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Spoštovane občanke in občani!
Doseči višjo kvaliteto bivanje in življenja za vse občane, je bilo naše gonilo v obdobju 2006–2010 

in pot, na katero smo tedaj stopili, je bila prava pot, ki nas je pripeljala do tega, da smo ob zaključku 
takratnega mandata postali primerljivi z okolico. 

Zaključujemo investicijsko obdobje 2010–2014. Vztrajali smo NA PRAVI POTI razvoja naše občine in 
s skupnim trdim in poštenim delom dosegli, da so rezultati našega dela vidni na vsak koraku.

Zgradili smo zase in za rod, ki prihaja, sodobno infrastrukturo, ki omogoča društveno in družabno 
življenje, varuje naše naravno okolje in nam omogoča zadovoljevanje naših življenjskih potreb. 

Če smo bili v preteklosti za drugimi, danes temu ni več tako. Naša občina je razvojni zaostanek za 
drugimi v okolju, spremenila v razvojni napredek, na kar smo lahko vsi ponosni.

V imenu občine iskrena HVALA vsem (Občinskemu svetu, organom občine, občinski upravi, drugim 
zaposlenim, izvajalcem …), ki ste nam na kakršenkoli način pomagali pri uresničevanju naložb v našo 
prihodnost.

Dokument, ki je pred Vami, je le kratka informacija o iztekajočem se obdobju, dokončno oceno 
prepuščam Vam.

župan Občine Velika Polana
Damijan Jaklin

Na pravi poti
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2010–2014

Člani Občinskega sveta Občine Velika Polana
 �  Alojz Jerebic .......Velika Polana 74
 �  Štefan Jaklin .......Velika Polana 41
 �  Marija Gerič .......Velika Polana 197 a
 �  Albin Žerdin .......Mala Polana 90
 �  Stanislav Horvat .......Brezovica 15
 �  Anica Hozjan .......Mala Polana 39
 �  Jožef Ternar .......Velika Polana 103

Občinski svet Občine Velika Polana je imel v letih 2010–2014 skupaj 48 sej, od tega 
19 rednih in 29 izrednih.

2010 2011 2012 2013 2014
Skupno število sej 8 11 14 10 5
Redne seje 5 4 4 4 2
Izredne seje 3 7 10 6 3
Ostali organi so se sestajali po potrebi.

Organi Občine Velika Polana 2010–2014
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2010–2014

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja

 �  Jožef Ternar ....... predsednik
 �  Anica Hozjan .......članica
 �  Stanislav Horvat .......član

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe

 �  Alojz Jerebic .......predsednik
 �  Štefan Jaklin .......član 
 �  Albin Žerdin .......član
 �  Edvard Špilak .......član
 �  Jože Horvat .......član

Odbor za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti

 �  Marija Gerič .......predsednica
 �  Štefan Jaklin .......član 
 �  Jožef Ternar .......član 
 �  Pavel Berden .......član
 �  Alenka Sobočan .......članica

Statutarno pravna komisija
 �  Anica Hozjan .......predsednica
 �  Alojz Jerebic .......član
 �  Jože Ternar .......član

Odbor za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami

 �  Stanislav Horvat .......predsednik
 �  Albin Žerdin .......član 
 �  Anica Hozjan .......članica 
 �  Branko Kotnjek .......član
 �  Jožef Balažic .......član

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu

 �  Jožef Ternar .......predsednik
 �  Dušan Hozjan .......član 
 �  Andreja Kavaš .......članica
 �  Jože Titan .......član

Svet zavoda osnovne šole
 � Štefan Jaklin 
 � Marija Gerič
 � Alojz Jerebic

Vaški odbor Velika Polana
 � Anton Zadravec
 � Ignac Horvat
 � Štefan Kramar
 � Jožef Šemen
 � Štefan Cvetko

Vaški odbor Mala Polana
 � Stanko Balažek
 � Štefan Hozjan
 � Franc Hozjan
 � Marjan Litrop

Vaški odbor Brezovica
 � Stanislav Sobočan
 � Ivan Zver
 � Stanislav Pozderec

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega 
sklada

 � Danilo Jeneš
 � Štefan Hozjan
 � Alojz Jerebic

Svet zavoda zdravstvenega doma Lendava
 � Alojz Jerebic

Sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti
 � Boris Ostrc

Predstavnik javnosti za reševanje pritožb na 
Ministrstvu za notranje zadeve in policijo

 � Stanko Hozjan
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2010–2014

Proračun je akt občine, kjer se izkazujejo vsi prejemki in izdatki občine za eno 
leto in za posamezne namene. V skladu z Zakonom o javnih financah in interni-
mi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun 
občine za vsako leto. Proračun občine na predlog župana sprejme občinski svet 
z odlokom. Dokument sestavljajo naslednji predpisani elementi: Splošni del pro-
računa, Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov za obdobje štirih 
let. Celotna dokumentacija je javno dostopna in je na voljo na občinski upravi.

Financiranje z zakonom določenih nalog občine predstavlja primerna poraba. 
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo za posamezno občino na podla-
gi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebival-
cev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini ter sku-
pnega števila prebivalcev občine. 

Načrtovani prihodki in odhodki proračuna so razčlenjeni v skladu z Odredbo 
in Pravilnikom, in sicer: planirani prihodki na davčne, nedavčne, kapitalske in 

transferne prihodke; odhodki pa na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicij-
ske odhodke in investicijske transfere.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna so organi občine in občinska 
uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Le-ti so: občin-
ski svet, nadzorni odbor, župan in podžupan, občinska uprava in režijski obrat.

Posredni uporabniki občinskega proračuna so javni zavodi, skladi in agenci-
je, katerih ustanovitelj je občina. Iz občinskega proračuna se financirajo posre-
dno, preko neposrednih uporabnikov (občinske uprave). 

Na podlagi Zakona o javnih financah in Statuta Občine Velika Polana občin-
ski svet vsako leto sprejme Zaključni račun proračuna občine, s podrobnejšim 
prikazom predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejem-
kov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine. Podatki, ki so prikazani 
v nadaljevanju, so vezani na analizo realizacije proračunov preteklega obdobja.

Na pravi poti 4
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2010–2014

Analiza realizacije proračunov

2010 2011 2012 2013 2014*
Prihodki 3.612.598,00 2.618.500,00 1.454.683,00 1.814.268,00 5.038.881,08
Odhodki 3.481.581,00 2.536.552,00 1.470.905,00 2.107.681,00 5.704.394,79
Razlika (- primanjkljaj + presežek) 131.017,00 81.948,00 -16.222,00 -293.413,00 -665.513,71
Vrednost investicij 2.605.023,00 1.539.562,00 451.700,00 1.201.416,00 4.662.397,91
Delež investicij od celotne real. proračuna 74,82 60,70 30,71 57,00 81,73
Vrednost investicij v letu 2014 na občana (1.472 – Število prebivalcev na dan 1. 1. 2013) 3.167,38

Podatki o povečanju premoženja v lasti Občine Velika Polana
Dolžnost občine oz. njenega vodstva je, da gospodarno ravna s svojim premo-

ženjem. Le-tega ne sme odtujiti brez soglasja občinskega sveta. Občina Velika 
Polana je v letih od 2010 povečevala vrednost premoženja s 6.887.312,00 € na 
13.824.576,00 €, kar pomeni povečanje za 200,72 %. 

2010 2011 2012 2013 2014*
Vrednost premoženja Občine Velika Polana 6.887.312,00 7.911.862,00 7.991.090,00 9.190.982,00 13.824.576,00
Vrednost premoženja na občana (1.472 – število prebivalcev na dan 1. 1. 2013) 9.391,69

* Sprejeti proračun Občine Velika Polana za leto 2014
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2010–2014

Občina Velika Polana je izvajala naslednje projekte, ki so se sofinancirali 
iz sredstev Evropske unije

Z osebnim prizadevanjem, ob pomoči članov občinskega sveta in vseh ostalih, 
ki so na različne načine pomagali pri pridobivanju nepovratnih sredstev, nam je 
uspelo pridobiti dodatna finančna sredstva za nove projekte, ki jih je sofinancira-
la Evropska unija. Podatki v nadaljevanju prikazujejo razmerje vseh prihodkov 
in prihodkov iz EU virov. Razmerje sofinanciranja posameznih projektov je raz-
lično in se giblje od 50 do 90 %. 

