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V povezavi z izgradnjo Zbirnega centra odpadkov je bil opravljen sestanek s 
koncesionarjem, ki na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici opravlja izvajanje 
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, podjetjem Saubermacher Slovenija d.o.o. Smotrno bi bilo k izgradnji 
Zbirnega centra odpadkov pristopiti čimprej, saj je po podatkih, s katerimi razpolaga 
omenjeni koncesionar, s strani občanov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Zbirni center 
v Lenartu le minimalno koriščen. Z izgradnjo lastnega Zbirnega centra odpadkov se 
njegovo koriščenje pričakuje v precej večji meri, že zaradi bližine lokacije. Projekt je 
vključen v Proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019.  

 
V letu 2019 se v ta namen predvidevajo sredstva v višini 20.000 EUR za ureditev 
zbirnega centra, ki v prvem polletju leta 2019, še niso koriščena. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 1.157 

041520 - Ravnanje z odpadno vodo 1.157 
Iz omenjene postavke se financira izvajanje storitev pobiranja provizij okoljske 
dajatve, izvajanje javnih pooblastil, vodenje katastra in izdelavo programov. V letu 
2019 imamo za ta namen predvidena sredstva v višini 4.630 EUR. Realizirana so 
bila v višini 673 EUR za pokrivanje stroškov pobiranja takse za obremenjevanje 
voda in 484 EUR za storitve javne službe odvajanja in čiščenja (vodenje katastra), 
skupaj torej 1.157 EUR, kar predstavlja 25,0 % plana.  

041525 – Sofinanciranje malih čistilnih naprav 0 

V letu 2009 je bil sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode za območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je po primerjavi 
finančnih okvirjev različnih variant izkazal, da v določenih naseljih v občini ni 
smiselna gradnja kanalizacijskega sistema, ampak je najbolj smiselno, da objekti 
svoje komunalne odpadne vode odvajajo preko  individualnih čistilnih naprav ali 
nepretočnih greznic, za katere je potrebno zagotoviti praznjenje. V tej proračunski 
postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih 
naprav na teh območjih. Sredstva se dodelijo na podlagi izvedenega javnega 
razpisa, v skladu s Pravilnikom o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih 
čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Javni razpis se izvede praviloma 
konec leta, zato planirana sredstva, v višini 10.000 EUR, še niso bila realizirana. 

041532 - Investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode  0 

Namen postavke je zagotoviti odvajanje odpadne vode v skladu s predpisi z 
namenom čim manjšega obremenjevanja okolja in zagotovitve neoporečne pitne 
vode in izdelavo dokumentacije. 

Iz omenjene postavke se financira izvedba storitev in gradenj povezanih z gradnjo 
javne fekalne kanalizacije na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na območjih 
kjer je predvidena gradnja javne kanalizacije.  
V letu 2019 se planira izvedba priključkov na fekalno kanalizacijo na trasi regionalne 
ceste RII-1305, odsek križišče Sv. Jurij ob Ščavnici – Lovski dom Blaguš, kjer je v 
teku rekonstrukcija. V izogib kasnejšemu poseganju v novozgrajeno cestišče, 
pločnik in kolesarsko stezo se zgradijo priključki za fekalno kanalizacijo za 
nepozidane gradbene parcele na nasprotni strani ceste kjer poteka vod fekalne 
kanalizacije. Zgradi se tudi priključek za fekalno kanalizacijo za osnovno šolo in del 
voda fekalne kanalizacije ob igrišču pri osnovni šoli. 



 30

V letu 2021 in 2022 bomo nadaljevali s projektom gradnje javne fekalne kanalizacije 
na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in pričeli z  gradnjo rastlinske čistilne 
naprave Biserjane, katere zaključek se predvideva v letu 2022. 
V proračunu občine za leto 2019 so na postavki planirana sredstva za investicije v 
odvajanje in čiščenje odpadne vode v višini 25.000 EUR in za projekte kanalizacije 
– celostna rešitev 3.000 EUR.  
V prvem polletju leta 2019 sredstva še niso bila koriščena.  

 
15029002 – Izboljšanje stanje okolja 823 

041505 - Čistilna akcija 823 
Sredstva se zagotovijo za izvedbo čistilne akcije na območju celotne občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici. Zagotovijo se sredstva za nabavo vrečk, zaščitnih rokavic, za 
pogostitev udeležencev, stroški povezani z prevozom, sortiranjem in odlaganjem 
odpadkov. V letu 2019 je bila čistilna akcija izvedena v mesecu maju. Za ta namen 
smo porabili 823 EUR. 

041516 – Energetska sanacija javnih stavb 0 
V letu 2019 se predvideva skupna prijava večih občin na Javni razpis Ministrstva za 
infrastrukturo za energetsko obnovo javnih stavb. Za prijavo je potrebno izdelati 
določeno dokumentacijo (razširjeni energetski pregled stavb, PZI...).  

    Predvideni objekti za vključitev so: 
    - Občinska stavba - preureditev kotlovnice in menjava energenta, izolacija, stavbno 
      pohištvo;  
    - obstoječi vrtec - preureditev kotlovnice in menjava energenta;  

Izvedba energetske sanacije na objektih: Občinska stavba - preureditev kotlovnice 
in menjava energenta, izolacija, stavbno pohištvo; obstoječi vrtec - preureditev 
kotlovnice in menjava energenta; Predvideva se prijava na Javni razpis Ministrstva 
za infrastrukturo - v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in 
pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske 
učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije 
v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, 
specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.  

V prvem polletju leta 2019 sredstva v ta namen še niso bila koriščena. 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 53.161 

 

16029001 – Urejanje in nadzor na področ.energet. evidenc 952 

041605 – Priprava podatkov za register nepremičnin 952 

Občina je dolžna v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin,  
Uredbo o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in 
o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin in Pravilnikom o 


