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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, STROKOVNIH 

DELAVCEV TER UPRAVLJAVCA 

1.1 Predstavitev investitorja  

Naziv  Občina Sveta Ana 

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

Odgovorna oseba investitorja  Silvo Slaček, župan  

Telefon 02 729 58 80 

Fax 02 729 58 85 

E-pošta obcina@sv-ana.si  

Davčna št. SI59385081 

Matična št.  1332074000 

TRR 01381-0100010821 

Banka  Banka Slovenije, UJP 

 
Žig 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 
 
1.2 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 

investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije  

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje  

Naziv  Ocean d.o.o. 

Naslov  Gosposvetska 27, 2000 Maribor  

Ime in priimek  Marjetica BENEDIK, dipl.inž.gradb 

Št. projekta 02/11 

Datum  oktober 2011 

 
Žig 

 

Podpis izdelovalca 
dokumentacije: 

 
  

mailto:obcina@sv-ana.si
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1.3 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije  

Naziv ustanove 
E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj 
celovitih rešitev 

Naslov  Čučkova ul. 5, 2250 PTUJ 

 

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije  

Ime in priimek Ksenija Napast 

Telefon 02 749 32 12 

Fax 02 749 32 17 

e-pošta ksenija@ezavod.si  

 
Žig 

 

Podpis izdelovalca 
dokumentacije: 

 
 
1.4 Upravljavki investicije 

Naziv ustanove Občina Sveta Ana  

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

Odgovorna oseba Silvo Slaček, župan  

Telefon 02 729 58 80 

Fax 02 729 58 85 

E-pošta obcina@sv-ana.si 

 
Žig 

 

Podpis: 

 
 
 

Naziv ustanove Občina Sveti Jurij v Slov. goricah   

Naslov  Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol  

Odgovorna oseba Peter Škrlec, župan  

Telefon 02 729 52 50  

Fax 02 729 52 55 

E-pošta obcina@obcinajurij.si  

 
Žig 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 
  

mailto:ksenija@ezavod.si
mailto:obcina@sv-ana.si
mailto:obcina@obcinajurij.si
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO  

2.1 Predstavitev investitorja  

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji del občine 
s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija.  Na gričevnatih slemenih v 
poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu  od 240 m do 404 m in na  površini 37,2 km2 
razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi 
Dražen vrh, Froleh, Kremberk, Krivi vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. 
Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so 
predvsem travniki in njive.  
 
V občini je bilo leta 2011, po podatkih SURS, 748 gospodinjstev s 2.338 prebivalci. Prebivalstvo se 
pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in 
vinogradništvom. Ostali  prebivalci so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za 
potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti. V občini je živelo leta 2010 
726 delovno aktivnih prebivalcev in sicer 390 moških in 336 žensk.   
 
Konec leta 2010 je bilo v občini registriranih 74 podjetij, ki so zaposlovala162 delavcev in so ustvarila 
6.194.000 € letnega prihodka. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega za mesec november 
2011 je znašala 1.526,25 € in neto plača 992,46 €. Stopnja registrirane brezposelnosti je novembra 
2011 znašala 8,3 %, kar je bilo pod slovenskim povprečjem (to je 11,9%). 
 
V občini je razvito družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi  JVI in VVZ 
Osnovna šola Sveta Ana z dvema vrtcema, ki ju je v letu 2010 obiskovalo 96 otrok in centralno 
osnovno šolo v Sveti Ani ter s podružnično šolo v Lokavcu. V občini so dejavna tudi številna društva, 
kot so: kulturno umetniško društvo, prostovoljno gasilsko društvo, krajevni organizaciji Rdečega križa, 
turistično društvo, društvo upokojencev, društvo vinogradnikov, športno društvo, čebelarsko društvo, 
društvo kmečkih deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, kulturna mladinska zadruga in 
Twirling klub Aninih mažoretk. 
  
V občini je še zdravstvena in zobozdravstvena ambulanta, pošta, trgovina, bencinska črpalka, 
kmetijska zadruga, pestra gostinska ponudba itd. 
 
Predvsem dobri klimatski pogoji za vinogradništvo pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v 
dopolnilne dejavnosti in turistično ponudbo.  
 