2010 2011 2012 2013 2014
Prihodki 3.612.598,00 2.618.500,00 1.454.683,00 1.814.268,00 5.038.881,08
Vrednost prihodkov iz sredstev EU 1.851.200,00 1.186.492,66 89.385,13 428.423,79 3.127.861,27
Delež prihodkov iz EU 51,24 45,31 6,14 23,61 62,07

Projekti, sofinancirani iz sredstev EU:
1. Simbioza v Naturi 2000
2. Operacija Sekundarna kanalizacija – Izgradnja sekundarnega omrežja v 

Mali Polani in Brezovici
3. Projekt Dolinska kanalizacija
4. Projekt Ceramica Interreg IVC
5. Ureditev večnamenskih prostorov za medgeneracijsko druženje v Mali 

Polani – Bükovje
6. Dežela štorkelj »Destinacija Natura 2000«
7. U&D atelje
8. Penovje – izginjajoči biser Nature 2000
9. Energetska sanacija OŠ Miška Kranjca Velika Polana
10.  Ureditev centra za medgeneracijsko druženje Mala Polana in Brezovica
11.  Prireditveni center »Poljana«
12.  Rekonstrukcija občinskih cest, izgradnja pločnika in javne razsvetljave
13.  Oskrba s pitno vodo – Sistem A

Smeri razvoja občine po različnih področjih smo določili z Načrtom razvoj-
nih programov in so kot take sestavni del Regionalnega razvojnega programa in 
Programa razvoja podeželja našega območja oziroma regije. Vsebina je odraz 
tako razvojnih potreb občine, kjer pri tem sodelujejo tako vaški odbori, odbori 
občinskega sveta in občinski svet, kot tudi drugi organi in so prav tako usklajeni 

Na pravi poti 6



2010–2014

in potrjeni s strani občinskega sveta. Načrt razvojnih programov je živ doku-
ment, ki omogoča pobudnikom, da posedujejo svoje predloge kadarkoli v obrav-
navo in potrditev.

Občina Velika Polana se je v preteklih letih zadolževala za pokrivanje investi-
cij, ki so se izvajale v občini in to predvsem zaradi velikega obsega investicij in 
načina financiranja le-teh v Republiki Sloveniji. Tako smo za določene investici-
je najemali dolgoročne kredite v okviru svojih finančnih zmožnosti in ob pred-
hodno pridobljenem soglasju Ministrstva za finance, predvsem zaradi tega, ker 
nismo želeli obremenjevati vas oz. naših občanov za sofinanciranje nujno potreb-
nih investicij. 

S strani Ministrstva za finance smo v letu 2013 prejeli soglasje k začetku po-
stopka zadolževanja, v katerem je izračunano, da lahko znašajo plačila anuitet in 
obresti 78.425,00 € letno. Glede na to, da je znesek odplačila anuitet v letu 2013 
55.373,64 € od maksimalne možnosti 78.425,00 € možnega zakonsko dovoljene-
ga zadolževanja, pomeni, da smo izkoristili 70 % od maksimalne možnosti za-
dolžitve. Investicije, v okviru katerih se je zadolževala občina Velika Polana, pa 
so bile nujno potrebne za razvoj občine in so razvidne iz tega poročila.

Namen Vrednost 
kredita

Datum 
pogodbe

Saldo  
31.12.2013

Vredn. letn. 
odplačila

Saldo 
31.12.2014

Datum 
odplačila

Streha osnovne šole 38.829,40 28.12.2006 0 0 0 31.12.2012
Mrliška vežica Brezovica 60.689,43 22.5.2007 12.281,00 8.670,00 3.611,00 31.5.2015
Večnamenski prostor Mala Polana 30.000,00 29.5.2009 8.500,00 6.000,00 2.500,00 31.5.2015
Izgradnja kanalizacije in ČN 200.000,00 22.10.2009 126.153,92 18.461,52 107.692,40 31.10.2020
»Dežela štorkelj« Destinacija Natura 2000 30.000,00 30.06.2011 21.000,00 6.000,00 15.000,00 30.06.2017
Investicije v letu 2013 324.843,00 24.12.2013 324.843,00 16.242,12 308.600,88 15.12.2033
Skupaj 684.361,83   492.777,92 55.373,64 437.404,28

Vrednost dolga na občana (1.472 – število prebivalcev na dan 1. 1. 2013) Občine 
Velika Polana bo znašala na dan 31. 12. 2014 297,14 €. 

Celotno poslovanje občine pregleduje Nadzorni odbor občine Velika Polana, 
njegovo poročilo pa je predstavljeno v nadaljevanju. 
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V letu 2011 smo nadaljevali s projektom Dolinska kanalizacija, katerega namen 
je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fe-
kalnih voda, ki imajo negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Projekt se je 
izvajal v šestih občinah, kjer sistem za odvajanje in čiščenje komunalnih voda še 
ni bil v celoti zgrajen. Vrednost celotnega projekta Dolinska kanalizacija je zna-
šala 27.277.460 € in ga je financiralo Ministrstvo za okolje in prostor Republike 
Slovenije, Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa ra-
zvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prio-
ritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in či-
ščenje komunalnih voda« in posamezna občina iz občinskega proračuna. 

V projekt izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Veliki Polani so bila 
vključena naselja Brezovica, Velika Polana in Mala Polana. Na območju teh treh 
naselij se je izvajala vakuumska kanalizacija in priklop uporabnikov po gravita-
cijski kanalizaciji do vakuumskih jaškov. Med naseljema Velika Polana in Mala 
Polana se je zgradila vakuumska postaja in čistilna naprava. Zgradili smo pri-
marne vode v skupni dolžini 9.646 m, od tega je celotna dolžina podtlačni vod. 
Z izgradnjo kanalizacije in nove čistilne naprave Velika Polana smo omogočili 

Investicije 2011 odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode za 1.511 prebivalcev. Vrednost 
projekta izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Veliki Polani je znašala 
4.017.180,00 €. 
Sekundarna kanalizacija Mala Polana in Brezovica

V letu 2011 smo prav tako zaključili investicijo Sekundarna kanalizacija Mala 
Polana in Brezovica. Investicija je bila sofinancirana s strani »Regionalnega ra-
zvojnega programa« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Celotna 
gradnja je potekala v obdobju od julija 2009 do julija 2010. Datum zaključka pro-
jekta Sekundarna kanalizacija Mala Polana in Brezovica je bil 30. 9. 2010.
»Dežela štorkelj« destinacija Natura 2000

Občina Velika Polana je v okviru 5. javnega razpisa za prednostno usmeritev 
»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regio-
nalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj 
regij« kandidirala s projektom »Dežela štorkelj« Destinacija Natura 2000. 

V okviru tega projekta je občina: 
• zgradila Središče za interpretacijo naravne in kulturne dediščine »Natura 

2000«, kjer v naravi predstavljamo naravno in kulturno bogastvo občine s 
parkiriščem ter zgradila kolesarsko-pohodniške poti, ki so povezale turistič-
ne točke v občini (Mala Polana–Mačkovci in Mala Polana–Bükovje);

Na pravi poti 8
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• obnovila obstoječo dvorano Doma krajanov (zunanja in notranja ureditev);
• obnovila stavbe kulturne dediščine (Copekov mlin – tehnični muzej, Kra nj-

čeva domačija);
• zgradila vzdrževalno postajo – rekonstrukcija in prizidek h Gasilskemu domu 

Velika Polana, ki omogoča vzdrževanje infrastrukture, ki smo jo pridobili v 
okviru projekta s parkiriščem za obiskovalce in večje skupine.

Javna razsvetljava
Občina Velika Polana je v letu 2011 nadaljevala z rekonstrukcijo javne raz-

svetljave, s ciljem zmanjšanja svetlobne onesnaženosti in povečanja energetske 
učinkovitosti. 
Sprememba prostorskih planov

Na podlagi spremembe Zakona o prostorskem planiranju smo v letu 2008 pri-
stopili k spremembi prostorskih planov na območju Občine Velika Polana. V 
letu 2011 smo v okviru tega opravili javno razgrnitev Občinskega prostorske-
ga načrta Občine Velika Polana in Okoljskega poročila k Občinskemu prostor-
skemu načrtu. Občinski svet Občine Velika Polana je na 4. seji Občinskega sve-
ta Občine Velika Polana sprejel sklep, da se upoštevajo pripombe in predlogi na 
dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta. Postopek smo nadaljevali v 
skladu z zakonodajo, na podlagi katere je bilo potrebno popraviti Okoljsko poro-
čilo k Občinskemu prostorskemu načrtu in predlog Občinskega prostorskega na-
črta, v okviru Okoljskega poročila pa je bilo potrebno izvesti Poplavno študijo. 
Aktivnosti so se nadaljevale v naslednjih letih. 
Razširitev mrliške vežice Velika Polana 

Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Velika Polana štev. 16-17/09 z dne 
12. 10. 2009 in Sklepa Zbora občanov Velika Polana, z dne 9. 11. 2009, ter Zbora 

občanov Mala Polana, z dne 22. 12. 2009, smo izvedli prizidavo in rekonstrukci-
jo mrliške vežice v Veliki Polani s ciljem, da zagotovimo prostore za človeka do-
stojno in času primerno slovo.

