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Številka: 03202-1/2018 

Datum:   17.01.2018 

 
 

 
 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA  

O PREGLEDU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  
OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA LETO 2016 

 
 

 

Nadzorni odbor Občine Hoče-Slivnica je poročilo o pregledu zaključnega računa proračuna Ob-
čine Hoče-Slivnica za leto 2016 oblikoval na svoji 10. redni seji, dne 17.01.2018. Poročilo je 

oblikoval na podlagi lastnih ugotovitev, na osnovi pregleda zahtevane dokumentacije in Odloka 
o zaključnem računu proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2016 ter na podlagi odgovorov, 

mnenj in pripomb občinske uprave, danih v fazi pregleda dokumentacije zaključnega računa. 
 

Poročilo je končni akt. 

 
 

Nadzorni odbor Občine Hoče-Slivnica v sestavi: 
 

Drago Žura - predsednik 

Marijan Frangež - podpredsednik 
Karmen Meznarič - članica 

Danica Haložan - članica 
Branko Falež - član 

 
Predmet nadzora: Zaključni račun proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2016. 

 

Poročevalec: Drago Žura. 
 

 
Ime nadzorovanega organa: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. 

 

Datum nadzora: nadzor je bil opravljen od 10.06.2017 do 22.11.2017. 
 

 
 

UVOD 

 
I. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU  

 

a) Organi in organiziranost ter število zaposlenih  

 
Občina Hoče-Slivnica ima 11.235 prebivalcev. Občina je pravna oseba javnega prava. Organi občine so žu-

pan, občinski svet in nadzorni odbor.  
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 19 čla-

nov.  
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Župan občine predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje proračuna 
občine. 

 
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 5 članov, ki jih je imenoval ob-

činski svet. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 

Občina Hoče-Slivnica ima neposredne in posredne uporabnike proračuna. 

 
Občina deluje na naslednjih pravnih osnovah: 

- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, 
- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o izvrševanju proračuna, 
- Zakon o financiranju občin, 

- Statut Občine Hoče Slivnica in drugi splošni akti občine. 
 

Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in podzakonski akti, 
ki jih mora občina upoštevati pri izvajanju svojih nalog. 

 

Število zaposlenih je 24. 
 

b) Opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med oprav-

ljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša 

 
Občina Hoče-Slivnica 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. 

Naloge občine so opredeljene v 7. členu Statuta Občine Hoče-Slivnica.  

 
Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in podzakonski akti, 

ki jih mora občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog. 
Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora in odgovorna oseba v času, na katerega se nadzor nanaša je 

župan Marko Soršak. 

 

c) Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora 
 

Brez pripomb; vzorno. 

 
 

II. PRAVNA PODLAGA 
 

Pregled je opravljen na podlagi 43. člen Statuta Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/2010, 19/2010),   Poslov-
nika o delu NO Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 12/2015) in sklepa o izvedbi nadzora z dne 10.04.2017. 

 

 
III. SKLEP O IZVEDBI NADZORA  

 
Nadzorni odbor Občine Hoče-Slivnica je na svoji 8. redni seji, dne 10.04.2017, obravnaval in potrdil nasled-

nje sklepe:  
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SKLEP ŠT. 4 
Nadzorni odbor sprejme sklep o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Hoče-Slivnica 

za leto 2016 v celoti. 
Podrobno se pregledajo naslednja področja: 

- splošni del Zaključnega računa proračuna 2016, 

- letni popis na dan 31.12.2016, 
- področje pokopališke dejavnosti, 

- postopek prenosa vodovodnega omrežja v KS Orehova – Hotinja vas na Mariborski vodovod, 
- postopek razpisa in dodelitev subvencij za sofinanciranje kmetijstva. 

 

 

SKLEP ŠT. 5 
Nadzorni odbor pooblašča: 
-  Draga Žuro za izvedbo nadzora: splošni del Zaključnega računa proračuna Občine 

    Hoče-Slivnica za leto 2016, 
-  Danico Falež za izvedbo nadzora:  letni popis na dan 31. 12. 2016, 

-  Karmen Meznarič za izvedbo nadzora: pregled postopka prenosa vodovodnega   

   omrežja v KS Orehova – Hotinja vas na Mariborski vodovod, 
-  Branka Faleža za izvedbo nadzora: pokopališka dejavnost, 

-  Marjana Frangeža za izvedbo nadzora: postopek razpisa in dodelitev subvencij za   
   sofinanciranje kmetijstva. 

 

 

IV. NAMEN IN CILJI  NADZORA 
 

Nadzorni odbor je pregledal Zaključni račun proračuna za leto 2016 z namenom: 
 

- preveriti finančno poslovanje občine kot pravne osebe; 

- ugotoviti, ali so gibanja sredstev in stanja sredstev in obveznosti pravilno izkazana; 

- ugotoviti, ali so podatki v zaključnem računu skladni s podatki v poslovnih knjigah, ali so poslovne 
knjige pravilno vodene, ali je računovodstvo vodeno skladno z veljavnimi predpisi; 

- poročati o morebitnih ugotovljenih nepravilnostih; 

- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje. 

 

 
Nadzorni odbor je v okviru pregleda zaključnega računa pregledal naslednja področja in/ali postavke: 

- splošni del Zaključnega računa proračuna 2016, 
- letni popis na dan 31.12.2016, 

- področje pokopališke dejavnosti, 

- postopek prenosa vodovodnega omrežja v KS Orehova – Hotinja vas na Mariborski vodovod, 
- postopek razpisa in dodelitev subvencij za sofinanciranje kmetijstva. 

 
 

UGOTOVITVENI DEL 

 
I. PREDMET NADZORA 

 
 

1. Preverjanje letnega poročila in zaključnega računa proračuna za leto 2016 
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Nadzor sta na podlagi pooblastila opravila člana NO Drago Žura in Danica Haložan. 

 
 

 

Cilj pregleda je preveritev: 

1. ali sta letno poročilo in zaključni račun proračuna sestavljena v skladu z določili Zakona o javnih fi-

nancah (odslej ZJF), Zakona o računovodstvu (odslej ZR), Navodila o pripravi zaključnega računa 

državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezul-

tatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (odslej Navodila) in Pravilnika o sestavljanju 

letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (odslej Pravilnik); 

2. ali  so predpisane obrazložitve dovolj podrobne, pregledne ter zagotavljajo primerno podlago za pre-

sojo o učinkoviti in pravilni porabi proračunskih sredstev; 

3. ali so dovolj podrobno obrazložena odstopanja od planiranih podatkov, 

4. ali so bile prerazporeditve v skladne z akti, ki opredeljujejo to področje 

 
Točka 1 

 

Zaključni račun je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki  ter 
odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.  
 
