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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014 
Datum:  5. 7. 2017 

 
 
 
 
 
 

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

sklicujem 
 

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

 sredo, 12. julija 2017,  ob 16. uri, 
 

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

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje in 4. dopisne seje 
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v občini Sveta Ana 
4. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2017 
5. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 
6. Investicija daljinsko ogrevanje "DOLB Sveta Ana" 
7. Pobude in vprašanja 

 
Prosim za zanesljivo udeležbo!  
 

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

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU: 
 
 
 
 
K točki 1 
Dnevni red po predlogu 
K točki  2 
Gradivo je priloženo 
K točki  3 
Odlok je priložen v gradivu.  
K točki 4 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 5 
Sklep je priložen v gradivu.  
K točki 6 
Gradivo je priloženo. 
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OBČINA SVETA ANA        2 
           Občinski svet 
 
 
Številka: 03202-001/2014 
Datum:  14. 4. 2017                                         
 

 
 

ZAPISNIK 
 

13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA,  
KI JE BILA 12. APRILA 2017 

 
 

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:  
Drago Ruhitel, Breda Špindler, Roman Režonja, Feliks Berič, Drago Weinhandl, Mirko 
Šenveter in Karl Škrlec (pridruži se ob 16.10). 
 
Opravičeno odsotni člani OS: Suzana Rejak Breznik in Katica Bauman 
                      
Neopravičeno odsotni člani OS: / 
 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica 
občinske uprave, Irena Golob, Stanka Ferš, Petra Golob in Anita Rojko 
(pridruži se ob 17.00 uri), Rado Orešič, PP Lenart, Stjepan Oreški in Merc 
Robert - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, Gabrijela Konrad -  
Nadzorni odbor. 
 

Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti šest (6) svetnikov. 
 
K točki 1 
 
Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje. 
3. Pregled varnostne situacije za leto 2016. 
4. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016. 
5. Odlok o urejanju naselij v Občini Sveta Ana. 
6. Zaključni račun za leto 2016. 
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2017. 
8. Sklep o potrditvi dokumenta  identifikacije investicijskega projekta (DIIP) -  dozidava  

vrtca Sveta Ana. 
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9. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, kot 
socialna oskrba na domu za uporabnika za leto 2017. 

10. Letni program sofinanciranja športa v Občini Sveta Ana v letu 2017. 
11. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro. 
12. Pobude in vprašanja. 

 
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa.  
 
Sklep št. 110 
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
39/10 in MUV 23/12) se potrdi predlagani  dnevni  red.  
 
Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo šest (6) svetnikov.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 2 
PREGLED IN POTRDITEV SKLEPOV 12. REDNE SEJE   
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
O zapisniku 12. redne seje in sprejetih sklepih, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 
glasovanje predlog sklepa.  
  
Sklep št. 111 
Občinski svet je potrdil zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, z dne 
16. 12. 2016. 
 
Navzočih je bilo šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 3 
PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE ZA LETO 2016 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je pozdravil prisotnega 
pomočnika komandirja Rada Orešiča in mu predal besedo.      
 
Razpravljal je svetnik Roman Režonja.  
 
Občinski svet se je seznanil s Poročilom Policijske postaje Lenart 
 
K točki 4 
POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MARIBOR ZA LETO 
2016. 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
prisotnima Stjepanu Oreškemu in Robertu Merc.      
 
Občinski svet se je seznanil s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Maribor za leto 2016. 
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K točki 5 
PREDLOG ODLOKA O UREJANJU NASELIJ V OBČINI SVETA ANA  
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
Renati Trajbar Kurbus, ki je podala podrobnejšo obrazložitev.  Razpravljali so Stjepan Oreški 
- MOM in svetnika Drago Ruhitel ter Drago Weinhandl     
 
Župan da na glasovanje predlagan odlok.  
Sklep št. 112 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 110/2002 s spremembami) ter 6. in 15.  člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 39/2010 in 107/2010 ter MUV, št. 6/2014)  se sprejme odlok v prvem branju, kot je 
predložen. 
 
Pred obravnavo odloka za drugo branje se bo predhodno sestal še Odbor za okolje, prostor 
in infrastrukturo. 
 
Navzočih je bilo osem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 6 
ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki občinske uprave Stanki Ferš, ki je podala obrazložitev.  
 
Razpravljala sta svetnika Drago Weinhandl in Breda Špindler.  
 
Župan da zaključni račun za leto 2016 na glasovanje. 
 
 
Sklep št. 113 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št., 79/1999, 124/2000, 
79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSDPO, 
109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 112011-UPB4 (14/2013 popr.)) 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 2016 
 
Navzočih je bilo osem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
PROTI je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 7 
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki občinske uprave Stanki Ferš. 
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Pri tej točki je razpravljal svetnik Drago Weinhandl. Po končani razpravi, je župan dal na 
glasovanje predlagan odlok. 
 
 
Sklep št. 114 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl 
US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-a, 101/13-
ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-a; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta občine Sveta 
Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) se sprejme Odlok o rebalansu 
proračuna občine Sveta Ana za leto 2017. 
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
PROTI je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 8 
SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA  IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
(DIIP) -  DOZIDAVA  VRTCA SVETA ANA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki občinske uprave Ireni Golob. 
 