Naziv investicije Leto 2011
Investicijski transfer – požarna taksa 2.825,00
Kompleksne subvencije kmetijstvo 9.940,00
Nakup pisarniške in računalniške opreme 1.153,43
Nakup druge opreme in napeljave 160,00
Center za ravnanje z odpadki Puconci 8.445,48
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana – nujna obnovitvena dela 4.910,91
Javna razsvetljava – investicija 17.029,70
Asfaltiranje občinskih cest 61.950,00
Sofinanciranje ureditve ceste R3-729/4206 Hotiza–Velika Polana 500,00
Nakup poslovnega objekta – Poljana 51.278,03
Nakup zemljišč 13.993,67
Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 7.200,00
Investicijsko vzdrževanje stanovanj 1.039,52
Obnova črpališča, Vodovodno omrežje Velika Polana – dokumentacija 600,00
Dežela štorkelj »Destinacija Natura 2000« 945.045,08
Dokumentacija za Pomurski vodovod 17.971,87
Dolinska kanalizacija – novogradnja kanalizacijskega sistema in čistilna naprava 344.970,35
Razširitev pokopališča in mrliške vežice v Veliki Polani 26.683,13
Nakup opreme za ureditev vzdrževalne postaje in prostora civilne zaščite 6.952,00
Dolinska kanalizacija – plačila drugih storitev in dokumentacije 33.891,28
Sprememba prostorskih planov 18.134,40
Skupaj 1.574.673,85
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U&D atelje – Ustvarjalni in doživljajski ateljeji pri dobrih ljudeh
V okviru projekta Ustvarjalni in doživljajski atelje smo v letu 2012 postavili 4 ateljeje 

v okviru programa Leader. Za zagotovitev funkcionalnosti ateljejev je bilo nujno potreb-
no, da v okviru II. faze pristopimo k urejanju okolice, zagotovimo ustrezne sanitarne in 
druge pogoje, ki so potrebni za uporabo le-teh. Ateljeji so postavljeni na domačiji Miška 
Kranjca. S projektom želimo privabiti čim več kulturnih ustvarjalcev in jim omogočiti 
čim bolj kvalitetno in inspirativno ustvarjanje. 
Sprememba prostorskih planov

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi namere za pripravo prostorskega akta 
(Občinskega prostorskega načrta) občine Velika Polana, ugotovilo, da je obvezen posto-
pek celovite presoje vplivov na okolje.

Na podlagi okoljskega poročila je Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo celovito 
presojo vplivov na okolje. Okoljsko poročilo je izdelano v skladu z Uredbo o okoljskem 
poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje 
(Ur. l. RS, št. 73/05).

Na podlagi 40. člena Zakona o varstvu okolja, 1-UPB, ZVO-1B, ZVI-1C, je morala ob-
čina pripraviti celotno študijo za izvedbo hidrološko-hidravlične presoje in kart poplav-
ne varnosti za določitev poplavnih območij potoka Črnec.

Zdravstveni dom Lendava
Občina Velika Polana je soustanoviteljica ZD Lendava. Na podlagi sprejetega sle-

pa številka 05-16/12-I OS z dne 30. 8. 2012 na Občinskem svetu Občine Velika Polana 
je občina sklenila Aneks z Zdravstvenim domom Lendava in Občino Lendava. Občina 
Velika Polana je sofinancirala obnovo, rekonstrukcijo in prizidavo ambulante nujne me-
dicinske pomoči. 
Oskrba s pitno vodo – Sistem A

Občina Velika Polana je v letu 2012 izvedla aktivnosti za projektno dokumentacijo za 
območje občine Velika Polana. Prav tako je bil izveden vpis obstoječega vodovodnega 
omrežja v kataster Javne gospodarske službe, kar je bil pogoj za pripravo vloge za kohe-
zijska sredstva. Občina Velika Polana je v mesecu novembru 2012 prejela gradbeno do-
voljenje za gradnjo transportnega, primarnega, sekundarnega omrežja in vodnega vira 
v občini Velika Polana.

Občina Velika Polana je v okviru projekta Pomurski vodovod v letu 2012 sofinanci-
rala aktivnosti svetovalnega inženirja in priprave projektne dokumentacije. Osnova za 
delitev navedenih stroškov je bil tudi sklep Ministrstva za okolje in prostor (MOP) o 
sofinanciranju priprave projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A« št. 5443-
3/2010/6. Ministrstvo za okolje in prostor krije 57,89 % upravičenih izdatkov. 

Dne 3. 11. 2011 smo sprejeli Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta: Predinve-
sticijska zasnova projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A, ki ga je izdelalo 
podjetje SL Consult, Dunajska 112, 1000 Ljubljana. Vrednost investicije po tekočih ce-
nah znaša 37.112,675 € (z vključenim DDV) in se bo izvajala skladno s časovnim načr-
tom od 1. 1. 2011 do 1. 7. 2015.

Investicije 2012
Na pravi poti 10



2010–2014

Dne 25. 11. 2011 smo izdelali Idejno zasnovo tras transportnih cevovodov, primar-
nih in sekundarnih vodov in vodnih virov na področju občine Velika Polana za potrebe 
Pomurskega vodovoda – Sistem A. 

Soglasje k izdelani Študiji izvedljivosti za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – 
Sistem A, december 2011, verzija z dne 13. 1. 2012 (FS Pomurje Sistem A, ki jo je izde-
lal SL Consult, Dunajska 112, 1000 Ljubljana), smo potrdili 3. 2. 2012.
Klet svetega Martina

Občina Velika Polana je v letu 2012 morala nujno sanirati kletne prostore, ki 
se nahajajo v občinski zgradbi. Razlog za sanacijo je bil vdor vode, ki je vplival 
tudi na ostale prostore zgradbe. Kletnih prostorov nismo samo sanirali, ampak 
smo jih preuredili v klet sv. Martina in skladišče za potrebe rekvizitov in čistil 
za občinsko zgradbo. Naziv investicije Leto 2012

Investicijski transfer – požarna taksa 2.951,00
Kompleksne subvencije kmetijstvo 8.130,16
Nakup pisarniške in računalniške opreme 2.824,73
Nakup druge opreme in napeljave 2.577,24
Center za ravnanje z odpadki Puconci 64.741,27
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana – Nujna obnovitvena dela 6.797,61
Ureditev občinskih cest 59.822,65

Rekonstrukcija občinskih cest in javnih poti, pločnikov ter javne razsvetljave, Ukrep 322 – Obnova in 
razvoj vasi

8.148,00

Rekonstrukcija in ureditev centra za medgeneracijsko druženje Mala Polana in Brezovica; Ukrep 322 – 
Obnova in razvoj vasi 

6.492,00

U&Datelje – Ustvarjalni in doživljajski ateljeji pri dobrih ljudeh 55.527,84
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb 28.984,00
Sprememba prostorskih planov 37.320,00
Nakup zemljišč 4.968,30
Investicijski transferi javnim zavodom – Zdravstveni dom Lendava 7.005,00
Klet Svetega Martina 15.000,04
Dolinska kanalizacija – plačila drugih storitev in dokumentacije 15.184,00
Dokumentacija za Pomurski vodovod 50.200,61
Pomurski vodovod – Sistem A, Storitve svetovalnega inženirja 3.578,16
Razširitev pokopališča in mrliške vežice v Veliki Polani 41.562,79
Nakup opreme za ureditev vzdrževalne postaje in prostora civilne zaščite 1.759,87
Dolinska kanalizacija – Novogradnja kanalizacijskega sistema in čistilna naprava 36.254,65
Skupaj 459.829,92
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Rekonstrukcija in ureditev Centra za medgeneracijska druženja v Vaško-
gasilskem domu Mala Polana in Vaško-gasilskem domu Brezovica

Občina Velika Polana podpira delo domačih društev, zato smo želeli z inve-
sticijo v rekonstrukcijo Vaško-gasilskega doma v Mali Polani – Mačkovci in 
Vaško-gasilskega doma Brezovica zagotoviti kvalitetne prostore za uspešno in 
nemoteno delovanje lokalnih društev, ustrezne prostore za druženje vaščanov 
različnih generacij, za organiziranje prireditev in drugih aktivnosti.