Zaključni račun proračuna sestavljajo: 

- splošni del zaključnega računa proračuna, 

- posebni del zaključnega računa proračuna in  

- obrazložitve zaključnega računa proračuna. 

Splošni del sestavljajo naslednji računi: 

- bilanca prihodkov in odhodkov, 

- račun finančnih terjatev in naložb in 

- račun financiranja.  

V bilanci prihodkov in odhodkov v splošnem delu so razvidni podatki o posameznih prihodkih po izvoru in 

odhodkih po vrsti porabe. Spremljanje prihodkov in odhodkov je predpisano z enotnim kontnim načrtom. 
 

Iz bilance iz splošnega dela proračuna so razvidni skupni podatki o davčnih, nedavčnih, kapitalskih prihodkih 

in transferni prihodki. 
Odhodki pa so spremljani po tekočih odhodkih, tekočih transferih, investicijskih odhodkih in investicijskih 

transferih.  
V splošnem delu proračuna je izkazan še proračunski presežek/primanjkljaj, prejeta vračila danih posojil in 

prodaja kapitalskih deležev, zadolževanje, odplačila dolga, zadolževanje, odplačilo dolga, sprememba stanja 
sredstev na računu, neto zadolževanje in financiranje in stanje sredstev na računu na dan 31.12.2016. 

 

Posebni del proračuna predstavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem se uporablja 
programsko klasifikacijo proračuna. 

Pri pregledu splošnega dela zaključnega računa se ugotavlja, da tabela v prilogi zagotavlja podrobno členitev 
prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna za leto 2016, veljavnega proračuna za leto 2016, realiziranega 

proračuna za leto 2015 in realiziranega proračuna za leto 2016 z indeksi. Občinska uprava je pri pripravi 

poročil upoštevala priporočilo NO iz predhodnega leta. 
 

Točka 2 
 

Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve, ki obsegajo: 
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- obrazložitev splošnega dela, 

- obrazložitev posebnega dela, 

- obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov (odslej NRP), 
 

- obrazložitev podatkov iz bilance stanja 

- upravljanje likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladnega računa. 

Pri pregledu obrazložitev zaključnega računa za leto 2016 se ugotavlja sledeče: 

- gradivo obrazložitev splošnega dela proračuna vsebuje predpisane elemente, kot to določa 7. člen 

Navodil, dovolj podrobno so opisani in obrazloženi predvideni in realiziran prihodki in drugi prejemki 

ter predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki iz bilance prihodkov in odhodkov (račun A),  

računa finančnih terjatev in naložb (račun B) ter računa financiranja (račun C),  

- gradivo obrazložitev posebnega dela proračuna vsebuje vse predpisane elemente, kot to določa 2. 

člen Navodil, podrobno so opisani vsi podatki iz računa A,  računa B in računa C; 

- obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov je podana po posameznih projektih; 

- obrazložitev podatkov iz bilance stanja je prav tako dovolj podrobna in pregledna; 

- obrazložitev podatkov o upravljanju enotnega zakladnega računa občine je dovolj podrobna in pre-

gledna. 

 

Točka 3 
 

Pri pregledu podatkov iz gradiva za obravnavo zaključnega računa proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 

2016, se ugotavlja sledeča zbirna odstopanja od planiranih podatkov: 

   Plan 2016 
Realizacija 

2016  

 
I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 9.759.200 7.963.963 82 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      6.288.355 6.383.690 102 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 1.122.687 1.193.313 106 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 240.925 10.877 5 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 0   

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    2.107.234 376.082 18 

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 0   

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 10.301.074 6.840.950 66 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.757.822 2.273.740 82 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 3.280.797 3.080.236 94 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 4.020.588 1.336.217 33 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 241.867 150.756 62 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -541.874 1.123.013   

 

Večja negativna odstopanja od planiranih podatkov je zaznati pri kapitalskih in transfernih prihodkih za leto 

2016 in investicijskih odhodkih za leto 2016. Ta odstopanja pa zaradi višine zneskov niso imela večjega vpli-
va na izvrševanje proračuna. 

Pri pregledu obrazložitev odstopanj se ugotavlja, da so dovolj podrobno in argumentirano obrazložene.  
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Točka 4 
 

Prerazporejanje sredstev med posameznimi postavkami je v skladu s pooblastili, ki so določena z Odlokom o 
proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2016 in so podrobno opisana v obrazložitvah. 

 

 
2. Letni popis na dan 31.12.2016 

 
Cilj pregleda je preveritev: 

 

1. ali ima občina s strani odgovorne osebe letni popis urejen podrobneje predpisan z internimi akti v skladu z 
veljavno zakonodajo; 

 
2. ali izkazuje popisano stanje pravilno premoženjsko stanje občine; 

 

3. ali je dosežen osnovni namen inventure, da se enkrat letno ugotovi ali dejansko stanje ustreza knjigovod-
skemu stanju, in da se dejansko stanje sredstev in virov sredstev uskladi s knjigovodskim stanjem popisano 

stanje v poslovnih knjigah občine ter je s tem doseženo, da Bilanca stanja na dan 31. 2. 2016 izkazuje re-
snično in pošteno stanje sredstev in virov sredstev in obveznosti do virov sredstev. 

   
Področje popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev ter zahtevane postopke določa Zakon o računovod-

stvu v osmem poglavju, in sicer v členih od 36 do 40 in Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in 

obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu.  
 

Določeno je da: 
- morajo pravne osebe ob koncu leta obvezno uskladiti stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov z de-

janskim stanjem ugotovljenim s popisom; 

 
- je ob koncu poslovnega leta potrebno posebej uskladiti obveznosti in terjatve proračunov  in pravnih oseb, 

ki financirajo programe oziroma storitve drugih pravnih oseb javnega prava, s prejemniki sredstev iz javnih 
financ, 

 
- poročilo o popisu mora obravnavati pristojni organ občine ter odločiti o načinu odpisa primanjkljajev, knji-

ženju presežkov, odpisu neplačanih in zastaranih terjatev ter o morebitnem odpisu sredstev v skladu z ak-

tom o ustanovitvi, podrobnejša navodila za popis predpiše odgovorna oseba pravne osebe. 
 