Pri tej točki sta razpravljala svetnika Drago Weinhandl in Feliks Berič. Po končani razpravi, je 
župan dal na glasovanje predlagan sklep. 
 
 
Sklep št. 115 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10), Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. 
RS št. 39/10 in 107/10, MUV 06/14) se  
 
1. Potrdi  dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt: DOZIDAVA VRTCA 
SVETA ANA, kot je  predložen. 
2. Župana se pooblasti, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe projekta 
za potrebe javnega razpisa. 
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
PROTI je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 9 
SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČI DRUŽINI 
NA DOMU, KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU ZA UPORABNIKA ZA LETO 2017 
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Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki občinske uprave Ireni Golob. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje predlog sklepa.  
 
Sklep št. 116 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10,  107/10, MUV 
06/14) in 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,  5/09, 06/12), Rasti elementov cen socialno 
varstvenih storitev za leto 2017 (Uradni list RS št. 4/17) se sprejme soglasju k ceni varstvene 
storitve  pomoči družini na domu, kot socialna oskrba na domu za uporabnika za leto 2017. 
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 10 
LETNI PROGRAM SOFINANCIRANJA ŠPORTA V OBČINI SVETA ANA V LETU 2017 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki občinske uprave Ireni Golob. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje predlog sklepa.  
 
Sklep št. 117 
Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), 
5. člena Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini sveta Ana (Uradni list RS št. 
18/06), ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in 107/10, MUV 
6/14)  se sprejme Letnega program sofinanciranja športa v Občini sveta Ana za leto 2017. 
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 11 
SKLEP O UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
uslužbenki občinske uprave Renati Trajbar Kurbus. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje predlog sklepa.  
 
Sklep št. 118 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v 
nadaljevanju: ZGO-1) in  6. ter 15. člena Statuta  Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) se sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro. 
 
 
Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov. 
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Za je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 12 
POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Pri tej točki so razpravljali svetniki Roman Režonja, Breda Špindler, Karl Škerlec in Drago 
Weinhandl.  
 
Svetnica Suzana Rejak Breznik je po e-pošti posredovala svoje pomisleke in pobude in je 
zaradi svoje odsotnosti poprosila, da se svetnike seznani z dopisom, kar je župan tudi storil.  
 
Župan med svetnike razdeli Dokumentacijo v projektu "Novogradnja kotlovnice s toplovodnim 
razvodom do objektov", investitorja NM toplotna energija - Marjan Kramberger s.p. in 
svetnike seznani s projektom. 

 
Drago Weinhandl glede na razdeljeno dokumentacijo pripomni, da bi bilo smotrneje, da 
občina razpiše koncesijo za izvajanje oz. gradnjo toplovodnega sistema in dobavo  toplotne 
energije, pa tudi če bo Marjan Kramberger tisti oz. edini, ki se bo prijavil.  
Nadalje predlaga oz. daje pobudo, da se cesta pri Holerju na Dražen Vrhu rekonstruira oz. 
da v načrt razvojih programov, da ne bo prej stara 30 let.  
Nadalje prosi za kalkulacijski izračun, ki je pripeljal do izračuna cen odvajanja, čiščenja, 
omrežnine, saj je bil sprejet cenik. Prav tako vpraša ali je z Cenitvenim poročilom, ki ga je 
pripravil Slavko Bunderla s.p., prišlo do popravka osnovnih sredstev oziroma do prilagoditve. 
Odgovor, da ne, mu poda Stanka Ferš.  
Naslednje vprašanje se nanaša na koncesijo za ravnanje z odpadki in sicer ga zanima kdaj 
bo izveden javni razpis? 
Odgovori se mu, da je razpis v teku, da gre za skupen razpis občin z območja UE Lenart. 
Objava je bila v Uradnem listu RS št. 24/2016. 
 
Glede kalkulacijskega izračuna mu župan pove, da je občina pri dr. Žanu J. Oplotniku 
naročila izdelavo Elaborata o oblikovanju cen izvajanja gospodarske javne službe odvajanja 
in gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda s pripadajočo omrežnino. D. Weinhandl 
vpraša, ali to sedaj pomeni, da bomo imeli nove cene. Župan mu pove, da na to sedaj ni 
mogoče napovedati.  
 
Nadalje D. Weinhandl opozori na navedbe občana Sandija Ornika, ki je nezadovoljen s traso 
kanalizacijska cevovoda, ki kljub prvotnemu dogovoru sedaj poteka po sredi zemljišča, kjer je 
želel v bodoče graditi.  
Župan mu odgovori, da je še nedolgo pred tem govoril z ga. Ornik, ki ni omenjala tovrstnih 
težav.  
 
Drago Weinhandl opozori tudi na korespondenco med NO in njim ter občinsko upravo glede 
na njegove pobude za revizijo. Prosi, da so dopisi ustrezno opremljeni.  
 
Roman Režonja vpraša župana kako je z optiko. Župan mu odgovori, da je pred časom imel 
sestanek s Telekomom, da je to v planu za leto 2017, da se sicer čaka na investicijo 
izgradnja občinskega pločnika, da bo to potekalo istočasno. 
 