Tako so si Občina Velika Polana in vaščani Male Polane in Brezovice z obnovo 
in rekonstrukcijo vaško-gasilskih domov v Mali Polani in Brezovici zagotovili, 
da sta le-ta postala središče druženja in povezovanja vseh vaščanov. 
Energetska sanacija OŠ Miška Kranjca Velika Polana

Občina Velika Polana je ustanovitelj OŠ Miška Kranjca in mora v vsakem 
objektu, ki je v njeni lasti zagotoviti primerne kakovostne bivalne oziroma de-
lovne pogoje za uporabnike. Doseganje določenega udobja in izpolnjevanje dru-
gih zahtev (npr. opremljenost objekta z določenimi napravami, toplo vodo, pove-
zave za prenos podatkov itd.) je povezano z rabo energije. Analiza obstoječega 
stanja v OŠ Miška Kranjca Velika Polana je pokazala, da stanje ni bilo primer-
no za izvajanje dejavnosti osnovnega šolstva, kar je pomenilo visoke obratoval-
ne stroške in višje stroške vzdrževanja. 

Investicije 2013

Dolgoročni cilji omenjene investicije so prispevek k varovanju okolja, poveča-
nje obnovljivih virov energije in učinkovitejša raba energije. Hkrati pa je eden 
pomembnejših ciljev tudi izobraževanje in ozaveščanje mlajših generacij in vseh 
drugih udeležencev o pomembnosti varovanja okolja in njihovega prispevka k 
učinkovitejši rabi energije.

Cilj investicije je bil energetsko sanirati 2.791 m2 in posledično zmanjšati stro-
ške ogrevanja in stroške električne energije ter tako pozitivno vplivati na varo-
vanje okolja ter prispevati k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). 

Na pravi poti 12
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Sredstva za energetsko sanacijo OŠ Miška Kranjca Velika Polana smo pridobi-
li na podlagi Javnega razpisa za prednostno usmeritev »Energetska sanacija jav-
nih stavb«, v okviru OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, kjer smo prijavili pro-
jekt Energetska sanacija Osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana. 
Dozidava večnamenske dvorane in garaže ter nadstrešek za odpadke

Z dozidavo dvorane smo zagotovili ustrezne prostorske pogoje predvsem za 
dejavnost vrtca ter razne popoldanske aktivnosti, ki niso vezane na uporabo 
žoge. Prav tako smo s tem rešili problem zunanjega vstopa koristnikov, kar je 
omogočeno s posebnim vhodom. V okviru te dozidave smo uredili problem ga-
raže za šolsko vozilo. Z ureditvijo smo zgradili prostor za shranjevanje zabojni-
kov za odpadke. 
»Penovje – izginjajoči biser Nature 2000«

Občina Velika Polana je v celoti v območju Natura 2000, kjer je zaradi prepleta 
kulturne krajine, močvirskih območij in gozdnih kompleksov značilen izjemno 
bogat rastlinski in živalski svet redkih in ogroženih vrst. Nekoč biseri narave v 
Naturi 2000 izumirajo zaradi zaraščanja in s tem izgubljamo habitate za ptice in 
travniške habitate. Zavod RS za varstvo narave opozarja na dosledno upošteva-
nje varstvenih in razvojih usmeritev za varstvo naravnih vrednot.

Zaradi tega je Občina Velika Polana v okviru Javnega poziva za Načrt iz-
vedbenih projektov Lokalne akcijske skupine »LAS Pri dobrih ljudeh« območja 
partnerskih občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, 
Turnišče in Velika Polana prijavila projekt »Penovje – izginjajoči biser Nature 
2000«.

Namen projekta je bil sanirati in revitalizirati degradirana zavarovana obmo-
čja narave v Naturi 2000. Zaščitena področja narave v Naturi 2000 na območju 
Penovja so v celoti degradirana in smo jih revitalizirali v travniški habitat ter 
oživeli rastišča močvirskega tulipana in drugih zaščitenih vrst rastlin na obmo-
čju Nature 2000. 
Prireditveni center »Poljana«

Občina Velika Polana je v okviru 6. javnega razpisa za prednostno usmeritev 
»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve re-
gionalnih razvojnih potencialov za obdobje od 2007–2013, razvojne prioritete 
»Razvoj regij«, kandidirala z operacijo Prireditveni center »Poljana«. Pričujoča 
operacija je smiselna nadgradnja prejšnje operacije in nadaljuje cikel osnovnih 
potreb po infrastrukturi za nadaljnji turistični razvoj. Prireditvena dejavnost – 
eventi so trend v turizmu in razvojna niša, zato jo mora občina na primeren na-
čin prikazati in podpreti s primerno infrastrukturo. Ravno izvedba projekta pri-
reditveni center »Poljana« omogoča izkoriščanje tega potenciala. Občina Velika 
Polana bo z izvedbo projekta po eni strani vzpostavila primerno infrastrukturo 
za izvedbo dogodkov, po drugi strani pa bo preko razvoja novih turističnih pro-
duktov povečala prepoznavnost. 

Na področju občine Velika Polana različni izvajalci organizirajo in izvajajo 
prireditve širšega pomena in z velikim razvojnim potencialom. 
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Glavni razlogi izvedbe investicijskih aktivnosti v sklopu investicijske opera-
cije so tako:

• ureditev površin in objektov za osnovno šolo,
• zagotoviti uspešen razvoj turizma in trženja turistične destinacije občine 

Velika Polana in okolice,
• povečanje prepoznavnosti občine Velika Polana in širše regije,
• omogočiti razvoj prireditvene dejavnosti v občini Velika Polana in širši regiji,
• povečati prihodke od storitvenih dejavnosti v tem delu regije in s tem vpliva-

ti na razvoj storitvenega gospodarstva.
Občina Velika Polana je v okviru 6. javnega razpisa za prednostno usmeritev 

»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve re-
gionalnih razvojnih potencialov za obdobje od 2007–2013, razvojne prioritete 
»Razvoj regij«, kandidirala z operacijo Prireditveni center »Poljana«. In prejela 
odobritev financiranja navedenega projekta v letih 2013 in 2014. 
Oskrba s pitno vodo – Sistem A

Namen projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A« je zagotovitev dol-
goročne varne, kakovostne in zanesljive vodooskrbe na področju občine Velika 
Polana. Projekt predstavlja zaključeno celoto, saj vsebuje izgradnjo vodnih vi-
rov, transportnih omrežij skupne dolžine približno 4.200 m, primarnih cevovo-
dov dolžine 9.000 m in sekundarnih cevovodov približne skupne dolžine 8.300 
m ter pripadajoče objekte, kot so črpališče, nadzorna postaja … Le tako bo po-
polnoma zagotovljena celovitost vodooskrbe po zaključku projekta. 

Cilji, ki bodo doseženi z izvedbo projekta: zagotovitev rezervnih vodnih koli-
čin, izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer, vzpostavitev ustrezne organizacije 
upravljanja javnih vodovodnih sistemov, ki bo ustrezala sodobnim standardom 
in zahtevam, vzpostavitev delovanja celovitega sistema oskrbe s pitno vodo.

Občina Velika Polana je v okviru projekta Pomurski vodovod v letu 2013 so-
financirala aktivnosti svetovalnega inženirja in izdelavo projektne dokumenta-
cije faze PGD in PZI za vodne vire in transportne vode ter kontrolo že izdela-
ne dokumentacije za transportne, primarne in sekundarne vode s pripadajočimi 
objekti. 

Osnova za delitev navedenih stroškov je tudi sklep Ministrstva za okolje in 
prostor (MOP) o sofinanciranju priprave projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja 
– Sistem A« št. 5443-3/2010/6. Ministrstvo za okolje in prostor krije 57,89 % 
upravičenih izdatkov. Naloge svetovalnega inženirja so zajemale vse potrebne 
aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje projek-
ta, vključujoč svetovanje, povezovanje in koordiniranje potrebnih aktivnosti, pri 
čemer so, ob upoštevanju javnega interesa, v največji možni meri zasledovale in 
zadovoljevale interes naročnika. 

Dne 3. 11. 2011 smo sprejeli Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta: Pred-
inves ticijska zasnova projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A, ki ga je 
izdelalo podjetje SL Consult, Dunajska 112, 1000 Ljubljana. Vrednost investicije 
po tekočih cenah znaša 37.112.675 € (z vključenim DDV) in se bo izvajala skla-
dno s časovnim načrtom od 1. 1. 2011 do 1. 7. 2015.

Dne 25. 11. 2011 smo izdelali Idejno zasnovo tras transportnih cevovodov, pri-
marnih in sekundarnih vodov in vodnih virov na področju občine Velika Polana 
za potrebe Pomurskega vodovoda – Sistem A. 

Soglasje k izdelani Študiji izvedljivosti za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja 
– Sistem A, december 2011, verzija z dne 13. 1. 2012 (FS Pomurje Sistem A, ki 
jo je izdelal SL Consult, Dunajska 112, 1000 Ljubljana), smo potrdili 3. 2. 2012.