Občina Hoče - Slivnica ima področje popisov urejeno v Pravilniku o računovodstvu v poglavju Usklajevanje 
poslovnih knjig ter popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, v členih od 23 do 30.   

 

V 26. členu je določeno, da se s sklepom o popisu (inventuri) določi: 
- čas popisa, 

- vodenje organizacije popisa, 
- navodila za popis, 

- pripravo sredstev za popis, 

- izločanje poškodovanih in zastarelih sredstev, 
- poročila o opravljenem popisu in obravnavo poročil in 

- uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem na popisu. 
 

V 27. členu je določeno, da župan s sklepom imenuje vodjo popisa in inventurne komisije.  
 

V 30. členu je določeno, da se na podlagi sklepa župana, v računovodstvu knjiži vse ugotovljene razlike iz 

popisa ter uskladi knjigovodsko stanje z dejanskim stanjem.  
 

Župan je za popis na stanje 31. 12. 2016, dne 3. 1. 2017 imenoval: 
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- z Odločbo o imenovanju inventurne komisije št. 4060-22/2016-004 Centralno inventurno komisijo v sestavi 

s predsednikom in dvema članoma, od tega nobeden ni zaposlen v računovodstvu; 
 

 

-  z  Odločbo o imenovanju inventurne komisije št. 4060-22/2016-002 Komisijo za popis osnovnih sredstev in 
drobnega inventarja v sestavi s predsednikom, namestnikom predsednika in dvema članoma, od tega nobe-

den ni zaposlen v računovodstvu; 
 

- z  Odločbo o imenovanju inventurne komisije št. 4060-22/2016-003 Komisijo za popis terjatev in obvezno-

sti, gotovine in sredstev na računu ter vrednostnih papirjev. 
 

Dne 3. 1. 2016 so bila izdana Navodila za delo popisnih komisij št. 4060-22/2016 s strani župana.  
 

Dne 10. 2. 2016 je Komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja končala popis s Poročilom o 

opravljenem popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31. 12. 2016. Komisija je opravila na-
turalni popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja po posameznih nahajališčih KS, KU Hoče, KU Orehova 

vas, v prostorih občine Hoče – Slivnica, KC Hotinja vas, Večnamenski športni dvorani Hoče, pokopališču v 
Hočah in Slivnici. Nadalje je v poročilu navedeno, da komisija ni mogla popisati infrastrukturnih objektov 

vodovodnega, kanalizacijskega in cestnega omrežja, ker ni izdelan kataster teh omrežij, ampak je samo 
potrdila računovodske podatke o vrednosti teh omrežij. Komisija je v poročilu podala predlog za odpis in 

izločitev iz knjigovodskih evidenc dotrajana in neuporabna osnovna sredstva in drobni inventar.  

  
Komisija za popis terjatev in obveznosti, gotovine in sredstev na računu ter vrednostnih papirjev je končala 

delo 30. 1. 2017 s Poročilom o opravljenem popisu terjatev, obveznosti, gotovine, sredstev na EZR ter vre-
dnostnih papirjev na dan 31. 12. 2016. Popisane so: 

 

- terjatve v višini                                                  1.494.920,97 
- obveznosti v višini                                                 970.854,49 

- stanje denarnih sredstev                                     1.788.924,77 
- naložbe v delnice                                                   604.876,88 

- naložbe v deleže v javna podjetja                         6.055.308,49 
- oslabitev vred. dolgoroč. finanč. naložb                      25.708,12 

- terjatve za sredstva dana v upravljanje                11.660.283,55 

 
Komisija za  popis terjatev in obveznosti, gotovine in sredstev na računu ter vrednostnih papirjev je 

podala tudi predlog za odpis terjatev do kupcev – vodarina v vrednosti 1.077,96 EUR in odpis terjatev do 
kupcev – najem grobnih mest v višini 678,97 EUR.  

 

Dne 17. 2. 2017 je bilo s strani Centralne inventurne komisije izdano Skupno poročilo o opravljenem popisu 
– inventurni elaborat o osnovnih sredstvih in drobnim inventarju ter terjatvah, obveznostih, gotovini, sred-

stvih na EZR ter vrednostnih papirjih na dan 31. 12. 2016 v Občini Hoče – Slivnica. 
 

Dne 17. 2. 2017 je župan sprejel Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenem popisu št. 4060-22/2016-005. 

Z navedenim sklepom je zadolžil računovodstvo, da uskladi stanje v poslovnih knjigah s predlogi Centralne 
inventurne komisije, navedenimi v skupnem poročilu o popisu. 

 
 

UGOTOVITVE: 
 

• v popisnih listih so že pred popisom vneseni podatki o količini; 

• v predlogih za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja je navedena inventurna številka, 

naziv, leto nabave, nahajališče, ni pa podatka o knjigovodskih vrednostih teh sredstev, smatramo, 

da bi morala biti navedena vsaj sedanja vrednost teh sredstev, tudi če je 0 EUR;  
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• pri pregledu bruto bilance na dan 31. 12. 2016 se ugotavlja, da niso popisane premoženjske pravice 

(skupina kontov 003), zemljišča (skupina kontov 020), zgradbe (skupina kontov 021), nepremičnine 
v gradnji ali izdelavi (skupina kontov 023),  

• prejeti dolgoročni krediti morajo biti popisani po posameznih najetih kreditih z uskladitvijo s stanjem  

v aplikaciji e-dolg in posameznim kreditodajalcem; 

• gotovina v blagajni v višini 47,89 EUR mora biti specificirana in prešteta z navedbo zadnjega 
blagajniškega dnevnika, prav tako morajo biti popisani posamezni vrednostni papirji, ki se nahajajo 

v blagajni; 

• popisani morajo biti vsi TRR z navedbo zadnjega bančnega izpiska in stanja na njem.  

 
Letni popis 2016 je bil opravljen v predpisanih rokih, ugotovitve in predlogi komisij so se v računovodstvu 

upoštevale in opravile pri pripravi zaključnega računa za leto 2016. Premoženje občine se je pri osnovnih 
sredstvih, drobnem inventarju, terjatvah in obveznostih dosledno popisalo in ugotovilo dejansko stanje. Pri-

poročamo še, da se navodila dopolnijo glede popisa nepremičnin in gotovine v blagajni ter popisa TRR. 