Ohranitev zgodovinske, kulturne in stavbne dediščine ter neokrnjena narava so omogočili, da je 
danes v občini razvita turistična ponudba in gostinsko turistična dejavnost v vseh vaseh občine. 
Urejenih je kar nekaj pohodniških, učnih in kolesarskih poti. 
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SLIKA 1: Zemljevid občine Sveta Ana  

 
 
 
2.2 Opis stanja 

Naselja Ledinek in Dražen Vrh v občini Sveta Ana, ter naselje Žitence v občini Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Prebivalci odpadne vode odvajajo v 
greznice ali v bližnje vodotoke. Obstaja velika nevarnost onesnaženja podtalnice in potoka v naselju, 
ki se navezuje na druge vodotoke v občini Sveta Ana in tudi sosednjih občinah. 
 
Investicija bo zajemala naselja Ledinek in Dražen Vrh in delno naselje Žitence v občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah. Nosilec investicije bo občina Sveta Ana. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah bo sklenila z občino 
Sveta Ana sporazum o sofinanciranju.  
 
TABELA 1: Število prebivalcev in gospodinjstev na gravitacijskem območju (SURS, 1.7.2011) 

Občina  Naselje Št. prebivalcev Št. gospodinjstev  

Sveta Ana  Dražen Vrh  160 53 

Sveta Ana  Ledinek  223 71 

Sveti Jurij v Slov. goricah Žitence  275 76 

SKUPAJ  658 200 
Vir: SURS, št. prebivalcev je ocenjeno na dan 1.7.2011, pri št. gospodinjstev je predstavljen podatek za leto 
2011 

 
Na območju naselij Ledinek, Dražen Vrh in Žitence je 200 gospodinjstev in dva gostinska lokala. 
Skupno živi v vseh treh naseljih 658 prebivalcev. Na kanalizacijsko omrežje in ČN se bo lahko po 
investiciji priključilo 35 gospodinjstev s približno 140 prebivalci. Ostali priključki bodo zaradi 
razpršene gradnje hiš na tem območju izvedeni in priključeni kasneje (v obdobju cca 10 let). Zaradi 
možnih kasnejših priključitev na kanalizacijsko omrežje in ČN je bila kapacitete le – te dimenzionirana 
na 250 PE.  
 
V naselju Ledinek bo v dolžini 375 m izvedena meteorna kanalizacija. 
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3 OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 

RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  

3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije  

Upravičen namen investicije so vlaganja v okoljsko infrastrukturo, in sicer izgradnjo meteorne in 
fekalne kanalizacije in manjše čistilne naprave - izgradnja sistema za odvajanje odpadnih komunalnih 
in padavinskih voda. 
 
Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem dela naselij Ledinek, Dražen Vrh in Žitence urejeno 
odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni operacijo v javno infrastrukturo v javnem 
interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči.  
 
Cilji investicije so: 

 Vzpostavitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za 35 gospodinjstev s 140 prebivalci v 

naseljih  Ledinek in Dražen Vrh v občini Sveta Ana in naselju Žitence v občini Sv. Jurij v Slov. 

goricah.  

 Izgradnja 6.000 m cevovodov fekalne kanalizacije. 

 Izgradnja 375 m cevovodov meteorne kanalizacije. 

 Izgradnja ČN 250 PE. 

 Izgradnja vodovodnega priključka 355 m. 

 Izgradnja elektroenergetskega priključka 237 m. 

 Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. 

 Reševanje problema odvajanja padavinskih odpadnih vod z javnih in zasebnih površin. 

 Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Ledinek, Dražen Vrh in 

Žitence in širše občine Sveta Ana in Sv. Jurij v Slov. goricah ipd. 
 
 
3.2 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami  

Investicija v projekt odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Ledineku, Dražen Vrhu in Žitencah je 
usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir in so 
naslednji:  

1. Državni razvojni program 2007 – 2013,  

2. Regionalni razvojni program za območje podravske razvojne regije v  obdobju 2007 – 2013,  

3. Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007 - 2013, maj 2007, 

4. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013, februar 2007. 
 