Po uspešno končanem postopku javnega naročanja je bila podpisana pogod-
ba z izbranim izvajalcem za gradnjo, nadzor, obveščanje in informiranje. Prav 
tako so s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje bile dne 26. 7. 2013 podpisa-
ne pogodbe o sofinanciranju celotnega projekta Oskrba s pitno vodo – Sistem A.

Občina Velika Polana v letu 2014 nadaljuje gradnjo po predvidenem projektu 
Oskrba s pitno vodo – Sistem A. V letu 2014 je predvidena izgradnja celotnega 
transportnega omrežja, večji del primernega in sekundarnega omrežja. V okviru 
projekta bomo financirali v letu 2014 izvedbo nadzora nad gradnjo in aktivnosti 

Na pravi poti 14



2010–2014

Naziv investicije Leto 2013
Investicijski transfer – požarna taksa 3.000,00
Kompleksne subvencije kmetijstvo 4.828,89
Nakup pisarniške in računalniške opreme 3.374,56
Nakup druge opreme in napeljave 1.918,41
Oskrba s pitno vodo – Sistem A, transportno omrežje 9.019,85
Oskrba s pitno vodo – Sistem A, primarno in sekundarno omrežje 60.569,65
Oskrba s pitno vodo – Sistem A, nadzor 909,00
Center za ravnanje z odpadki Puconci 9.176,87
Ureditev občinskih cest 6.256,00
Prireditveni center »Poljana« 98.608,12
Energetska sanacija OŠ Miška Kranjca Velika Polana 557.085,89
Dozidava večnamenske dvorane in garaže ter nadstrešek za odpadke 101.588,11
Penovje – izginjajoči biser Nature 2000 28.009,28
Priprava projektov in študij 9.570,90
U&Datelje – Ustvarjalni in doživljajski ateljeji pri dobrih ljudeh 23.102,69
Evropska vas štorkelj 4.474,14
Sofinanciranje ureditve ceste R3-729/4206 Hotiza–Velika Polana 15.086,38
Sprememba prostorskih planov 5.150,00
Nakup stanovanja 24.237,04
Nakup zemljišč 7.613,09
Rekonstrukcija občinskih cest in javnih poti, pločnikov ter javne razsvetljave – Ukrep 322 5.470,00
Rekonstrukcija in ureditev centra za medgeneracijsko druženje Mala Polana in Brezovica – Ukrep 322 239.048,17
Dokumentacija za Pomurski vodovod 5.068,72
Pomurski vodovod – Sistem A, storitve svetovalnega inženirja 5.773,81
Skupaj 1.228.939,57

povezane z obveščanjem in informiranjem. S strani Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje smo v letu 2014 prejeli dopis, da se rok izvedbe del v letu 2015 skrajša in 
da mora biti večji del investicije izveden v letu 2014. Na podlagi tega so bili na 
Ministrstvo posredovani novi terminski plani. Sredstva na kontu odhodkov za 
investicijo Oskrba s pitno vodo – Sistem A investicije in prejeta sredstva iz dr-
žavnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko Oskrba s pi-
tno vodo – Sistem A so se povečala. 
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V letu 2014 nadaljujemo z začetimi investicijami v letu 2013 in to sta Oskrba s 
pitno vodo – Sistem A in Prireditveni prostor »Poljana«.
Rekonstrukcija občinskih cest in javnih poti, izgradnja pločnika ter 
izgradnja ulične razsvetljave

Občina Velika Polana namenja veliko pozornost splošni urejenosti krajev v ob-
čini in zagotavljanju ustreznih pogojev za kakovostno bivanje občanov. Vse to pa 
je ključno povezano z ustrezno urejeno infrastrukturo, ki jo sestavljajo urejene 
ceste, pločniki za varno sprehajanje pešcev in ulična razsvetljava, ki mora ustre-
zati zahtevam Uredbe o preprečevanju svetlobnega onesnaževanja.

Občina Velika Polana je v preteklosti že namenjala precej sredstev za uredi-
tev osnovne cestne infrastrukture, vendar pa je ostal precejšen del infrastrukture 
še neurejen, zato se je v letu 2013 prijavila na Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, 
katerega predmet podpore sta urejanje vaških jeder in urejanje infrastrukture in 
povezav v naseljih. 

Namen projekta je ureditev – rekonstrukcija cestne infrastrukture z izgradnjo 
pločnikov ob delu obnovljenih cestišč, odvodnjavanje meteornih vod in ureditev 
javne razsvetljave. Na ta način bi se zagotovila lepša podoba samega jedra vasi, 

Investicije 2014 večja kvaliteta bivanja krajanov, večja varnost pešcev in kolesarjev v naselju ter 
večja turistična privlačnost krajev Velika in Mala Polana. 

Ključni cilji predmetne investicije so:
• sanacija dotrajanih prometnih površin in izgradnja meteorne kanalizacije,
• z ureditvijo pločnikov in javne razsvetljave izboljšati varnost pešcev,
• zagotoviti kakovostne pogoje za življenje v občini Velika Polana.
Investicija se delno financira iz sredstev programa razvoja podeželja 2007–

2013 in sicer iz Ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi.
Cilji projekta so skladni s ključnimi cilji Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije za obdobje 2007–2013, ter s cilji ukrepa Obnova in razvoj vasi. 
Ključni cilji predmetne investicije so:
• izboljšanje podobe vasi Velika Polana in s tem večja turistična privlačnost,
• sanacija dotrajanih prometnih površin in izgradnja meteorne kanalizacije,
• z ureditvijo pločnikov in javne razsvetljave izboljšana varnost pešcev,
• zagotovitev kakovostnih pogojev za življenje v občini Velika Polana, 
• ohranjanje poseljene krajine in izboljšanje medgeneracijskega druženja.

Izgradnja Murske kolesarske poti (2. faza)
Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, je skladno z Akcijskim 

načrtom Vlade RS, posredovalo Javni poziv za predložitev vlog za sofinanci-
ranja operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni potencia-
li« razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativnega programa krepitve regional-
nih razvojnih potencialov 2007–2012 za obdobje 2013–2015 (Poziv 2013–2015). 
Poziv 2013–2015 se bo, skladno z Akcijskim načrtom Vlade RS, izvedel na na-
čin, da se preostanek predvidenih sredstev porabe na nacionalni ravni koncen-
trira in dodeli za še izvedljive operacije ne glede na lokacijo operacij po regijah. 
Sredstva se dodelijo v višini, ki upošteva najvišjo možno stopnjo sofinanciranja 
in že izvedene postopke izbora izvajalcev del na operacije. Za dodelitev sredstev 
naj bi se upošteval vrstni red oddaje vseh možnih prijaviteljev ne glede na regi-
jo. Občina Velika Polana se je na javni poziv odzvala in posredovala projektni 
predlog Izgradnja Murske kolesarske poti (2. faza), ki smo ga oddali 5. 5. 2014 in 
kljub temu, da je rok že potekel še do danes nismo prejeli odgovora. 

Občina Velika Polana se razvija v turistično destinacijo. Območje občine je del 
Regijskega parka Mura in Nature 2000. Za identificirani turistični razvojni po-
tencial je pomembno, da se dodatno razvija že obstoječa turistična ponudba in 
zagotovi varnost vseh obiskovalcev ter se hkrati ohranjajo naravna in kulturna 
bogastva občine. 
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Investicijski program obravnava 2. fazo izvedbe Murske kolesarske poti, in 

sicer ureditev dela kolesarske poti ob desni strani reke Mure v občini Velika 
Polana, v skupni dolžini 4.330 m. Poleg izgradnje kolesarske poti je cilj ob trasi 
poti razviti tudi dodatno turistično ponudbo. Skozi vzpostavitev ustrezne infra-
strukture se bo zagotovilo izvajanje trajnostnega gospodarskega in družbenega 
razvoja na obravnavanem območju. Ena od glavnih potencialnih točk dodatne 
ponudbe ob trasi kolesarske poti je kolesarska vas pri Copekovem mlinu s svo-
jo okolico. V okviru kolesarske vasi bo postavljenih pet bivalnih enot, sanitarni 
objekt, informacijska točka za kolesarje, delavnica za hrambo in popravilo koles, 
prostor za druženje ter oprema za logistiko kolesarja.