Breda Špindler predlaga, da se na poti od stavbe PGD Sveta Ana proti igrišču posadijo 
drevesa. Župan ji odgovori, da bomo njeno pobudo skušali čim prej realizirati.  
 
Karl Škerlec opozori na zbirni jašek pod Fekonjem, da je ta zelo v slabem stanju. Župan 
pove, da ve, da je le-to videl in da bomo ustrezno ukrepali.  Nadalje Karl Škrlec vpraša kako 
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je z vodovodnim priključkom za gasilski objekt v Lokavcu. Župan pove, da je bil danes 
seznanjen, da objekt nima urejenega vodovodnega priključka, da bo to pač potrebno urediti 
in da bo društvo moralo poravnati stroške priključka do Mariborskega vodovoda, kot vsi 
ostali.   
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 13. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan 
ob 19.45 uri sejo končal. 
 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus  
 
 

 
       Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
                    ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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Številka: 03202-001/2014 
Datum: 1. 6. 2017 
 

 
 
 

ZAPISNIK 
 

4. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 
 
 

Čas trajanja seje od 29. maj 2017 do 31. maj 2017 do 12.00 ure.  
Sejo je sklical župan Silvo SLAČEK. 
 
Vabilo je bilo po elektronski pošti posredovano vseh članom občinskega sveta , prav tako so 
bili na sejo opozorjeni preko SMS sporočila. 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana  
 
2.  Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Sveta Ana  
 
 
K točki 1 
PREDLOG Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana  
 
Gradivo za  točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Sklep št. 119 
Na podlagi 11. člena in 61. a člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-
C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US in 14/15 – 
ZUUJFO) 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Ur. list RS št. 39/10, 107/10, MUV 06/14) 
Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji  4. dopisni seji dne 31.05.2017 sprejme Odlok  o 
spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
naselja Sveta Ana.. 
 
Glasovnice je oddalo šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 2 
Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Sveta Ana  
 
Gradivo za  točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Sklep št. 120 
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/2007-UPB, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 
40/2012 -ZUJF, 57/2012- ZPCP-2D, 47/2015, 46/2016 in 49/2016. popr.) in 15. člena Statuta 
Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010 in MUV 6/2014) se sprejme 
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pozitivno mnenje h kandidatu Borisu MLAKAR za imenovanje ravnatelja Osnovne šole 
Sveta Ana. 
 

 
Glasovnice je oddalo šest (6) svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus  
 

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

        3 
            

    
Številka:  35008-02/2017 
Datum:    5. 7. 2017 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG 
 

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O  OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA 

POSLOVNO CONO V ŽICAH V OBČINI SVETA ANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:   Župan občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL:  ZUM d.o.o. Maribor 
                                       Občinska uprava Sveta Ana 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 11. člena in 61. a člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO) 15. člena 
Statuta občine Sveta Ana (Ur. list RS št. 39/10, 107/10, MUV 06/14) Občinski svet Občine 
Sveta Ana na svoji  14. redni seji dne 12.07.2017  sprejme Odlok  o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta 
Ana predloženi obliki. 
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PREDLOG 
 
Na podlagi 11. člena in 61. a člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-
ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US in 
14/15 – ZUUJFO) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in 
107/10 ter Medobčinski uradni vestnik, št. 06/14) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 
svoji 14. redni seji dne 12.07.2017 sprejel 
 

Odlok 

 o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana  

1. člen 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
95/2010), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko 
naloge: 17023. 

2. člen 

(1) Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na oblikovanja objekta na zemljišču s 
parc. št. 492/5, k.o. Žice (524).  

(2) Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo poleg tega odloka tudi priloge, ki so na 
vpogled v prostorih občine Sveta Ana. 

3. člen 

Dopolni se 15. člen z novim 9. odstavkom, ki se glasi: 

»Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena, se na površini za razvoj objekta 
A3 lahko streha izvede kot dvokapna, pri čemer je sleme vzporedno z daljšo stranico 
objekta, ter s primerno kritino temne barve. Površina za razvoj objekta A3 je razvidna iz 
grafičnega dela (karta 3.3 Ureditvena situacija – 3. etapa).« 

4. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
 
Številka: 35008-02/2017 
Datum:   12.07.2014  
 
 
                                                                                           Župan občine Sveta Ana 
                                                                                                    Silvo SLAČEK 
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O b r a z l o ž i t e v: 

Namen  

Namen naloge je izdelati spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
95/2010) (v nadaljevanju: SD OPPN) zaradi spremembe oblikovanja objekta na 
zemljišču s parc. št. 492/5, k.o. Žice (524). 

 

  

Lega območja v poslovni coni Žice (vir: Google, posnetek 2017) 

 

Pogled na območje SD OPPN z regionalne ceste R2-433 Lenart-Trate (vir: Google) 
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Za predmetne SD OPPN je župan Občine Sveta Ana sprejel Sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana (MUV št. 4/17). 

Zakonske osnove  

Pravna podlaga za izdelavo SD OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 
Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in vsi ostali 
relevantni zakoni ter podzakonski predpisi. 

Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo skladno z 61. a členom ZPNačrt-a po 
skrajšanem postopku. 

  

Izhodišča in utemeljitev SD OPPN 

Občina Sveta Ana je v letu 2010 sprejela Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana s katerim je določila prostorsko 
ureditve na območju poslovne cone v Žicah. 

Glede na investicijsko pobudo na površini za razvoj objekta A3, je bila podana pobuda, 
da se spremenijo pogoji oblikovanja strehe na teh površinah. Pobudnik želi, skladno z 
določili veljavnega akta, zgraditi objekt v velikosti 15 m x 10 m. Hkrati pa želi objekt 
oblikovati z dvokapno streho s primerno kritino temne barve. 

Ker je načrtovan manjši objekt, ni smiselno streho oblikovati kot enokapnico z 
integrirano sončno elektrarno, zato se je pripravljavec odločil, da pobudi ugodi in za to 
razvojno površino spremeni določila za oblikovanje strehe. 

Koncept ureditev in razmestitev objektov 

Osnovni koncept veljavnega prostorskega akta ostaja nespremenjen.  

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo pogojev za oblikovanje strehe na 
površini za razvoj objekta A3. 
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Izsek iz grafičnega dela OPPN za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana (karta št. 3.3 Ureditvena situacija – 3. 
etapa) 

 

Opis predvidenih sprememb in dopolnitev 

Na območju OPPN je dopustno načrtovati nestanovanjske stavbe za potrebe obrtnih, 
skladiščnih, poslovnih in storitvenih dejavnosti z ali brez integriranih sončnih elektrarn 
na strehi ali fasadi stavbe, gradnja gospodarske javne infrastrukture in ureditev zunanjih 
površin kot manipulativnih, parkirnih, zelenih in drugih podobnih površin (4. člen 
veljavnega odloka), pri čemer se zunanje površine prilagodijo organiziranosti, velikosti 
ter postavitvi objektov na posamezni gradbeni parceli (6. člen veljavnega odloka). 

Opredeljena površina za razvoj objekta je površina na kateri je možna gradnja enega ali 
več samostojnih objektov znotraj gradbene parcele, določena je z gradbeno mejo (11. 
člen veljavnega odloka). Objekti se postavljajo pravokotno in vzporedno na gradbeno 
mejo (12. člen veljavnega odloka), pri tem je višinski gabarit objekta največ 15,50 m nad 
koto pritličja, faktor zazidanosti parcele (razmerje med zazidano površino in celotno 
površino gradbene parcele) pa do 0,8 (13. člen veljavnega odloka). 
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Na površini za razvoj objekta A3 so za oblikovanje objektov določeni pogoji, ki se 
nanašajo na vrsto nosilne konstrukcije in obodnih zidov, oblikovanje fasade in odprtine, 
oblikovanje streh ter višinsko koto pritličja. 

Zaradi že opredeljene možnosti gradnje stavb brez integrirane sončne elektrarne (4. 
člen veljavnega odloka), pri čemer opredelitev ni vezana na posamezne razvojne 
površine, je smiselno dopustiti pri oblikovanju strehe tudi drugačno kritino, kot je 
opredeljena v veljavnem odloku (le integrirana sončna elektrarna). 

Zaradi same velikosti načrtovane gradnje (objekt v velikosti 15 m x 10 m) pa je smiselno 
dopustiti tudi izvedbo dvokapne strehe, pri čemer je sleme vzporedno z daljšo stranico 
stavbe. 

Za gradnjo stavbe na zemljišču s parc. št. 492/5, k.o. Žice (524) oz. na površini za 
razvoj se zato dopusti izjema pri oblikovanju strehe, in sicer se dovoli gradnja dvokapne 
strehe, krite s primerno kritino temne barve, pri tem se sleme strehe načrtuje vzporedno 
z daljšo stranico stavbe. 
 
Predmet sprememb in dopolnitev odloka 

Z dopolnitvijo 15. člena veljavnega odloka, ki se nanaša na oblikovanje objektov na 
površinah za razvoj A, se določijo spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih 
pogojev za oblikovanje strehe na površini za razvoj objekta A3. Doda se nov 9. 
odstavek, ki dovoli odstopanja od oblikovanja strehe na površini za razvoj objekta A3.  
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OBČINA SVETA ANA          
      Občinski svet 
 
Številka:  01111-01/2017 
Datum:  5. 7. 2017 

 
 

 

 

 

 

Predlog sklepa o 

 

PODELITVI PRIZNANJ OBČINE SVETA ANA  
V LETU 2017 

 
(gradivo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:   Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL:  Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: Na podlagi 18. člena Odloka o priznanjih Občine Sveta Ana 

(MUV št. 9/2012 in 7/2016) in 15. člena Statuta Občine Sveta 
Ana (Uradni list RS št. 39/2010, 107/2010 in MUV št. 6/2014) 
občinski svet na današnji 14. redni seji sprejme Sklep o 
podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v predloženi obliki. 
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Predlog  

 
 
Na podlagi 18. člena Odloka o priznanjih Občine Sveta Ana (MUV št. 9/2012 in 7/2016) 
in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/2010, 107/2010 in MUV št. 
6/2014), občinski svet na današnji 14. redni seji sprejme  

 
 
 

SKLEP 
o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2017 

 
 

 

1. člen 

Srebrni grb Občine Sveta Ana prejme: Čebelarsko društvo Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. 
goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah. 
 