 
3.2.1 Usklajenost z Državnim razvojnim programom 2007 – 2013 

Z izvedbo DRP se bo na ravni države, EU in lokalnih skupnosti »investiralo« v razvoj Slovenije iz 
državnega proračuna, proračuna EU, občinskih proračunov ter zasebnih in drugih virov. S temi 
investicijami je potrebno povečati kapital in povečati njegovo učinkovitost ter s tem zagotoviti 
dolgoročno konkurenčnost ter obstanek na trgu.  
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Razvojno-investicijske prioritete DRP so strukturirane enako kot razvojne prioritete SRS in sicer:  

1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast, 

2. učinkovito ustvarjanje, dvosmerni  pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in 

kakovostna delovna mesta, 

3. učinkovita in cenejša država, 

4. moderna socialna država in večja zaposlenost ter 

5. povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. 
 
Investicija sovpada s peto razvojno prioriteto, ki govori o povezovanju ukrepov za doseganje 
trajnostnega razvoja in je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih 
regij, izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije 
na podeželju. Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev 
učinkovite transportne infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine.  
 
Cilji pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju 
kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in 
trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. 
 
V okviru pete razvojno-investicijske prioritete DRP se želi zagotoviti visoko kakovost življenja, ki 
temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju 
s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni 
infrastrukturi. Navedeni cilj se želi doseči z naslednjimi aktivnostmi: 

 Varstvo okolja in trajnostna raba energije z ustreznim upravljanjem z vodami (izgradnja 

infrastrukture za varovanje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, sanacija in čiščenje 

območij kopalnih voda, čiščenje voda na varovanih območjih, oskrba s pitno vodo…), z 

ustreznim ravnanjem z odpadki (infrastruktura za ravnanje s komunalnimi odpadki, 

operativni ukrepi…), s trajnostnim razvojem parkov in Natura 2000 območij, z 

zmanjševanjem vplivov na okolje in trajnostno energijo (spodbujanje investicij v učinkovito 

rabo energije, spodbujanje investicij v obnovljive vire energije, učinkovita raba energije v 

gospodinjstvih z nizkimi prejemki, URE&OVE v javnem sektorju in ozaveščanje, informiranje, 

usposabljanje in energetsko svetovanje…) ter s ustreznim sistemom spremljanja stanja 

okolja in zagotavljanja njegove trajnostne rabe. 
 
Državni razvojni program 2007 – 2013 v poglavju 7.4.1. Operativni program za krepitev regionalnih 
razvojnih potencialov, prav tako opredeljuje razvoj regij in s tem povezano okoljsko infrastrukturo. 
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3.2.2 Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za območje podravske razvojne regije v 
obdobju 2007 – 2013 

Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013 ima 
naslednje razvojen prioritete in cilje: 

 Razvojna prioriteta I: POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA, Cilj: Vzpostaviti in 

krepiti povezave med razvojnimi akterji v regiji; 

 Razvojna prioriteta II: PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ, Cilj: 

Povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in 

inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja, 

 Razvojna prioriteta III: ENAKOMEREN IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, Cilj: Izboljšati kakovost 

življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja 5.4.3 Varstvo okolja in trajnostna 

energije. 
Investicija spada v razvojno prioriteto III. Enakomeren in trajnostni razvoj. V okviru programskega 
dela RRP spada investicija v poglavje 5.4. Trajnostni razvoj, program 5.4.3 Varstvo okolja in trajnostna 
energije. Podravje ima tudi na področju varstva okolja in investicij v razvoj okoljske infrastrukture 
velik primanjkljaj. Še posebej so velike razlike med urbanimi sredinami in podeželjem na področju 
zagotavljanja neoporečne pitne vode in čiščenja odpadnih voda. Podravje je tudi velik rezervoar pitne 
vode, ki pa je zaradi najrazličnejših vzrokov zelo ogrožen in ponekod že prekomerno onesnažen. 
Čeprav ima Podravje svoj hidroenergetski potencial dodobra izkoriščen ima regija zaradi gozdnatosti 
dober potencial za izkoriščanje obnovljivih virov energije, še posebej biomase. Učinkovita raba 
energije v gospodarstvu in gospodinjstvih je prav tako nizka. 
 