Skozi izgradnjo manjkajočih odsekov kolesarskih poti, ustrezno ureditev ko-
lesarskih poti na in ob vodnih nasipih ob reki Muri, kakor tudi skozi izgradnjo 
manjkajočih premostitvenih objektov, se bo vzpostavila povezana prometna in-
frastruktura, ki bo omogočala varno in visoko kakovostno kolesarjenje, tako lo-
kalnega prebivalstva kakor tudi turistov v regiji.
CERO Puconci

Vlada RS je dne 27. 3. 2008 sprejela Operativni program ravnanja s komu-
nalnimi odpadki, v katerem je določila, da je CERO Puconci edina deponija v 
Pomurju. Uporabno dovoljenje imata tako CERO Puconci kot deponija Dolga 
vas. Občina Velika Polana mora spoštovati sklep vlade, s katerim nam je dolo-
čila pristop k CERO Puconci in si zagotoviti odlaganje odpadkov v prihodnosti.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpad-
ki Puconci d. o. o. in na podlagi podpisanega Aneksa V. k Medobčinski pogodbi 

za sofinanciranje CERO Puconci ter Odločbe št. KS OP ROPI/5/1/Puconci – II. 
faza bo Občina Velika Polana sofinancirala izgradnjo in obratovanje regijskega 
centra »Zbirni center za odpadke Puconci« faza II. 

Naziv investicije Leto 2014
Investicijski transfer – požarna taksa 3.000,00
Kompleksne subvencije kmetijstvo 8.000,00
Nakup pisarniške in računalniške opreme 3.000,00
Nakup druge opreme in napeljave 2.500,00
Oskrba s pitno vodo – Sistem A, transportno omrežje 593.145,47
Oskrba s pitno vodo – Sistem A, primarno in sekundarno omrežje 2.129.841,50
Oskrba s pitno vodo – Sistem A, nadzor 12.121,00
Oskrba s pitno vodo – Sistem A, obveščanje in informiranje 2.296,00
Center za ravnanje z odpadki Puconci 3.991,52
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana – nujna obnovitvena dela 10.000,00
Ureditev občinskih cest 10.000,00
Rekonstrukcija občinskih cest in javnih poti, pločnikov ter javne razsvetljave – Ukrep 322 825.629,49
Prireditveni center »Poljana« 649.774,00
Zdravstveni dom Lendava 7.812,00
Dozidava večnamenske dvorane, garaže ter nadstreška za odpadke 53.962,34
Izgradnja Murske kolesarske poti 2. faza 243.324,11
Priprava projektov in študij 8.000,00
Sprememba prostorskih planov 4.000,00
Investicijski transferi javnim zavodom – Zdravstveni dom Lendava 7.812,00
Nakup zemljišč 100.000,00
Skupaj 4.678.209,43
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Poročilo nadzornega odbora 2010–2014
Na podlagi 36. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 

52/03 in 89/13) je Nadzorni odbor občine najvišji organ nadzora javne porabe v 
občini. 

Nadzorni odbor Občine Velika Polana sestavljajo predsednik Alojz Kramar ter 
dva člana Melita Tompa in Slavko Jaklin.

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.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost 

poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podje-
tij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in 
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter 
ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor je na 1. seji, dne 6. 1. 2011, sprejel Poslovnik nadzornega od-
bora, ki ureja organizacijo in določa način dela Nadzornega odbora. 

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu nadzornega odbora in 
s posredovanjem določenih poročil sredstvom javnega obveščanja. 

Nadzorni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje na osnovi letnega programa dela. 
1.  Pregled finančnega načrta javnega zavoda OŠ Miška Kranjca za tekoče leto,
2.  pregled proračuna Občine Velika Polana za tekoče leto,
3.  pregled zaključnega računa proračuna občine za preteklo leto,
4.  pregled zaključnega računa javnega zavoda OŠ Miška Kranjca za preteklo 

leto,
5.  pregled zaključnega računa podjetja Natura VePo d. o. o. za preteklo leto,
6.  obravnavanje poročila župana občine za preteklo leto o učinkovitosti in go-

spodarnosti porabe občinskih javnih sredstev,
7.  NO izdela poročilo o opravljenem nadzoru za preteklo leto,
8.  pregled polletnega poslovanja občinskih organov za tekoče leto in ocena pra-

vilnosti poslovanja občinskih organov ter premoženja,
9.  obravnavanje zadev v skladu s 14. členom Poslovnika Nadzornega odbora,
10.  sodeluje na sejah Občinskega sveta.

Občasne nadzore si nadzorni odbor določi sproti na osnovi: 
• pisnih pobud občinskega sveta, 
• pisnih pobud župana, 
• pobud članov nadzornega odbora, 
• pisnih pobud občanov, 
• informacij iz sredstev javnega obveščanja, 
• analize finančnih podatkov o javni porabi v občini.
Nadzorni odbor opravlja nadzor s pregledovanjem poslovne dokumentacije, 

poročil, obvestil in sredstev, da se ugotovijo zadostna dejstva, ki so potrebna za 
namen konkretnega nadzora. 

Predsednik nadzornega odbora predloži poročilo občinskemu svetu in župa-
nu. Nadzorni odbor lahko o svojem končnem poročilu obvesti tudi sredstva jav-
nega obveščanja. V primeru suma kaznivega dejanja ali prekrška pa predlog za 
pregon pristojnim organom.

Pri štiri letnem delu je Nadzorni odbor vsako leto izdelal Poročilo Nadzornega 
odbora Občine Velika Polana o opravljenem nadzoru javne porabe v občini. Pri 
opravljenem nadzoru Nadzorni odbor kakšnih očitnih pomanjkljivosti oziroma 
suma neracionalnega gospodarjenja z javnimi sredstvi ni ugotovil. V občini po-
raba sredstev ni presegala s proračunom določene vrednosti. Zadolževanje obči-
ne je bilo namensko za financiranje projektov in v skladu s sprejetimi sklepi OS 
ter odobreno od Ministrstva za finance RS.

Računovodska dokumentacija je bila pregledna in transparentna. 
Splošna ugotovitev nadzornega odbora je, da se je s premoženjem občine de-

lalo gospodarno. 
Velika Polana, 7. 8. 2014

Predsednik Nadzornega odbora
Alojz Kramar
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Revizijsko poročilo Ureditve področja občin 
Računsko sodišče Republike Slovenije je 5. marca 2012 objavilo 

Revizijsko poročilo Ureditve področja občin. 

Ugotovitve računskega sodišča: 
1. Pridobivanje dodatnih sredstev

Del virov sredstev občin naj bi izviral iz krajevnih davkov in pri-
spevkov, katerih stopnjo, v okviru zakona, lahko določajo občine 
same. Občine, ki so pridobile najmanjši delež vseh prihodkov, na 
katere velikost lahko deloma vplivajo tudi same, so bile v letu 2010 
Občina Žetale 17,3 odstotka, Občina Makole 17,5 odstotka, Občina 
Braslovče 20,7 odstotka, Občina Šmartno pri Litiji 21,5 odstotka in 
Občina Cankova 22,1 odstotka, največ pa Občina Velika Polana 
75,7 odstotka, Občina Razkrižje 73,4 odstotka.
(Vir: Revizijsko poročilo, Ureditev področja občin, Računsko sodišče, 2012, str. 38, 39)

2. Transferni prihodki občin 
Občina lahko prejme dodatna sredstva iz državnega proračuna ali 

proračuna Evropske unije. Občine, ki so najmanjši delež prihodkov 
v letu 2010 prejele iz sredstev države, so bile Občina Komenda 0,7 
odstotka, Občina Domžale 1,2 odstotka, Občina Šenčur 1,5 odstotka, Občina Medvode 1,6 
odstotka in Občina Naklo 1,7 odstotka, največji delež pa Občina Razkrižje 62,6 odstotka, 
Občina Ribnica na Pohorju 61,6 odstotka, Občina Velika Polana 60,7 odstotka. Razvitost 
občin se določi oziroma izračuna na podlagi kazalnikov razvitosti občine, kazalnikov ogro-
ženosti občine ter kazalnikov razvojnih možnosti. Razvitost občin je merilo za sofinancira-
nje investicij s sredstvi državnega proračuna, in sicer so manj razvite občine upravičene do 
večjega deleža sofinanciranja investicij
(Vir: Revizijsko poročilo, Ureditev področja občin, Računsko sodišče, 2012, str. 43-45) 

3. Sredstva Evropske unije 
Od leta 1999 je lahko Republika Slovenija črpala sredstva Evropske unije v okviru pred-

pristopne pomoči, od leta 2004 pa je kot članica Evropske unije upravičena do črpanja sred-
stev proračuna Evropske unije. Sredstva Evropske unije lahko črpajo tudi posamezne obči-
ne, pridobijo pa jih lahko neposredno iz proračuna Evropske unije ali prek državnega prora-
čuna. Občine so pridobile različen obseg sredstev Evropske unije, in sicer so v povprečju na 
leto pridobile 46,3 evra na prebivalca (34 občin ni prejelo sredstev, najmanj 0,1 evra je pre-
jela Občina Radovljica, največ 511,1 evra Občina Velika Polana). Pridobljena sredstva so 
predstavljala v povprečju 4,8 odstotka vseh prihodkov proračunov občin, pri tem 34 občin 

ni prejelo sredstev, najmanj, 0,01 odstotka, jih je prejela Občina 
Radovljica, največ, 36,1 odstotka, pa Občina Velika Polana.
(Vir: Revizijsko poročilo, Ureditev področja občin, Računsko sodišče, 2012, str. 45) 