 

2. člen 

Bronasti grb Občine Sveta Ana prejme: Gostilna Eder – Kramberger, Sv. Ana v Slov. 
goricah 16, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah. 
 
 

3. člen 

Priznanja se podelijo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Sveta Ana »Tu 
sem doma«, v petek, 14. julija 2017. 
 
 
 
Številka:  01111-01/2017 
Datum:  5. 7. 2017 
 
 
       Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
           župan 
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OBRAZLOŽITEV 
 

Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana je v Aninih novicah (1/2017) 
objavila Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sveta Ana v letu 2017. Na razpis je 
prispelo osem pobud s strani treh predlagateljev: 
 
1. Predlagatelj: Silvo Slaček, župan: 
 
Srebrni grb Občine Sveta Ana:  Čebelarsko društvo Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. 

goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
 
Bronasti grb Občine Sveta Ana: Gostilna Eder – Kramberger, Sv. Ana v Slov. goricah 

16, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
 
Bronasti grb Občine Sveta Ana: g. Gabrijel Jauk, Kremberk 49, 2233 Sv. Ana v Slov. 

goricah 
  
2. Predlagatelj: Čebelarsko društvo Sveta Ana, Jože Kolarič, predsednik društva: 
 
Srebrni grb Občine Sveta Ana:  g. Janez Zemljič, Žice 17, 2233 Sv. Ana v Slov. 

goricah 
 
Srebrni grb Občine Sveta Ana:  g. Friderik Simonič, Žitence 41, 2233 Sv. Ana v Slov. 

goricah 
 
3. Predlagatelj: Drago Weinhandl: 
 
Zlati grb Občine Sveta Ana:  Družina Kolarič, Sv. Ana v Slov. goricah 30a, 2233 Sv. 

Ana v Slov. goricah 
 
Srebrni grb Občine Sveta Ana:  Kmetija Senekovič, Dražen Vrh 61, 2233 Sv. Ana v 

Slov. goricah 
 
Bronasti grb Občine Sveta Ana:  g. Tomaž Žvarc, Pekel 24, 2000 Maribor 
 
Na podlagi prejetih pobud se je komisija odločila, da podeli priznanja v obliki, kot izhaja 
iz sklepa. Hkrati poda predlog, da se g. Gabrijelu Jauku in Družini Senekovič podeli 
plaketa Občine Sveta Ana. 
 
Glede na dejstvo, da je predlagani kandidat, g. Zemljič dobil občinsko priznanje - 
plaketo Občine Sveta Ana v letu 2015 in prav tako družina Kolarič (Danica Kolarič) v 
letu 2013, si je komisija enotna, da ponovna podelitev občinskega priznanja g. Zemljiču 
in Družini Kolarič sedaj še ni primerna. Pobuda za g. Žvarca komisije ni prepričala. 
Vemo, da je g. Žvarc kot gozdar zagnan in strokoven, vendar pogrešamo njegovo 
aktivnost tudi pri drugih dejavnostih lokalne skupnosti. Komisija se prav tako ni odločila 
za podelitev srebrnega grba g. Simoniču, kot dolgoletnemu članu Čebelarskega društva 
Sveta Ana, saj letos društvo praznuje 60 let in si nagrado zagotovo zasluži društvo kot 
celota. 
Članom Občinskega sveta Občine Sveta Ana predlagamo, da potrdi Sklep o podelitvi 
priznanj Občine Sveta Ana v predloženi obliki. 
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        5 
OBČINA SVETA ANA 

       Občinski svet 

            
     
Številka: 47805-1/2017  
Datum: 27. 6. 2017 
 
 
 

 
PREDLOG 

 
SKLEPA O 

UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO 
 
 

 v katastrski občini 508 ROŽENGRUNT    
 

- parcela št. 366/5 (ID 6471466) v izmeri 645  m2  
- parcela št. 366/6 (ID 6471464) v izmeri 713  m2 
- parcela št. 367/2 (ID 6471463) v izmeri 59 m2 

 
 

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

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-
1) in 6. in 15. člena Statuta  Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 
6/2014),  je občinski svet Občine Sveta Ana na svoji ….. redni seji, dne ……………..2017 
sprejel 

 

S K L E P 
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 

 
1. člen 

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

 

 v katastrski občini 508 ROŽENGRUNT    
 

- parcela št. 366/5 (ID 6471466) v izmeri 645  m2  
- parcela št. 366/6 (ID 6471464) v izmeri 713  m2 
- parcela št. 367/2 (ID 6471463) v izmeri 59 m2 

 
 

vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega 
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote. 
 

2. člen 
 

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

3. člen  
 

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

Številka: 47805-1/2017 
Sveta Ana v Slov. gor., dne ………….. 2017 

                      
                                                                
 

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

Zemljišča v k. o. 508 Rožengrunt parcela št. 366/5 in parcela št. 366/6 ter parcela št. 367/2  so 
na podlagi Odločbe o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Občine 
Sveta Ana številka 47801-001/2008 z dne 21. 4. 2008 grajeno javno dobro lokalnega pomena. 
Zaznamba je vpisana v zemljiški knjigi.  
 