V okviru podpoglavja 5.4.3.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, je leta 2004 Vlada RS 
sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode s katerim predpisuje 
ukrepe (do leta 2015) države in lokalnih skupnosti pri zmanjšanju obremenjevanja okolja. Ukrep 
predvideva projekte s področja izgradnje, dograditve in obnove kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav v regiji. V ta namen občine poleg EU virov, okoljskih dajatev, državnega proračuna zbirajo 
sredstva iz naslova komunalnih prispevkov. 
 
Cilji ukrepa: 

 Izboljšanje kakovosti podzemnih in površinskih vod 

 Zmanjšanje onesnaževanja voda na zavarovanih območjih 

 Zmanjšanje emisij v okolje zaradi blata iz čistilnih naprav in varna končna dispozicija 
 
Možni projekti: kanalizacijska omrežja, čistilne naprave, sanitarna močvirja ( biološke čistilne naprave 
na podeželju). 
 
Investicija izgradnje kanalizacije je skladna s peto prioriteto, Povezovanje ukrepov za doseganje 
trajnostnega razvoja, Strategije razvoja Slovenije, ki je usmerjena v Skladnejši regionalni razvoj. 
Prioriteta določa, da je potrebno občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj lokalnega 
gospodarstva, socialnih dejavnosti in infrastrukture, spodbuditi kvalitetnejšo pripravo prostorskih 
aktov v skladu z razvojnimi prioritetami, poenostaviti prostorske predpise, okrepiti financiranje 
neprofitne stanovanjske gradnje, urediti področje komunalnih dejavnosti. Prioriteta prav tako kot tudi 
projekt podpira tudi zagotavljanje oskrbe s čisto pitno vodo. 
 

 Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s prvim ciljem 

Racionalen in učinkovit prostorski razvoj in prvim podciljem Usmerjanje dejavnosti v prostor 

na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko 

učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja, saj bo 
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izvedba projekta prispevala k bolj kakovostnemu naravnemu in bivalnemu okolju. Projekt je 

skladen tudi s četrtim ciljem Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij ter 

četrtim podciljem Zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcem na celotnem območju 

Slovenije ter osmim ciljem Preudarna raba naravnih virov in petim podciljem Razmeščanje 

dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe in potrebami po vodi. 

Hkrati je projekt sladen tudi s dvanajstim ciljem Varstvo okolja in težnjo 12.2. Zagotavljanje 

komunalne infrastrukture opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, 

kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije).  
 
 

3.2.3 Usklajenost z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013 

Ta v poglavju 6.3. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture obravnava tudi 
področje odvajanja odpadnih voda. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture se v celoti nanaša 
na četrti cilj NSRO, to je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, 
trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, kar obenem 
predstavlja tudi splošni cilj operativnega programa.  
 
Investicije na področju okolja temeljijo na usmeritvah Nacionalnega programa varstva okolja, pri 
čemer prioriteto predstavlja izboljšanje oskrbe čim večjega dela prebivalstva RS s kakovostnimi 
storitvami na področju javnih služb varstva okolja.  
 
Navedeno se neposredno zrcali v izboljšanju življenjskega prostora, boljših možnostih za razvoj 
gospodarstva, kakor tudi v odpiranju novih delovnih mest. Trajnostna raba naravnih dobrin zahteva 
dobro infrastrukturo na celotnem področju države, kar onemogoča tudi posredno onesnaževanje 
okolja. Področje okolja je tako razdeljeno v dve glavni usmeritvi in sicer na aktivnosti v zvezi z 
izgradnjo javne infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadki in aktivnosti na področju voda. 
Področje voda tako zajema tako odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda in varstvo voda.  
 
Na osnovi analize prioritetnih področij bo posebna pozornost dana celovitemu in trajnostno 
naravnanemu upravljanju s pomembnimi elementi okolja, predvsem voda, zraka, tal ter narave in v 
tem okviru področjem, identificiranim v nacionalnih operativnih programih in celovitih načrtih 
upravljanja skladno s cilji, ki jih določa zakonodaja ES. Ta področja so predvsem:  

 ravnanje s komunalnimi odpadki  

 odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod itd.  
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3.2.4 Usklajenost z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 
2013 

Skladnost projekta se kaže tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno 
usmeritvijo Regionalni razvojni program, saj oba podpirata razvoj javne lokalno – regionalne 
komunalne in okoljske infrastrukture, s poudarkom na trajnostnemu razvoju.  
 