 
 

Poročilo pripravila: 
DRAGO ŽURA in DANICA HALOŽAN 

 

 
 

II. PREDMET NADZORA  
 

Postopek prenosa vodovodnega omrežja v KS Orehova - Hotinja vas na Mariborski vodovod in 
pregled porabe sredstev, ki jih namenja Občina Hoče-Slivnica za preskrbo z vodo in vzdrževa-

nje infrastrukture v letu 2016. 

 
Nadzor je na podlagi pooblastila opravila članica NO Karmen Meznarič. 

 
Cilj nadzora je bil pregled postopkov pri prenosu z vodovodnega omrežja v KS Orehova – Hotinja vas na 

Mariborski vodovod in porabo sredstev, ki jih namenja Občina Hoče – Slivnica za preskrbo z vodo in vzdrže-

vanje infrastrukture v letu 2016. 
 

Dokumenti, ki so bilo osnova za predmet nadzora so: 
Poročilo o ocenjeni vrednosti komunalne infrastrukture – vodovoda za območji Občine Hoče-Slivnica ( Slivni-

ca –del ob avtocesti in območje Pohorja ) – obe poročili je izdelal cenilec Slavko Bunderla s.p. , Elaborat GJS 
oskrbe s pitno vodo za Občino Hoče-Slivnica za leto 2017 izdelano s strani Mariborskega vodovoda na osnovi 

podatkov za leto 2016, Pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture med Občino Hoče-

Slivnica in Mariborskim vodovodom d.d., pregled postavk po zaključnem računu občine za leto 2016. 
 

Podatki o vodohranih :  
 

Vodovod območje Pohorja 

 

Ime vodohrana Vodovodni sistem Velikost v m3 Naziv objekta Katastrska občina 

Lilek Orehova-Hotinja 

vas 

180 Zajetje framski 

slap 

Radizel 

Ledina  5 Zajetje Čreta Slivniško Pohorje 

Pivola 1  50 Polana 1 Polana 

Planinka  18 Polana 3 Hočko Pohorje 

Polana 1  80 Pivola Hočko Pohorje 

Polana 3  30 Tisa Hočko Pohorje 

Beranič   25 Planinka Hočko Pohorje 
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Čreta Slivnica 30 Ledina Hočko Pohorje 

Lešnik Slivnica 50 Križna kapela Polana 

Mikuž Slivnica 180 Zidanšek Hočko Pohorje 

Rec Slivnica 90 Planica Planica 

Tomažič Slivnica 90 Jakob Polana 

Volk Slivnica 25 Štajnko Polana 

Tisa Slivnica 50 Tisa  Hočko Pohorje 

Zidanšek Zidanšek 40 Zidanšek Hočko Pohorje 

Križna kapela  40   

Skupaj  983 m3   

 

Skoraj vsi navedeni vodohrani so bili narejeni v letu 1966, se pravi, da so stari preko 50 let. 

Večina vodohranov je v slabem stanju in je potrebna obnove. Posledice tega je bila onesnaže-
nost pitne vode in delno tudi pomanjkanje potrebne količine. Iz navedenega razloga se je velik 

del vodovodnega omrežja v KS Orehova- Hotinja vas v juliju 2016 prenesel na Mariborski vodo-
vod. 

Pred tem je bila med aprilom in junijem 2016 izvedena obnova strojnih instalacij v vodohranih in obnova 

zaščitnega sloja vodnih celic.  

Dela so bila izvedena v vodohranih: 

• KS Slivnica VH Mikuž, 

• KS Slivnica VH Volk, 

• KS Slivnica VH Lešnik, 

• KS Hoče VH Pivola. 

Cena projekta je bila 17.901,00 € . Financiran je bil iz proračuna Občine Hoče-Slivnica. 

Za potrebe prenosa oskrbe vodovodnega omrežja na Mariborski vodovod je bila izvedena rekonstrukcija 
vodovodnega omrežja na širšem območju Nove ulice( KS Slivnica) skupaj s Križno ulico, vključno z ureditvijo 
priključkov.  

Projekt je bil izveden v obdobju med avgustom in decembrom 2016. 

Cena projekta je bila 124.131,71 €. Financiran je bil iz proračuna Občine Hoče-Slivnica. 

Podatki o vodovodni infrastrukturi:  
 

Za potrebe prenosa na Mariborski vodovod je bilo potrebno naročiti tudi cenitev vodovodne infrastrukture na 
področju občine Hoče- Slivnica: 

 
Podatki o izgrajenih vodovodih (na dan 19.04.2015) na območju Pohorja (Občina Hoče-Slivnica) 

 

Hotinja vas                                                                                          21.465  

Slivnica                                                                                               43.185  

Polana 1                                                                                               6.540 

Polana 3                                                                                               6.195 

Ledina                                                                                                  1.247 

Planinka                                                                                               3.470 

Pivola                                                                                                   2.916 
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Zidanšek                                                                                                 990 

Križna kapela                                                                                        2.970 

Skupaj                                                                                                    88.978 m 

 

 
Ocenjena tržna vrednost nepremičnine komunalna infrastruktura – vodovod v območju Pohorja po Poro-

čilu o ocenjeni vrednosti cenilca Slavko Bunderla s.p. na dan 19.04.2015 je znašala:               

 

Vodovod – območje Pohorja                             1.470.200,59 EUR 

 

Podatki o izgrajenih vodovodih ( na dan 19.04.2015 ) na območju ob avtocesti Slivnica -del  
(Občina Hoče-Slivnica) 

 

Slivnica – del ( območje ob avtocesti )                                      6.690,00 m 

 

Ocenjena tržna vrednost nepremičnine komunalna infrastruktura – vodovod v območju Slivnica -del  
po Poročilu o ocenjeni vrednosti cenilca Slavko Bunderla s.p. na dan 19.04.2015 znašala               

 

Vodovod – območje ob avtocesti  Slivnica - del                                   31.355,50 EUR 
 

 

Povzetek izdatkov za vzdrževanje vodovodnih sistemov v upravljanju režijskega obrata za leto 2016 sledeči:  

• 121.523,00 €, tekoče vzdrževanje, 

•   27.782,00 €, elektrika, voda, vodna povračila, 

•   16.659,00 €, analize pitne vode, 

•     5.647,48 €, subvencija k ceni vode. 
 