V skladu z določili 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002 s 
spremembami)  se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena,  takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa  
pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki ji je status podelil. 

Glede na to, da predmetna zemljišča predstavljajo opuščeno občinsko cesto v naselju 
Rožengrunt (nekoč nadaljevanje ceste JP 704 631) in da je danes v uporabi kategorizirana JP 
704 651, ker pa lastništvo ni urejeno, je potrebno urediti status obstoječe javne poti. Del le te 
poteka po zemljiščih parcelna št. 11/17, parcelna št. 11/19 in parcelna št. 9/5 k.o. 508 
Rožengrunt.  

Po sprejetju sklepa bo občinska uprava občine Sveta Ana izdala ustrezno upravno odločbo, po 
pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega dobra za zgoraj 
navedena zemljišča. Z lastnico zemljišč bo nato sklenjena ustrezna pogodba o medsebojnem 
prenosu zemljišč.    

Za podpis pogodbe je pooblaščen župan občine Sveta Ana.  

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

 

Pripravila: 

Renata Trajbar Kurbus  
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        6 
OBČINA SVETA ANA 

       Občinski svet 

            
     
Številka: 41101-2/2017  
Datum: 5. 7. 2017 

 

 

 

INVESTICIJA DALJINSKO OGREVANJE 

 »DOLB SV. ANA« 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: NM, toplotna energija Kramberger Marjan s.p.,  

                                   Tiko Pro d.o.o.,  Beloruska 7, 2000 Maribor  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 6. ter 15. člena Statuta  Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 

107/2010, MUV 6/2014), Projektne dokumentacije št. 1701, ki jo je izdelala družba 

Projektinstal Štefan Vereš s.p., Vrtna ulica 12, Oplotnica, občinski svet občine Sveta 

Ana sprejme sklep:  

1. Občina Sveta Ana pristopi k projektu izgradnje kotlovnice in lokalnega 
cevovoda za toplo vodo oz. "DOLB Sv. ANA", investitorja družbe NM, toplotna energija 
Kramberger Marjan s.p. 
2. Župana se pooblasti, da podpiše pogodbo o pristopu občine Sveta Ana k 
ogrevanju občinskih in drugih javnih stavb (OŠ Sveta Ana in telovadnica) na daljinsko 
ogrevanje na lesno biomaso. 
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INVESTICIJA DALJINSKO OGREVANJE 

 »DOLB SV. ANA« 

Namen investicije v daljinsko ogrevanje »DOLB Sv. Ana» je v povečanju energetske 

učinkovitosti iz lesne biomase za predvidene odjemalce. Investicija sledi smernicam 

Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 – 2020 in 

prispeva k uresničevanju prioritet Trajnostne rabe energije in cilju zagotavljanja oskrbe z 

energijo z učinkovito rabo energije ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, s tem pa 

podpira gospodarski razvoj ter zmanjšuje negativne vplive na okolje. Investicija sledi tudi 

smernicam Kjotskega protokola, ki spodbuja uporabno novih in obnovljivih oblik energije, 

tehnologij za zmanjševanje ogljikovega dioksida ter sodobnih in inovativnih okolju prijaznih 

tehnologij. 

Povečanje učinkovitosti rabe končne energije in povečanje deleža obnovljivih virov energije v 

Sloveniji zahteva tudi evropski pravni red. Slovenija mora doseči 20-odstotni prihranek 

energije glede na izhodiščno obdobje do leta 2020, hkrati pa morajo obnovljivi viri energije do 

leta 2020 predstavljati 25 % delež v skupni rabi končne energije, kar velja za ves članice EU. 

Obstoječe stanje 

Trenutno se predvideni odjemalci toplotne energije ogrevanje na ekstra lahko kurilno olje (v 

nadaljevanju ELKO). V spodnjem grafu je prikazana trenutna letna povprečna raba 

energentov po posameznih predvidenih odjemalcih. 

 

Izračuni temeljijo na podlagi podatkov iz tabele tržnih cen energentov, ki je dosegljiva na 

http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html .  

Trenutna cena ELKO znaša 0,8550 EUR/liter z DDV-jem. Kurilnost energenta ELKO znaša 

na liter 10 kWh. Emisije CO2 znašajo pri izgorevanju ELKO 0,28 kgCo2/kWh, kar pomeni, da 

v obstoječem stanju predvideni odjemalci toplotne letno v zrak izpustijo 134.400 kgCo2 

emisij. 

Povprečna raba ELKO
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Opis predvidene investicije 

V primeru izvedbe investicije bodo vsi zgoraj omenjeni odjemalci toplotne energije prešli iz 

ogrevanja na fosilna goriva na ogrevanje z lesno biomaso.  

V sklopu investicije bo investitor zgradil kotlovnico, v kateri bosta nameščena dva kotla na 

lesno biomaso, moči 300 KW + 150 KW. Kotlovnica bo zgrajena kot samostojen objekt in bo 

vsebovala tudi zalogovnik sekancev.  