Investicija se vklaplja v poglavje 7.4.1.4. Razvoj regij, ta pokriva 4. in 5. specifični cilj DRP. Medtem ko 
se ostale razvojne prioritete usmerjajo v razvojna središča in projekte nacionalnega pomena, 
prioriteta razvoj regij zagotavlja komplementarne infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativi 
od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot. 
Projekti državnega pomena so po svoji naravi določeni od zgoraj navzdol in vsebujejo ključne, nosilne 
razvojne projekte. Le-ti so določeni v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih do leta 2023, ki jo je 
Vlada Republike Slovenije sprejela v oktobru 2006 tako, da je osnovni okvir za odločanje o izboru 
projektov v okviru 3 razvojne prioritete jasen. 

• 2.a.) Okoljska infrastruktura, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v 

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju ravnanja z 

odpadki je predvideno financiranje sanacije obstoječih divjih odlagališč odpadkov in starih 

bremen zaradi odpadnih olj, pesticidov in PCB ter izgradnja zbirnih centrov. Na področju 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na 

območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih 

voda. Financirana bo tudi oskrba s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na obstoječih 

vodovodih ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme. Upravičene 

aktivnosti bodo med drugim tudi izgradnja večnamenskih objektov za zadrževanje voda, 

aktivna zaščita zajetij pred onesnaženimi vodami ter aktivnosti zmanjševanja škodljivega 

delovanja voda.  
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4 OPIS VARIANTE  

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta smo obdelali dve variantni rešitvi, ki sta prikazani 
v nadaljevanju.   
  

Varianta 1: Minimalna varianta ali brez investicije 

Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku, Dražen Vrhu in Žitencah 

 
 
4.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

V varianti 1 se navaja nespremenjeno stanje. Občini ne pristopita k izgradnji kanalizacije in ČN. 
Prebivalci naselij Ledinek, Dražen Vrh in Žitence odvajajo odpadne vode v greznice, ki jih občasno 
praznijo in  v bližnje površinske vodnjake, kar lahko pripelje do onesnaženja podtalnice.  
  
Z neurejenim odvajanjem odpadne vode lahko pride do onesnaženja vodotoka, ki izvira neposredno 
pod naseljem Dražen Vrh in teče skozi občino Sveta Ana, Sv. Jurij v Slov. goricah in se v občini Lenart 
izliva v reko Velko, le-ta naprej v reko Pesnico, ki dalje teče čez Podravsko in Pomursko regijo in se 
izliva v reko Dravo. Odvajanje odpadne vode v greznice, zakonsko ne bo več dopustno po letu 2016.  
 
 
4.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Lokavcu, Dražen Vrhu in Žitencah  

Projekt zajema izgradnjo meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije in čistilne naprave 250 PE. 
Fekalna kanalizacija bo zajemala 6.000 m cevovodov. Meteorna kanalizacija pa bo obsegala izgradnjo 
375 m cevovodov. 
 
Predvidena je tudi izgradnja čistilne naprave, ki se bo nahajala ob zahodni strani  državne ceste R-II-
430 Lenart-Trate v naselju Ledinek. Celotno področje čistilne naprave bo zajemalo 250 m2, ki bo v 
celoti ograjeno z aluminijasto žično ograjo višine 2,00 m. Čistilna naprava bo kapacitete 250 PE in bo 
delno vkopana, delno v nasipu ter bo služila za čiščenje izključno sanitarnih odpadnih vod naselij 
Ledinek, Dražen Vrh in Žitence. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV  

5.1 Vrsta investicije  

Investicija v izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije in izgradnjo majhne čistilne naprave na 
območju naselja Lokavec v občini Sveta Ana spada med okoljsko infrastrukturo, in sicer: vlaganja v 
izgradnjo sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje) in 
izgradnja manjših (javnih in individualnih) čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva – 
do 2.000 populacijskih enot.  
 
V nadaljevanju je predstavljen tehnično – tehnološki rešitev investicije za varianto 2:  Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v Lokavcu, Dražen Vrhu in Žitencah, saj varianta 1: minimalna varianta ali  
»brez« investicije ne predvideva vlaganja v kanalizacijski sistem.  
 
