo ustreznega razpisnega gradiva in jasno določenimi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolniti
(predvsem reference, kadrovska zasedba).
V primeru izbora nestrokovnega izvajalca del, bo naročnik skladno s pogodbenimi določili zaščiten in
sicer z:
− garancijo za dobro izvedbo del,
− možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penali) za vsak dan zamude.
Naročnik je upravičen do unovčitve garancije za dobro izvedbo del v primeru izvajalčeve zamude,
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa tudi v primeru nekvalitetno izvedenih del. V kolikor višina
garancije ne bi zadoščala, bo moral, skladno s pogodbenimi določili, izvajalec plačati razliko do polne
višine nastalih stroškov.
iii. Tveganje obratovanja objekta
V fazi obratovanja objekta je lahko investicija podvržena višji stopnji tveganja predvsem takrat, kadar
osebje, ki je zadolženo za upravljanje objekta – predvsem za delo z napravami, ni primerno strokovno
usposobljeno ter ne upošteva podanih navodil glede obratovanja in vzdrževanja objekta, ki jih pripravi
izvajalec del. Za preprečitev tovrstnega tveganja je potrebno poskrbeti za ustrezno šolanje in
izpopolnjevanje tehničnega osebja.
iv. Splošna tveganja
Menimo, da so splošna tveganja – politična, gospodarska, družbena, kulturna povsem minimalna in ne
bodo ogrozila izvedbe projekta.
V okviru analize občutljivosti obravnavamo naslednje parametre in njihov vpliv na projekt in sicer:
− povečanje investicijskih stroškov,
− zmanjšanje družbenih koristi in
− zmanjšanje ostanka vrednosti.
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Tabela 35: Rezultati analize občutljivosti – ekonomski kazalniki
Ekonomska neto sedanja
vrednost

Ekonomska interna stopnja
donosnosti

Povečanje investicijskih stroškov za 1 %

1.771.804,55 (-2,31 %)

11,76 % (-1,92 %)

Zmanjšanje eksternalij za 1 %
Zmanjšanje ostanka vrednosti za 1 %

1.765.389,26 (-2,67 %)
1.802.039,01 (-0,65 %)

11,78 % (-1,71 %)
11,96 % (-0,23 %)

1.813.761,33 EUR

11,99 %

Sprememba

Osnovna vrednost

Na podlagi upoštevanja priporočil, da se kot kritične obravnavajo spremenljivke, katerih 1 % sprememba
povzroči 5 % spremembo osnovne vrednosti NSV, nobena od obravnavanih spremenljivk ni kritična.
Največji vpliv na izračunane parametre ima sprememba investicijskih stroškov, zato je še posebej
pomembno investicijo izvesti v okviru načrtovanih vrednosti oziroma z minimalnimi odstopanji.
Ugotavljamo, da je obravnavani projekt glede na rezultate analize občutljivosti manj rizičen.
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SKLEPNE UGOTOVITVE

Občina Sveta Ana namerava s pomočjo Doma Danice Vogrinec Maribor zgraditi Dom za starejše z
zagotovitvijo do 35 kapacitet in tako zagotoviti potrebne kapacitete za starostnike na svojem območju,
s čimer bi zagotovila kvalitetne pogoje v kraju za vse starostne skupine in s tem manjša možnost
odseljevanja.
Glede na to, da je izgradnja doma z vso potrebno infrastrukturo, še posebej za manjše kapacitete dokaj
zahtevna, je smiselna in bolj racionalna navezava na obstoječe domove, tako v smislu bodočega
upravljanja, kakor tudi zagotavljanja vzporednih aktivnosti (npr. kuhinja, pralnica,…).
V ta namen je načrtovana vzpostavitev dislocirane enote doma starejših občanov v Občini Sveta Ana,
kot sestavni del mreže Doma Danice Vogrinec. Predvidena je novogradnja sodobnega objekta s štirimi
bivalnimi enotami, kjer bi se nudile oskrbovalne storitve za starostnike. Do 35 varovancev bi bilo
nameščenih v treh negovalnih oddelkih in oddelku dnevnega centra, kjer bi imeli možnost preživljanja
kakovostnega prostega časa v svojem domačem okolju. Dom bo izgrajen v neposredni bližini šole in
vrtca, z možnostjo medgeneracijskega povezovanja, na zemljišču, ki je že v lasti Občine Sveta Ana.
Celotna investicija znaša 5.082.776,38 EUR po stalnih oziroma 5.165.770,60 EUR po tekočih cenah.
Investicijo je predvideno izvesti v letih 2021-2022, v kolikor bodo sredstva za sofinanciranje pridobljena
v prvi polovici leta 2021.
Projekt bo financiran s strani Doma Danice Vogrinec ob upoštevanju sofinancerskih sredstev EU
(React). Občina Sveta Ana zagotavlja komunalno opremljeno zemljišče in 400.000 EUR.
Na podlagi prikazanih finančnih in ekonomskih izračunov ugotavljamo, da investicija zgolj ob
upoštevanju finančnih kazalnikov izkazuje manj ugodne rezultate, vendar je opravičljiva in nujna ob
upoštevanju družbeno-ekonomskih koristi, kakor tudi koristi, ki jih ni možno finančno ovrednotiti.
Investicija sledi zastavljenim ciljem investitorja.
Cene storitev bodo oblikovane na način, da bodo zadoščale za pokrivanje nastalih stroškov. Cena
storitev je v predmetnem dokumentu prikazana zgolj informativno, izračun cen storitev bo narejen na
ravni zavoda, ob upoštevanju ostalih načrtovanih sklopov, v kasnejšem obdobju, na ravni celovitega
projekta (razbremenitev kapacitet matične enote Doma Danice Vogrinec z izgradnjo dislociranih enot).
Na podlagi vseh obravnavanih koristi je investicija smiselna in upravičena.
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