Pregled postavk po Zaključnem računu 2016 
 

Sredstva za Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov so izkazana na proračunski postavki 0630001: 

 

0630001   

Tekoče vzdrževanje vodovodnih siste-

mov 
 

121.523 

 402006 

 

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 

 

0,00 

 402599 

 

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje  

 

93.778,99 

 402902 
 

Plačila po podjemnih pogodbah 
 

6.138,60 

 420500 
 

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
 

21.605,43 

    

 

Porabljena sredstva predstavljajo stroške oglaševalskih storitev, tekočega vzdrževanja-gradbena dela, vodo-
vodni material, pogodbe o delu zunanjega svetovalca HACCP in nakup druge opreme, ki je vezana na vodo-

vodna omrežja v upravljanju občine. 
 

Sredstva za vodna povračila, električno energijo in vodo so izkazana na proračunski postavki 0630004: 

 

0630004   

Vodna povračila, električna energija, 

voda  27.782,23 

 402200 

 

Električna energija  968,44 

 402203 

 

Voda in komunalne storitve  26.813,79 

 
 

Sredstva za Subvencijo k ceni pitne vode so izkazana na proračunski postavki 0630008 : 
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0630008   Subvencija k ceni vode  5.647,48 

 410000 
 

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in 

drugim izvajalcem gospodarskih javnih družb  5.647,48 

   
 

  

 

Sredstva za analizo pitne vode so izkazana na proračunski postavki 063003: 
 

0630002   Analiza vode  16.658,82 

 402203 
 

Voda in komunalne storitve  16.658,82 

   

 

 Na postavki 15049001 najdemo sredstva za načrtovanje, varstvo in urejanje voda v višini 2.235,00€. 
 

0630007   Sanacijski program podtalnic  2.235,00  

   
 

 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s 

sistemov vodotokov. V letu 2016 je občina sofinancirala izdelavo podpornih projektov za sanacijski program 
podtalnic oz. program ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti pitne vode Vrbanskega platoja, dela Dravskega 

polja, ruške podtalnice in Ceršaka. Projekt zajema emisijski monitoring podtalnice, površinskih voda in tal. 

Sofinancirni delež za določitev pogodbene vrednosti predstavlja količina porabljene vode in je za leto 2016 
za občino Hoče- Slivnica znašala 2.235,02 €. 

 

6039001   Oskrba z vodo  253.280.75 

 420401 

 

Novogradnje  
248.977,75 

 

 420804 

 

Načrti in druga projektna dokumentacija  4.303,00 

 

Sredstva v višini 253.280,75 € so bila porabljena za izvedbo povezave vodovodnega sistema 
Orehova-Hotinja vas na sistem, ki je v drugi polovici leta 2016 v upravljanju Mariborskega vo-

dovoda. Dela so se izvajala ob Mariborski cesti. Stroški vključujejo tudi sanacije vodohramov, stroške pre-
vezav,… 

 
Namen porabe teh sredstev je bil zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na 

območjih, kjer so se prebivalci oskrbovali s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov. 

 
Prihodki občine 

 

71300022   

Prihodki od prodaje blaga in storitev-

vodarina  138.386,84 

   
 

 

   

 

  

71030411   Prihodki od najemnin infrastruktur  195.071,49 

   

 

      
Občina je izvajalcu javnih služb na podlagi letne pogodbe obračunala najemnino. V letu 2016 

smo tako od Mariborskega vodovoda prejeli 195.071,49 € (konto 71030411). 

 
 

71410520   
Prihodki od komunalnih prispevkov-
priklop na vodovod  1.539,27 

 

714107   Prispevki in doplačila občanov za izva-  84.730,84 
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janje določenih programov investicij-
skega značaja 

   

 

  
Od 1.7.2015 se je na podlagi sklepa občinskega sveta zaračunal prispevek za priključno moč za 

vse odjemalce vodovodnih sistemov, s katerimi upravlja Občina Hoče-Slivnica. Občinski svet 
Občine Hoče-Slivnica je na svoji 1. izredni seji, dne 29.7.2015 potrdil Cenik za obračun storitve 

javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče-Slivnica, v skladu s katerim se je 

začela zaračunavati omrežnina od 1.10.2015 naprej.  
Prihodki v letu 2016 so bili realizirani v višini 84.760,84€. 

 
V letu 2015 je Občina Hoče-Slivnica s obvestilom » Obvestilo o poenotenju cene vode v občini Hoče- Slivni-

ca» obvestila vse odjemalce: citiramo »Potrebno je poudariti, da se cena pitne vode v naši občini ni spreme-
nila že 11 let. Zadnje povišanje sega v leto 2004. Glavni razlog za povišanje cene je izguba, ki jo prinaša 

upravljanje z vodovodnimi sistemi. Kljub vsem ukrepom racionalizacije poslovanja namreč izguba na letni 

ravni presega 70.000,00€.»  
Z navedenim dopisom so bili uporabniki tudi obveščeni, da bo nova cena , ki bo pričela veljati s 1.10.2015 

veljala tako za sisteme s katerimi upravlja Mariborski vodovod d.d. kot tudi za sisteme s katerimi  upravlja 
Režijski obrat Občine Hoče-Slivnica. 

Občinski svet se je tudi zavezal, da bo v letih 2016, 2017 in 2018 namenil vsako leto najmanj 

200.000,00 € za investicije v vodovodno omrežje. 
 

Primer cen vode za gospodinjstva: 
 

Cene vode (v € brez DDV) pred 1.10.2015: 
 

Vodarina m3             0,44 

Vod. povračilo m3      0,0638 
Omrežnina m3          0,17     

Omrežnina mes.        0,00 
 

Povprečni strošek za m3  0,6738 

 
Cene vode (v € brez DDV) po 1.10.2015: 

 
Vodarina m3              0,7335 

Vod. povračilo m3       0,00 

Omrežnina m3           0,00     
Omrežnina mes.         4,20 

 
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo sestavljata torej vodarina, ki vključuje stroške opravljanja 

storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in omrežnina ali strošek javne infrastrukture javne službe oskrbe s 
pitno vodo. 

 

Vodarina je namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov vodooskrbe v občini. Med te stroške spadajo tudi 
stroški vodnih povračil. 

Omrežnina je namenjena pokrivanju stroškov najemnine, zavarovanja javne infrastrukture, odškodnin 
kmetom za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih in stroškom obnove in 

vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe , ki zajema tudi redno me-

njavo obračunskega vodomera. 
 