 
5.1.1 Opredelitev osnovnih tehnično  - tehnoloških rešitev v okviru investicije  

Investitor namerava zgraditi novi kanalizacijski sistem s čistilno napravo na območju naselja Ledinek 
in Dražen vrh, v skupni dolžini cca 6.000,00 m. Objekt bo namenjen odvajanju in čiščenju komunalnih 
odpadnih voda iz predmetnega območja, kar bo pripomoglo k preprečevanju izpustov neprečiščenih 
komunalnih voda v okoliške vodotoke in izboljšanju kvalitete pitne vode na obravnavanem območju. 
Predvidena kanalizacija je razvejana in speljana tako, da bo omogočala priključitev večine 
stanovanjskih objektov. Glavni kanal 1.0 bp dimenzije DN 300, priključni  kanali pa DN250. Zaradi 
razgibanega terena so predvideni umirjevalni jaški za umiritev pretoka odpadne vode. Čistilna 
naprava je locirana med regionalno cesto R3-433 in bližnjim potokom, kamor je predviden iztok  
očiščenih komunalnih voda. V čistilni napravi se bodo čistile izključno komunalne odpadne vode iz 
stanovanjskih objektov in obrti, tehnoloških (industrijskih) odpadnih voda ne bo. Predvidena je tipska 
kompaktna biološka čistilna naprava. 
 
Direktni izpust očiščenih komunalnih voda iz biološke čistilne naprave v vodotok je izveden tako, da 
bo izpustna glava oblikovana pod naklonom brežine vodotoka in ne sega v svetli profil vodovtoka. 
Opremljena je s protipovratno zaklopko. Na območju iztoka je struga vodotoka ustrezno zavarovana 
pred vodno erozijo.  Detajl iztoka je priložen. 
 
 
Kanalizacija 

Kanalizacija za odvod fekalnih vod se predvidi na globini, ki omogoča priključitev vseh hišnih 
priključkov. Za kanalizacijo se vgradijo cevi in jaški iz PVC materiala ustrezne kvalitete in v povoznih 
površinah obodne trdnosti SN 8. Na vseh vertikalnih ali horizontalnih lomih so vgrajeni revizijski jaški 

800 ali 1000, ki so opremljeni s tipskimi LTŽ pokrovi z nosilnostjo, ki ustreza vrsti prometne 
obremenitve. Načrtovan je ločen sistem odvajanja odpadnih voda iz obravnavanega območja. 
 
HIDRAVLIČNI IZRAČUN  - FEKALNI KANAL 
ŠTEVILO HIŠNIH PRIKLJUČKOV…………… 280 ENOT 

sušne vode 
qh = 0,005  l/s/preb. (hišne vode) 
 
Skupni odtok sušnih vod je 1,25 l/s.  
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Opis kanala  

Fekalni kanal, ki bo potekal v cestišču bo položen v PVC materialu obodne trdnosti SN8 dimenzije 

30 in 25 s padci od 0,5% do 26,00%.  
 
Izvedba kanalizacije  

Pristopi se k zakoličbi trase kanala. Pri tej zakoličbi morajo sodelovati odgovorni za kataster 
posameznih komunalnih vodov, posebno vodovoda, ki mora na licu mesta podati pogoje za izvajanje 
gradbenih del. Na osnovi teh pogojev, ki morajo biti zapisniško zavedena, se bo vršil tudi obračun po 
dejanskih stroških. 
 
Ta dela se vključujejo v obseg pripravljalnih del gradbišča in jih mora izvesti za tovrstna dela  
pooblaščena organizacija. Za izvajalca gradbenih   del se pričnejo dejavnosti z zakoličbo osi kanala. 
Izvajalcu gradbenih del mora biti posredovana tudi dokumentacija o opravljenih geomehanskih 
raziskavah, ki jo prav tako izdela pooblaščeni zavod za tovrstno dejavnost.  
 

Za izgradnjo kanala se uporabi izkop pod kotom 60  v širini 0,80 m. Izkop se izvaja s pomočjo jeklenih 
opažev "UTVA" ali "KRINGS", oziroma drugih prirejenih jeklenih ali lesenih opažev za katere izdela 
statične izračune in opažne načrte izvajalec gradbenih del sam. Ležišče oziroma posteljica se mora 

uvaljati in splanirati do točnosti  2 cm in doseči zbitost do 97 % po SPP. Vgradnja okroglih PE cevi po 
navodilih proizvajalca.  
 