4. Investicije 
V letu 2010 so občine namenile za investicije skupaj 1.028.481.933 

evrov, od tega 926.728.098 evrov v obliki investicijskih odhodkov 
in 101.753.835 evrov v obliki investicijskih transferov. Investicijski 
odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega 
premoženja investitorja, v tem primeru občine, investicijski transfe-
ri pa so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov 
proračunskih sredstev (investitorjev). Delež odhodkov, ki so ga ob-
čine v letu 2010 namenile investicijam. Najmanjši delež od vseh od-
hodkov občin so za investicije v letu 2010 porabile Občina Šmartno 
ob Paki 17,3 odstotka, Občina Dobje 20,8 odstotka, Občina Ruše 
21,5 odstotka, Občina Selnica ob Dravi 21,5 odstotka in Občina 
Dol pri Ljubljani 22,9 odstotka, največ pa Občina Razkrižje 77,9 
odstotka, Občina Velika Polana 74,8 odstotka, Občina Ribnica 
na Pohorju 71,9 odstotka, Občina Prebold 70,2 odstotka in Občina 

Loški Potok 69,5 odstotka.
(Vir: Revizijsko poročilo, Ureditev področja občin, Računsko sodišče, 2012, str. 48) 

5. Mnenje Računskega sodišča 
Računsko sodišče ugotavlja, da obstoječa ureditev občin zagotavlja, da so te sposobne za-

dovoljevati potrebe in interes svojih prebivalcev, vendar pa je pri tem stroškovna uspešnost 
občin različna. 

Občine največ sredstev porabijo za izobraževanje, promet, prometno infrastrukturo in ko-
munikacijo, kulturo, šport in nevladne organizacije, prostorsko planiranje, stanovanjsko ko-
munalno dejavnost, lokalno samoupravo ter varovanje narave in naravne dediščine. Ob tem 
pa na obseg posameznih izdatkov za izvajanje zakonsko določenih nalog občine same nima-
jo vpliva. 
(Vir: Revizijsko poročilo, Ureditev področja občin, Računsko sodišče, 2012, str. 60, 61) 

Celotna vsebina Revizijskega poročila, Ureditve področja občin je dostopna na spletni 
strani: (http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KC73BA090AA4B8946C12579B9001E4E89).

Ureditev področja občin 1

2. Ugotovitve

Revizijsko poročilo 
Ureditev področja občin
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Glavne značilnosti obdobja 2006–2014
Graf 1 in graf 2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prihodki 839.438,00 1.010.140,00 1.140.630,00 1.325.055,00 2.360.553,00 3.612.598,00 2.618.500,00 1.454.683,00 1.814.268,00 5.038.881,08
Odhodki 882.377,05 1.050.317,00 1.091.670,00 1.350.161,26 2.404.262,00 3.481.581,00 2.536.552,00 1.470.905,00 2.107.681,00 5.704.394,79
Razlika (- primanjkljaj + presežek) -42.939,05 -40.177,00 48.960,00 -25.106,26 -43.709,00 131.017,00 81.948,00 -16.222,00 -293.413,00 -665.513,71
Vrednost investicij 224.259,88 334.141,38 299.796,42 687.874,58 1.666.151,76 2.605.023,00 1.539.562,00 451.700,00 1.201.416,00 4.662.397,91
Delež investicij od celotne real. proračuna 25,42 31,81 27,46 50,95 69,30 74,82 60,70 30,71 57,00 81,73

ANALIZA ZAKLJUČNIH RAČUNOV PRORAČUNA 

graf 1 in graf 2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRIHODKI 839.438,00 1.010.140,00 1.140.630,00 1.325.055,00 2.360.553,00 3.612.598,00 2.618.500,00 1.454.683,00 1.814.268,00 5.038.881,08
ODHODKI 882.377,05 1.050.317,00 1.091.670,00 1.350.161,26 2.404.262,00 3.481.581,00 2.536.552,00 1.470.905,00 2.107.681,00 5.704.394,79
RAZLIKA (- PRIMANJKLJAJ + PRESEŽEK) -42.939,05 -40.177,00 48.960,00 -25.106,26 -43.709,00 131.017,00 81.948,00 -16.222,00 -293.413,00 -665.513,71
VREDNOST INVESTICIJ 224.259,88 334.141,38 299.796,42 687.874,58 1.666.151,76 2.605.023,00 1.539.562,00 451.700,00 1.201.416,00 4.662.397,91
DELEŽ INVESTICIJ OD CELOTNE REAL. PRORAČUNA 25,42 31,81 27,46 50,95 69,30 74,82 60,70 30,71 57,00 81,73

graf 3 in 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
VREDNOST PREMOŽENJA OBČINE VELIKA POLANA 2.611.509,00 2.927.871,00 2.902.502,00 3.547.703,00 6.194.093,00 6.887.312,00 7.911.862,00 7.991.090,00 9.190.982,00 13.824.576,00
ŠTEVILO PREBIVALCEV 1.584 1.572 1.554 1.554 1.548 1.541 1.520 1.502 1.492 1.472
VREDNOST PREMOŽENJA NA OBČANA OBČINE VELIKA POLANA 1.648,68 1.862,51 1.867,76 2.282,95 4.001,35 4.469,38 5.205,17 5.320,30 6.160,18 9.391,70

2,60 2,90 2,90 3,50 6,10 6,80 7,90 7,90 9,10 13,80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRIHODKI 839.438,00 1.010.140,00 1.140.630,00 1.325.055,00 2.360.553,00 3.612.598,00 2.618.500,00 1.454.683,00 1.814.268,00 5.038.881,08
VREDNOST PRIHODKOV IZ SREDSTEV  EVROPSKE UNIJE 39.642,79 89.711,86 125.317,09 293.403,64 774.021,00 1.851.200,00 1.186.492,66 89.385,13 428.423,79 3.127.861,27
DELEŽ PRIHODKOV  IZ EU 4,72 8,88 10,99 22,14 32,79 51,24 45,31 6,14 23,61 62,07

graf št. 2
graf.št. 1

graf št. 4 
graf št. 3

       Naziv investicije                 Vir financiranja 

 1. Simbioza v 
Naturi 2000

2. Sekundarna 
kanalizacija 
Mala Polana in 
Brezovica

3. Dolinska 
Kanalizacija 
(gradnja 
kanalizacijskeg
a omrežja in 
čistilne 
naprave)

4. Rekonstrukcija 
ceste R3-729 
Hotiza - Velika 
Polana 

5. Večnamenski 
prostor za 
medgeneracijsko 
druženje v Mali 
Polani

6. "Dežela štorkelj" 
Destinacija natura 
2000

7. 
Rekonstrukcija 
in ureditev 
centra za 
medgeneracijs
ka druženja v 
vaško-
gasilskem 
domu Mala 
Polana in 
vaško-
gasilskem 
domu 
Brezovica

8. Energetska 
sanacija 
Osnovne šole 
Miška Kranjca 
Velika Polana

9. Dozidava 
večnamenske 
dvorane na 
Osnovni šoli 
M.Kranjca in 
garaže ter 
nadstrešek za 
odpadke

10. U&Datelje - 
Ustvarjalni in 
doživljajski 
ateljeji pri 
dobrih ljudeh

11. Penovje 
- izginjajoči 
biser 
Natura 
2000

12. Projekt 
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Občina Velika Polana 426.778,53 261.245,60 455.512,52 332.839,26 113.286,34 427.515,46 49.466,58 204.044,49 81.464,76 21.632,84 9.525,50 67.756,02 277.832,98 319.985,11 390.279,55 3.439.165,54 24,92
SKUPAJ: 868.542,23 621.740,60 3.727.045,78 1.269.885,11 199.746,46 1.146.170,46 244.320,58 557.085,89 81.464,76 57.771,86 33.544,80 199.688,67 3.380.495,09 735.198,41 678.845,49 13.801.546,19 100,00
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ANALIZA ZAKLJUČNIH RAČUNOV PRORAČUNA 

graf 1 in graf 2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRIHODKI 839.438,00 1.010.140,00 1.140.630,00 1.325.055,00 2.360.553,00 3.612.598,00 2.618.500,00 1.454.683,00 1.814.268,00 5.038.881,08
ODHODKI 882.377,05 1.050.317,00 1.091.670,00 1.350.161,26 2.404.262,00 3.481.581,00 2.536.552,00 1.470.905,00 2.107.681,00 5.704.394,79
RAZLIKA (- PRIMANJKLJAJ + PRESEŽEK) -42.939,05 -40.177,00 48.960,00 -25.106,26 -43.709,00 131.017,00 81.948,00 -16.222,00 -293.413,00 -665.513,71
VREDNOST INVESTICIJ 224.259,88 334.141,38 299.796,42 687.874,58 1.666.151,76 2.605.023,00 1.539.562,00 451.700,00 1.201.416,00 4.662.397,91
DELEŽ INVESTICIJ OD CELOTNE REAL. PRORAČUNA 25,42 31,81 27,46 50,95 69,30 74,82 60,70 30,71 57,00 81,73
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Graf 3 in 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vrednost premoženja Občine Velika Polana 2.611.509,00 2.927.871,00 2.902.502,00 3.547.703,00 6.194.093,00 6.887.312,00 7.911.862,00 7.991.090,00 9.190.982,00 13.824.576,00
Število prebivalcev 1.584 1.572 1.554 1.554 1.548 1.541 1.520 1.502 1.492 1.472
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Prihodki 839.438,00 1.010.140,00 1.140.630,00 1.325.055,00 2.360.553,00 3.612.598,00 2.618.500,00 1.454.683,00 1.814.268,00 5.038.881,08
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Graf 4