Ena izmed postavk, ki sestavljajo omrežnino je zamenjava vodomerov in obnova dotrajanih priključkov. Za-
konsko določen rok za zamenjavo vodomerov je 5 let, medtem ko se obnove priključkov izvajajo po potrebi 

(življenjska doba priključka je v povprečju 25-30 let). 
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Ugotovimo lahko, da se je povprečni strošek vodarine zvišal za 8.86 %. K temu moramo dodati še fiksni 

strošek omrežnine (primer za gospodinjstvo) v višini 4,20€, kar dodatno zviša strošek odjemalcu. 
 

 

Prihodki od omrežnin v letu 2016 so bili realizirani v višini 84.760,84€. 
 

 
Prodana količina vode  po podatkih Mariborskega vodovoda v Občini Hoče-Slivnica je bila v letu 

2016  :  

                                             342.195 m3  
 

Poslovna uspešnost vodooskrbe za leto 2016 – Občina Hoče-Slivnica (vir elaborat Mariborskega vodovoda 
d.d.) 

 

    Prihodki (vodarina, vodno povračilo, števnina)                    251.001 

- Stroški vodarin                                                      - 270.497 

- Popravek vrednosti terjatev – odpis                         -        950 

Rezultat vodarine                                                       -   20.446 

 
 

 
Prodana voda v m3       342.195   *  0,7933    =           271.463 

 

Prihodki (omrežnina, vzdrževalnina)                            171.211 
Stroški omrežnine (brez najemnine)                            - 59.582 

Izravnava za pris. del stroškov za črp. in tranz.              + 4.803 
Fakturirana najemnina                                                  - 68.839 

 
Rezultat omrežnine                                                         42.986 

 
Rezultat vodooskrbe na ravni občine : 42.986 -20.446 = 22.540€  

          

 
Presežek prihodkov nad stroški je znašal 22.540€, kar predstavlja morebiten vnaprej vračunan strošek.   

 
 

Vprašanja : 

 
- V proračunu za leto 2016 so bila predvidena sredstva investicij za oskrbo z vodo v višini 431.500,00€. Rea-

lizacija te postavke je bila zaradi prenosa vodovodnega omrežja v KS Orehova- Hotinja vas na Mariborski 
vodovod le 253.280,75€. Zanima nas, kam se je preusmerila razlika predvidenih sredstev v višini 

178.219,25€? 

 
-  Občina razpolaga s vodohrani na območju Pohorja s kapaciteto 983 m3. Zanima nas, kakšna je možnost 

investicije v te vodohrane, da bi se lahko ponovno oskrbovali s teh virov, kjer je bila kakovost vode boljša?   
 

- Ali so pristojne službe naredile okvirni izračun, koliko bi prišla obnova obstoječih vodohranov?  
 

- Ali se bodo obstoječi vodohrani vzdrževali in ohranjali z namenom rezerve v primeru , če bi jih kadarkoli v 

prihodnosti še potrebovali za oskrbo gospodinjstev z vodo (v primeru kakršnegakoli pomanjkanja pitne vode 
v prihodnosti)?   
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- Občinski svet je vse prebivalce občine v letu 2015 pisno obvestil, da se zavezuje, da bo v letih 2016, 2017 

in 2018 namenil vsako leto najmanj 200.000,00€ za investicije v vodovodno omrežje. Zanima nas ali name-
rava občina to zavezo izpolniti in kam namerava vložiti predvidena sredstva? 

 

- Po podatkih Mariborskega vodovoda v letu 2016  je rezultat vodooskrbe za Občino Hoče-Slivnica pokazal 
22.540,00€ presežka prihodkov nad stroški. Zanima nas, ali je bil naveden znesek dodan in izplačan preko 

najemnine, ki ga plačuje Mariborski vodovod občini? 
 

Poročilo pripravila: 

KARMEN MEZNARIČ 
 

Odzivno poročilo občine: 
 

- V proračunu za leto 2016 so bila predvidena sredstva investicij za oskrbo z vodo v višini 
431.500,00€. Realizacija te postavke je bila zaradi prenosa vodovodnega omrežja v KS Oreho-
va- Hotinja vas na Mariborski vodovod le 253.280,75€.  
Zanima nas, kam se je preusmerila razlika predvidenih sredstev v višini 178.219,25€? 
 

Neporabljena sredstva so bila prenesena v leto 2017, z njimi so bile poplačane obveznosti iz leta 2016, kate-
rih plačilo je zapadlo v leto 2017. 

 

-  Občina razpolaga s vodohrani na območju Pohorja s kapaciteto 983 m3. Zanima nas, kakšna 
je možnost investicije v te vodohrane, da bi se lahko ponovno oskrbovali s teh virov, kjer je bila 
kakovost vode boljša?   
 

Vsi vodohrani razen vodohrana Polana 2 so še vedno v uporabi, se vzdržujejo in obnavljajo. Investicije je 

potrebno predvideti v proračunu. 
 

- Ali so pristojne službe naredile okvirni izračun, koliko bi prišla obnova obstoječih vodohra-
nov?  
 
Okvirni izračuni in ocena stroškov za rekonstrukcijo vodohranov še ni narejena. 

 

- Ali se bodo obstoječi vodohrani vzdrževali in ohranjali z namenom rezerve v primeru , če bi jih 
kadarkoli v prihodnosti še potrebovali za oskrbo gospodinjstev z vodo (v primeru kakršnegakoli 
pomanjkanja pitne vode v prihodnosti)?   
 

Noben vodohran razen vodohrana Polana 2 ni opuščen, vsi se vzdržujejo in ostajajo v uporabi. 

 
- Občinski svet je vse prebivalce občine v letu 2015 pisno obvestil, da se zavezuje, da bo v letih 
2016, 2017 in 2018 namenil vsako leto najmanj 200.000,00€ za investicije v vodovodno omrež-
je. Zanima nas ali namerava občina to zavezo izpolniti in kam namerava vložiti predvidena 
sredstva? 
 
Sredstva predvidena v proračunu so namenjena za rekonstrukcije in posodobitve vodovodnih sistemov v 

upravljanju režijskega obrata in Mariborskega vodovoda. V teku so naslednje investicije: zamenjava vodovo-
dnih cevi na Polanski cesti, prevezava uporabnikov na območju južnega Radizela (ulica Talcev), obnova vo-

dohrana Pivola. V izdelavi je projektna dokumentacija za povezavo vodohranov Lilek in Mikuž in projektna 
dokumentacija za prečrpališče Čreta. 