Daljinski razvod je predviden v dveh krakih in sicer: 

KRAK 1: 

 osnovna šola   

 gasilski dom    

 hiša Eder    

 

KRAK 2: 

 gostilna Eder:   

 občina:    

 župnišče:   
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Investicija bo v celoti narejena po tehnično gospodarskih kriterijih za daljinsko ogrevanje, 

katerega nosilec je Ministrstvo za infrastrukturo. Zaradi odprtega razpisa se pričakuje 

sofinanciranje investicije v višini 55%, v obliki nepovratnih sredstev. Zaradi strogih kriterijev 

razpisa bo investicija izpolnjevala vse varnostne, tehnične, gospodarne in ekonomske 

kriterije, ki jih razpis zahteva in so napisani na podlagi smernic EU. 

Primerjava cen 

Predvidena cena MWh toplotne energije bo za odjemalce znašala 75 EUR/MWh. Cena 

toplotne energije temelji na izračunu smernic po VDI 2067. 

Stroškov priklopa za odjemalce ne bo, saj bo le-tega zagotovil investitor. V spodnji tabeli je 

prikazana primerjava na podlagi aktualnih cen energentov. 

Odjemalec 

Poraba 
ELKO  
lit/leto 

Poraba 
kWh/leto 

Poraba v 
MWh/leto 

Stroški 
ELKO/leto 

Strošek po 
investiciji/leto 

OŠ Sv. Ana 17.000 170.000,00 170,00 14.535,00 12.750,00 

Gasilski dom Sv. Ana 2.000 20.000,00 20,00 1.710,00 1.500,00 

Eder Milan 2.000 20.000,00 20,00 1.710,00 1.500,00 

Občina Sv. Ana 7.000 70.000,00 70,00 5.985,00 5.250,00 

Župnišče Sv. Ana 8.000 80.000,00 80,00 6.840,00 6.000,00 

Gostilna Eder 12.000 120.000,00 120,00 10.260,00 9.000,00 

Skupaj 48000 480.000,00 480,00 41.040,00 36.000,00 

 

V spodnjem grafu je prikazana stroškovna razlika med obstoječim stanjem in stanjem po 

investiciji glede na enako porabo: 
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Kot je razvidno bo investicija omogočila vsem odjemalcem prihranek na stroškovni ravni. 

Prav tako je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da odjemalci ne bodo imeli po investiciji skrbi z 

nabavo energentov in ostalimi deli. Glede na napovedi se bodo v prihodnosti fosilna goriva 

dražila, kar pomeni, da prihranek še večji. 

Cene energentov so povzete po trenutnem aktualnem ceniku energentov, ki je dosegljiv na 

http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html . Izračun porabe v kWh temelji na 

povprečni rabi energentov preteklih treh let. Prav tako so iz omenjenega aktualnega 

dokumenta povzeti podatki o kurilnosti posameznega energenta, za le-te velja naslednje: 

- 1 liter ELKO:   10 kWh 

- 1 nm3 sekancev: 800 kWh 

Trenutna cena ELKO znaša na trgu 0,8550 EUR/liter. Glede na porabo ELKO pri 

posameznem odjemalcu je izračunana poraba v kWh (1 liter ELKO = 10 kWh toplotne 

energije). Predvideno je, da se poraba toplotne energije v kWh ne bo spreminjala, čeprav se 

je potrebno zavedati, da v izračunih ni bilo upoštevanega izkoristka peči za energente. 

Starejše kurilne naprave na fosilna goriva imajo povprečno 70% izkoristek, kar pomeni, da 

pridobimo iz enega litra ELKO povprečno 7 kWh toplotne energije. Nova naprava, na katero 

bodo odjemalci priključeni bo imela minimalni izkoristek 90 %. Iz navedenega lahko 

predvidevamo, da bo dejanska poraba pri odjemalcih vsaj 10% manjša (v kolikor se ne bodo 

spreminjale ogrevane površine. 

Glede na trenutno in predvideno enako porabo toplotne energije smo izračunali porabo 

sekancev po investiciji in strošek toplotne energije. Tukaj smo prav tako upoštevali aktualne 

podatke za energent (sekance), za katerega velja cena 17 EUR/nm3. Nasuti kubični meter 

sekancev poda 800 kWh energije, kar pomeni, da bomo za ogrevanje vseh predvidenih 

odjemalcev letno potrebovali 600 nm3 sekancev.  

Emisije CO2 

Investicija je povezana s strategijo Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom. Iz tega lahko sklepamo, da bo investicija 
vsebovala pozitivne vplive na okolje in pripomogla k uresničevanju nacionalnih in globalnih 
ciljev, na področju zmanjšanja škodljivih emisij v ozračje.  
 
Investitor želi investirati v daljinsko omrežje, s kotlovnico. V zadnjem času je vedno večji 
poudarek na enakih in podobnih sistemih, ki temeljijo na uporabi OVE (obnovljivih virov 
energije) in prinašajo številne pozitivne vplive na okolje, kot tudi pozitivne učinke iz 
ekonomskega vidika. 
 