Graf 3

Vrednost premoženja Občine Velika Polana se je v obdobju od 2005 do 2014 povečala za 430 %, pri tem pa 
se je vrednost premoženja občine na občana povečala za 472 %.
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2010–2014
Opomba: 
1. Projekti od zaporedne številke 1. do 12. so v celoti zaključeni, projekti od zaporedne številke 13. do 15. se trenutno izvajajo. 

Kratice: 
EU KS EU kohezijski sklad
EU SS EU Strukturni sklad
EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
RS Republika Slovenija
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Skupaj Delež
EU KS – EU kohezijski sklad 2.466.034,72 353.041,40 2.461.659,62 5.280.735,74 38,26
EU SS – EU strukturni sklad 441.763,70 360.495,00 718.655,00 415.213,30 1.936.127,00 14,03
EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 76.460,12 194.854,00 288.565,94 559.880,06 4,06
Republika Slovenija 427.498,54 937.045,85 641.002,49 2.005.546,88 14,53
LEADER 36.139,02 24.019,30 60.158,32 0,44
Inerreg IVC 131.932,65 131.932,65 0,96
Občani Občine V.Polana 378.000,00 10.000,00 388.000,00 2,81
Občina Velika Polana 426.778,53 261.245,60 455.512,52 332.839,26 113.286,34 427.515,46 49.466,58 204.044,49 81.464,76 21.632,84 9.525,50 67.756,02 277.832,98 319.985,11 390.279,55 3.439.165,54 24,92
Skupaj 868.542,23 621.740,60 3.727.045,78 1.269.885,11 199.746,46 1.146.170,46 244.320,58 557.085,89 81.464,76 57.771,86 33.544,80 199.688,67 3.380.495,09 735.198,41 678.845,49 13.801.546,19 100,00

Projekti od zaporedne številke 1. do 12. so v celoti zaključeni, projekti od zaporedne številke 13. do 15. se trenutno izvajajo.

Viri financiranja vseh investicij
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Vir financiranja 
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Skupaj Delež
EU KS – EU kohezijski sklad 2.466.034,72 353.041,40 2.461.659,62 5.280.735,74 38,26
EU SS – EU strukturni sklad 441.763,70 360.495,00 718.655,00 415.213,30 1.936.127,00 14,03
EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 76.460,12 194.854,00 288.565,94 559.880,06 4,06
Republika Slovenija 427.498,54 937.045,85 641.002,49 2.005.546,88 14,53
LEADER 36.139,02 24.019,30 60.158,32 0,44
Inerreg IVC 131.932,65 131.932,65 0,96
Občani Občine V.Polana 378.000,00 10.000,00 388.000,00 2,81
Občina Velika Polana 426.778,53 261.245,60 455.512,52 332.839,26 113.286,34 427.515,46 49.466,58 204.044,49 81.464,76 21.632,84 9.525,50 67.756,02 277.832,98 319.985,11 390.279,55 3.439.165,54 24,92
Skupaj 868.542,23 621.740,60 3.727.045,78 1.269.885,11 199.746,46 1.146.170,46 244.320,58 557.085,89 81.464,76 57.771,86 33.544,80 199.688,67 3.380.495,09 735.198,41 678.845,49 13.801.546,19 100,00
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OBČINA VELIK A POLANA

Velika Polana

Hotiza

Kapca

Gaberje G. Lakoš

Mala Polana

Črnec

Mostje

Banuta

Brezovica

Gomilica

Trnje

Žižki

1.
7.

9.
15.

16.

18.
35.
47.
48.

17.

19.

20.
26.
31.

25.

27.
33.

55.

52.

52.

27.
34.

39.

30.

27.

25.

46.

6.
21.

22.

10.

51.

51.

51.

51.

2.

3.
8.
11.
12.
33.

13.

14.

5.
23.
24.
29.

4.
44.

45.

49.50.



2006
1. Zamenjava strešne kritine na OŠ Miška Kranjca Velika Polana 
2. Mrliška vežica Brezovica II faza
3. Rekonstrukcija in adaptacija občinskih prostorov
4. Nakup zemljišč pri občinski zgradbi in njihova 

komunalna ureditev
5. Obnova peskovnika pri Vrtcu Velika Polana
6. Plačilo dokumentacije za Vaško-gasilski dom Mala Polana
7. Začetek aktivnosti za ureditev večnamenskega 

športno-rekreacijskega centra pri OŠ Miška Kranjca Velika 
Polana

2007
8. Izgradnja prizidka k Domu krajanov
9. Odkup potrebnih zemljišč za kolesarsko stezo, ki poteka 

iz središča Velike Polane do zaselkov Mačkovci in Bűkovje v vasi 
Mala Polana

10. Vodovodno omrežje Velika Polana

2008
11. Dokončanje prizidka k Domu krajanov
12. Zaključek večine del za ureditev parkirišča in okolice 

za občinsko zgradbo
13. Rušenje stare šole Velika Polana
14. Odkup zemljišča pri pokopališču Mala Polana 

za ureditev parkirišča
15. Gradnja in ureditev Tematske poti – kolesarske seze
16. Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Veliki Polani
17. Ureditev javne razsvetljave v Veliki Polani – center
18. Sanacija kurilnice v OŠ Miška Kranjca Velika Polana

2009
19. Izgradnja sekundarnega omrežja Mala Polana in Brezovica
20. Novogradnja: kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava
21. Večnamenski prostor za medgeneracijsko druženje 

Mala Polana
22. Sofinanciranje ureditve ceste R–729/4206 

Hotiza–Velika Polana
23. Nakup igral na igrišču pri Vrtcu Velika Polana
24. Ograja pri Vrtcu Velika Polana

2010
25. Izgradnja sekundarnega omrežja Mala Polana in Brezovica
26. Novogradnja: kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava
27. Dežela štorkelj »Destinacija Natura 2000«
28. Razširitev pokopališča in mrliške vežice Velika Polana
29. Nakup računalnika – računovodstvo
30. Nujni reševalni prevozi – vozilo

2011
31. Dolinska kanalizacija
32. = 25. Sekundarna kanalizacija Mala Polana in Brezovica
33. = 27. »Dežela štorkelj« Destinacija natura 2000
34. Javna razsvetljava Velika Polana 
35. Razširitev mrliške vežice Velika Polana 
36. Center za ravnanje z odpadki Puconci
37. Asfaltiranje občinskih cest
38. Priprava dokumentacije za Pomurski vodovod

2012
39. U&D atelje – ustvarjalni in doživljajski ateljeji pri dobrih ljudeh
40. Zdravstveni dom Lendava obnova, rekonstrukcija 

in prizidava ambulante za nujno medicinsko pomoč
41. Priprava predinvesticijske zasnove in študije 

izvedljivosti projekta 
42. Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A 
43. Ureditev občinskih cest
44. Klet svetega Martina 

2013
45. Medgeneracijski center Mala Polana – Mačkovci
46. Medgeneracijski center Brezovica
47. Energetska sanacija OŠ Miška Kranjca Velika Polana
48. Dozidava večnamenske dvorane in garaže ter nadstrešek 

za odpadke na OŠ Miška Kranjca Velika Polana 
49. »Penovje – izginjajoči biser nature 2000«
50. Prireditveni center »Poljana«
51. Oskrba s pitno vodo – Sistem A

2014
52. Rekonstrukcija občinskih cest in javnih poti, 

izgradnja pločnika ter izgradnja ulične razsvetljave
53. = 50. Prireditveni center »Poljana«
54. = 51. Oskrba s pitno vodo – Sistem A
55. Izgradnja Murske kolesarske poti (2. faza)

Pregledna karta izvedbe investicij po posameznih krajih
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