 

Pripravil: 
Stanko Rafolt   
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Občina Hoče-Slivnica je po posameznih letih v investicije vodovodna omrežja vložila: 
 

• leto 2015: 10.788,13 € 

• leto 2016: 253.280,75 € 

• leto 2017: predvidena konča realizacija 165.000 €. Ob tem naj poudarimo, da je v letu 2017 že bila 

podpisana pogodba na podlagi izvedenega javnega naročila v znesku 301.639,25 €, katere realizaci-
ja bo sicer zapadla v leto 2018. Posledično so načrtovana sredstva proračuna leta 2018 v višini 

655.000 € saj se s tem zagotavljajo sredstva za investicije načrtovane v l. 2017 in bodo dokončno 

realizirane v letu 2018 in sredstva za investicije v letu 2018. 
 

Ob tem še podajam stroške tekočega vzdrževanja vodovodnih sistemov, ki poleg stroškov tekočega vzdrže-
vanja zajemajo tudi investicije na delu omrežja, ki ga ima v najemu MB vodovod in investicije v vodohrane: 

- leto 2015: 95.030,76 € 

- leto 2016: 121.253,02 € 
- leto 2017: predvidena realizacija 135.000 € 

 
Vodna povračila: 

- leto 2015: 33.847 € 

- leto 2016: 27.783 € 
- leto 2017: predvidena realizacija 25.000 € 

 
Subvencija k ceni vode: 

- leto 2015: 0 
- leto 2016: 5647,48 € 

- leto 2017: predvidena realizacija 29.000 € 

 
Pripravila: 

Janja Šijanec                                   
                                 

- Po podatkih Mariborskega vodovoda v letu 2016  je rezultat vodooskrbe za Občino Hoče-
Slivnica pokazal 22.540,00€ presežka prihodkov nad stroški. Zanima nas, ali je bil naveden 
znesek dodan in izplačan preko najemnine, ki ga plačuje Mariborski vodovod občini? 
 
Naveden presežek je bil poračunan pri najemnini za leto 2017. 

 
Pripravila: 

Janja Šijanec                                   

  

   
 

 
III. PREDMET NADZORA: 

 

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopali-
ške in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč v Občini Hoče-Slivnica. 

 
Nadzor je na podlagi pooblastila opravil član NO Branko Falež. 

 

Cilj nadzora: 
Preverjanje skladnosti in ustreznosti postopkov z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 

32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 6.  Odlokom o lokalnih gospodarskih javnih službah 
v Občini Hoče - Slivnica (MUV, št. 8/2006, 27/2011) in  Odlokom o predmetu in pogojih za podelitev konce-

sije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja poko-
pališč v Občini Hoče - Slivnica (MUV, št. 2/2014) . 

Preverjanje gospodarnosti in učinkovitosti porabljenih sredstev. 
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1. 
Občina Hoče-Slivnica je na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 

32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN),  6. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih 

službah v Občini Hoče - Slivnica (MUV, št. 8/2006, 27/2011) in 23. člena Odloka o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter 

urejanja pokopališč v Občini Hoče - Slivnica (MUV, št. 2/2014) objavila   v Uradnem listu RS javni razpis za 
podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter 

urejanje pokopališč v Občini Hoče - Slivnica 

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da razpis vsebuje oddajanje prostorov za grobove v najem, zagotovi-
tev uporabe mrliške vežice in priprava vežice za sprejem pokojnika, določanje mesta, datuma in ure pokopa, 

praviloma v dogovoru z naročnikom, izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita sosed-
njih grobov, ureditev gomile, vodenje evidence o grobovih in pokopih, izvajanje pokopališke dežurne službe, 

opravljanje prekopov grobov in nadziranje raznih del na pokopališču. Pogrebne dejavnosti se izvajajo pravi-

loma izven pokopališča in zajemajo naslednje storitve: urejanje dokumentacije, ureditev in čuvanje pokojni-
ka, prevoz pokojnika, storitve v zvezi z upepeljevanjem,  čiščenje in odstranjevanje odpadkov, odvoz odpad-

kov na odlagališče ob pokopališču, vzdrževanje zelenih površin (košnja, obrezovanje, odstranjevanje plevela  
ipd.), čiščenje in odstranjevanje snega ter posip, vzdrževanje poti, skrb za ureditev in vzdrževanje mrliških 

vežic in njihovih funkcionalnih zemljišč ter vzdrževalna dela na drugih objektih in napravah na območju po-
kopališč, vzdrževanje reda in miru na pokopališču, kolikor ne gre za izvrševanje javnih pooblastil, sodelova-

nje pri sodno odrejenih izkopih, vodenje katastra pokopališč in izdelava načrta pokopališča z razdelitvijo na 

oddelke, grobove in žarne niše, evidenco grobnih mest z oznako, evidenco pokopanih oseb v posameznem 
grobnem mestu in datum pokopa, izdajanje dokumentov v postopku za prekop ali pokop umrlih ali prenos 

posmrtnih ostankov. 
 

2. 

Predmet koncesije je pokopališče v Spodnjih Hočah in pokopališče v Slivnici.  
Koncesijska pogodba se sklepa za obdobje 10 let. 

Merila za izbor so  80 % cena in 20 % reference. 
Rok za prijavo 22. 05. 2014 

 
3. 

Na javno naročilo sta prispeli dve ponudbi; 

Alzis , Jožica Coif  s.p.  Mariborska c. 100, 2312 Orehova vas in 
Panek d.o.o., Cankarjeva ul. 9, 2314 Zg. Polskava. 

 
Obe ponudbi sta bili oddani pravočasno. Odpiranje ponudb je bilo 22.05.2014 ob prisotnosti predstavnikov 

ponudnikov. Ponudnika sta ponudila cene, ki so v tabeli 1. 