Lesno biomaso predstavljajo polena in ves odpadni material, kot je na primer žagovina, 
oblovina, odpadki pri sečnji, obrezovanju dreves, itd.. Ta material lahko zmeljemo v sekance 
ali stisnemo v pelete.  Les na nek način predstavlja uskladiščeno sončno energijo. Izgoreva 
brez ostankov žvepla pri njegovem gorenju pa je nastajajoči CO2 del naravnega ogljikovega 
krogotoka. Tako se pri izgorevanju biomase v ozračje sprosti količina CO2, ki je enaka količini 
pri trohnenju v gozdu. Ogrevanje z lesom ne povzroča učinka tople grede.  
 

Na kratko lahko povzamemo naslednje prednosti lesne biomase: 

 emisijske vrednosti CO2 v atmosfero se manjšajo, 

 emisije SO2 skorajda ni, 

 sodobne, energijsko visoko učinkovite naprave in tehnologije omogočajo okolju 

prijazno izgorevanje, 

http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html


 

29 
 

 uporaba lesne biomase bi kot alternativa fosilnim gorivom povzročila tudi boljšo skrb 

za gozdove, s čimer bi bili zagotovljeni nega in kakovost gozdov, 

 v primerjavi s tekočimi in plinastimi gorivi obstaja majhno tveganje pri transportu in 

skladiščenju, ta tveganja se še dodatno zmanjšujejo z uporabo naravnih rastlinskih 

goriv za pogon motornih vozil, 

 opuščene površine lahko zopet gospodarno uporabimo - gospodarstvo bi imelo na 

voljo širšo paleto pridelkov. 

Zmanjšanje vplivov na okolje 

Emisije CO2 in CO izpuščene v ozračje so v primeru kurjenja s sekanci v zelo nizkih 

količinah. Prav tako SO2, katerega je zaradi skoraj popolnega izgorevanja peči (nad 90%) v 

zelo nizkih količinah izpuščenega v ozračje. 

 

Učinkovita izraba naravnih virov 

 

Glede na to, da je več kot polovica Slovenije pokrita z gozdovi, natančneje 54 % ozemlja,  je 

njegovo izkoriščanje precej sprejemljivo. Les zagotavlja tudi čistejše in okolju prijazno 

pridobivanje energije, hkrati pa njegova uporaba povečuje izpolnjevanje zahtev, po 

zmanjšanem uvozu goriv in odvisnosti naše države od uvoza virov energije. 

 

 

V praksi se zaradi lokalne razpoložljivosti in cenovne politike praviloma uporabljajo lesni 

sekanci in peleti. Dobavitelji so navadno lokalni proizvajalci, kar pomeni tudi ekonomsko 

korist okoliških predelovalcev lesa. 

 

Okoljska učinkovitost 

 

Nova investicija predstavlja popolno avtomatizacijo celotnega procesa, s čemer bo 

omogočen še večji nadzor ter s tem vpliv na potrebe ogrevanja, kar pa prinaša prihranke, 
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tako s strani stroškov, surovin in izpustov. Investitor bo investiral v najsodobnejšo tehnologijo 

na področju ogrevalnih sistemov na lesno biomaso. Z novo kotlovnico z daljinskim omrežjem 

se bo omogočil nadzor nad celotnim ogrevanjem, kakor tudi nad izpusti.  

 

ZAKLJUČEK 

Kot je razvidno ima investicija veliko pozitivnih učinkov tako iz gospodarskega, ekonomskega 

in okoljskega vidika. Glede na spodbude, ki jih trenutno iz kohezijskega sklada nudi država 

za tovrstne investicije in ceno toplotne energije, ki jo lahko zaradi teh spodbud nudi investitor, 

bi neizvedba investicija pomenila le negativne učinke.  

Nenazadnje bo korist od investicije imela tudi občina in prebivalci v okolici, saj bo takšno 

ogrevanje pomenilo čistejši zrak, ter pozitivne ekonomske učinke. 

 

Pripravila:  

NM, toplotna energija Kramberger Marjan s.p. in  

Tiko Pro d.o.o.,  Beloruska 7, 2000 Maribor, Jasmina Motaln 

 

 

O B R A Z L O Ž I T E V  

Investitor družba Nm, toplotna energija Kramberger Marjan s.p., želi v strogem centru Svete 

Ane graditvi kotlovnico in lokalni cevovod za toplo vodo z namenom, da na lesno biomaso 

priključi največje onesnaževalce okolja, ki svoje poslovne prostore ogrevajo na eksta lahko 

kurilno olje. Gre za objekte pravnih oseb, kot so: OŠ Sveta Ana in telovadnica, PGD Sveta 

Ana, občinska stavba, župnišče Sv. Ana in Gostilno Eder-Kramberger ter fizično osebo, 

stanovanjska hiša lastnika Eder Milan.  

V pripravljenem gradivu je opisan namen investicije. Vse podrobnejše informacije bo 

investitor podal na seji sami.  

Občinskemu svetu občine Sveta Ana predlagamo, da sprejme predlagani sklep in pristopi k 

projektu "DOLB Sv. Ana". 
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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka: 03202-003/2014 
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