 

  Enota Alzis Panek 

 POKOPALIŠKA DEJAVNOST  Cena z 

ddv v € 

Cena z 

ddv v € 

1. Izkop in zasip groba – krsta kom 372,51 141,25 

2. Izkop in zasip groba – žara kom 217,19 45,99 

3. Vkop in zasip žarnega elementa kom 0 1,095 

4. Odpiranje in zapiranje žarnega groba kom 0 10,95 

5. Odpiranje in zapiranje žarne niše kom 309,04 27,38 

6. Odpiranje in zapiranje grobnice kom 0 65,70 

7. Ogled in prevzem grobnega polja kom 0 0,0109 

8. Poglobitev groba kom 0 0,0109 

9. Odstranitev in ureditev gomile – krsta kom 0 27,375 

10. Odstranitev in ureditev gomile – žara kom 0 16,425 



 

17 

 

11. Pogrebno moštvo – krsta kom 0 98,55 

12. Pogrebno moštvo – žara kom 0 65,70 

13. Uporaba prenosnega ozvočenja kom 0 27,37 

     

 

  Enota Alzis Panek 

 UREJANJE POKOPALIŠČ  Cena z 

ddv v € 

Cena z 

ddv v € 

1. Košnja trave m2 0,0246 0,0164 

2. Praznjenje košev 1x 1,60 5,015 

3. Čiščenje mrliške vežice 1x 0 16,425 

4. Pometanje tlakovanih poti m2 0,1434 0,006 

5. Škropljenje plevela (s herbicidom) m2 0,7203 0,0085 

6. Čiščenje snega m2 0,2003 0,0232 

7. Obrezovanje žive meje m2 1,3527 0,8497 

8. Strganje trave ura 0 5,015 

9. Posip poti s peskom(vključno z materialom) m2 4,7 0,0085 

10. Grabljenje zelenic, krtine m2 0 0,0011 

11. Odstranitev drevesa kom 64,40 0,00011 

12. Obrez drevesa kom 0 1,2045 

13. Posip poti s soljo(vključno z materialom) m2 0 0,006 

14.                        Čiščenje in odklepanje WC 1x 20,86 10,95 

    

4. 
Občina Hoče-Slivnica opravi poizvedbo o izpolnjevanju nekaterih razpisnih pogojev za Panek d.o.o.: 

- na ZZZS o izpolnjevanju pogoja najmanj štirje zaposleni eno leto pred objavo javnega razpisa 

- na Direktorat za pravosodno upravo o morebitni pravnomočni obsojenosti zaposlenih v Panek d.o.o. 

- na Občino Makole o referencah Panek d.o.o. 

Na osnovi vseh podatkov je komisija dne 20.06.2014 izbrala ALZIS s.p. kot koncesionarja za opravljanje 

lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč v Občini Hoče-

Slivnica. 
Panek d.o.o. se izloči zaradi nepopolne ponudbe: 

- samo trije zaposleni namesto štirih so izpolnjevali pogoj zaposlitve najmanj eno leto pred objavo 

javnega razpisa, 

- Panek d.o.o. ni predložil dokazil in certifikatov, da imajo zaposleni znanja za opravljanje razpisane 

gospodarske javne službe. 

 
18.07.2014 Občina Hoče-Slivnica izda odločbo, s katero podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospo-

darske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč v Občini Hoče-Slivnica 

podjetju ALZIS s.p. 
 

18.08.2014 se na izdano odločbo Občine Hoče-Slivnica Pajenk d.o.o. pritoži, vendar župan kot pristojni 
za pritožbe  le- to zavrne kot neutemeljeno. 

5.11.2014  Pajenk d.o.o. vloži tožbo na upravnem sodišču, s katero izpodbija odločbo o podelitvi konce-
sije Alzis s.p. 

Upravno sodišče odloči 21.10.2015 in sicer tako, da tožbo zavrne kot neutemeljeno. 

Razpis se zaključi 1.12.2015 s podpisom koncesijske pogodbe za 10 let s podjetjem Alzis s.p.  
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Zaključne ugotovitve: 

Iz Zaključnega računa proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2016 je razvidno, da so  prihodki iz naslova 
najemnin za grobna polja realizirani v višini 71.039,9 € oz. 88,8 % glede na sprejeti proračun. Najemnine se 

zaračunavajo za grobna polja na pokopališču v Hočah in Slivnici. 

 
Prihodki  za opravljeno storitev uporabe mrliške vežice na pokopališču v Hočah in pokopališču v Slivnici so 

bili realizirani v višini 14.669,30 € ali 97,8 %. 
Iz analize stroškov za vzdrževanje pokopališč v Občini Hoče-Slivnica je razvidno, da so ti v letu 2015 znašali 

25.802,92 €, v letu 2016, ko so se že uporabljale cene iz nove koncesijske pogodbe, pa 21.563,66 €, kar je 

16 % manj. 
Iz pregledanega je razvidno, da je Občina Hoče-Slivnica pri razpisu pravilno upoštevala predmetno zakono-

dajo in ter dosegla sorazmerno ugodne cene za pokopališko dejavnost, kar kažejo tudi primerjave z ostalimi 
občinami. 

 

Vprašanje: 
Kakšni so postopki za izterjavo pri neplačnikih najemnin za grobna polja? 

 
Poročilo pripravil: 

BRANKO FALEŽ 
 

Odzivno poročilo občine:  

 
- Kakšni so postopki za izterjavo pri neplačnikih najemnin za grobna polja? 

 
Za neplačane najemnine pošiljamo opomine. V kolikor po 2. ali 3. opominu dolg ni poravnan, vložimo e-

izvršbo. 

 
Pripravila: 

Suzana Ekart                                

  

 

 
IV. PREDMET NADZORA 

 

Postopek razpisa in dodelitev subvencij za sofinanciranje kmetijstva 
 

Nadzor je na podlagi pooblastila opravil član NO Marijan Frangež. 
 

Opravljen je bil pregled sledeče dokumentacije: 

- razpisna dokumentacija za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetij-

stva in podeželja v Občini Hoče-Slivnica za leto 2016, 

- pregled vlog,  

- zapisnik o odpiranju prispelih vlog. 

Ugotovitveni del: 

Pregledana je bila razpisna dokumentacija za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje raz-

voja kmetijstva in podeželja v Občini Hoče-Slivnica za leto 2016. 

 

Predmet javnega razpisa: 
Občina Hoče-Slivnica je razpisala nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetij-

stva in podeželja za leto 2016 v okvirni višini 38.000€, po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z 

Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 in po shemi pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 
1407/2013. 
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V razpisnem roku je prispelo 15 vlog. Upravičenci po tem razpisu so kmetijska gospodarstva, vpisana v regi-

ster kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju 
občine. 

 

Vsem upravičencem so bili posredovani sklepi o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev. 

 

Zaključek: 

Postopek je ustrezen v skladu z zakonodajo.  
 

Poročilo pripravil: 
MARIJAN FRANGEŽ 

 

 
Predsednik Nadzornega odbora 

                                                                                                                DRAGO ŽURA 
 

 

 
 
 