Uporabimo vodotesne cevi  30 in 25. Cevi se polagajo na peščeno posteljico, ki se izvede v celi 
širini jarka, izoblikuje se polkrožno ležišče s pomočjo profilne modelne late. Debelina peščene 
posteljice pod peto cevi znaša 15 cm. Nato sledi bočno podsipavanje in komprimacija do višine kote 

naleganja 2 . S komprimacijo podsipanega materiala moramo doseči gostoto raščenih tal. Spajanje 

cevi poteka po navodilih proizvajalca. Priporočamo vgradnjo okroglih pokrovov 600 mm z 
odprtinami za prezračevanje, nosilnosti 400 kN. Po preizkusu vodotesnosti cevovoda moramo 
posebno pozornost posvetiti zatrpavanju cevovoda. Ležišče in vgraditev cevovodov imata namreč 
največji vpliv na nosilnost cevovoda. V območju cone cevovoda to je do višine 30 cm nad temenom 
cevi je potrebno uporabiti dobro stisljivo in s peskom bogato zemljino. Lahko se uporabi izkopan 
material, ki se mu odstranijo zrna večja od 5 cm.  Zasip v coni  cevovoda je potrebno vgrajevati v 
plasteh in komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Območje nad cono cevovoda izvajamo 
prav tako v plasteh in s komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Zasipni material je material od 
izkopa, po pregledu geomehanika. Za komprimacijo uporabimo lahka sredstva za komprimiranje in to 
do višine zasipa 1 m nad temenom cevi.  
 
Za položen kanal je potrebno izvršiti preiskus vodotesnosti. Preiskuša se vodotesnost med dvema 
jaškoma z vsemi priključki na tem odseku, ter sami revizijski jaški. 
 
Število in način kontrole gradbenih jarkov  

Izvajalec gradbenih del mora v času gradnje naročiti kontrolo kvalitete vgrajenih materialov in del pri 
za to pooblaščeni delovni organizaciji oziroma ustanovi. Za dokaz kvalitete izvedenih del, oziroma 
doseganja predpisanih kvalitetnih kriterijev se mora vršiti kontrola kvalitete in sicer: 

 Stopnja zbitosti zasipanega materiala. 
 

 Zasip gradbenega jarka se bo vršil v plasteh po 30 cm. V coni cevovoda se zasip izvede z 
dobro stisljivo in peskom bogato zemljino, dosežena pa mora biti gostota 97 % po 
standardnem Proctorjevem preizkusu. 
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 Pred pričetkom zasipavanja kanalov oziroma gradbenega jarka je potrebno izvajati meritve 
gostote zasipanega materiala z izotopno sondo po metodi transmisije. Za dokaz zbitosti 
materiala dna gradbenega jarka je potrebno izvesti vsaj eno meritev na vsakih 20 m. 

 Ob bokih cevi je potrebno izvesti po dve meritvi eno levo in eno desno na vsakih 20 m. 

 Enako je potrebno po zgornji koti cevi izvesti po dve meritvi eno levo in eno desno od cevi 
vsakih 20 m. 

 Za vsako plast zasipa debeline 30 cm je potrebno izvesti po eno meritev na vsakih 20 m.  
 
Prečkanje državen ceste  

Obravnavani objekt se nahaja v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste R3-433 in 
priključka na javno pot JP . Prečkanja cestišča, je izključno izvedeno samo z podvrtavanjem, s tem da 
je  minimalna globina vrha komunalnega voda 1,20 m, glede na nivo vozišča. Izvede se tako, da se 
pod cestiščem izvrta »luknja« v katero se med samim vrtanjem vstavlja jeklena cev, v to cev se na to 
vstavi kanalizacijska cev, ki se iz strani zatesni z manšetami, tako se omogoči ob morebitnem 
remontu, preprosta zamenjava cevi, ne da bi se s tem posegalo v cestno konstrukcijo. 
 
Prečkanje cestišča: 
Prečkanje se izvede z podvrtavanjem po naslednjem detajlu: 

 
 

Na predelih kjer se bo gradbeno posegalo ob sami cesti, se v času gradnje na tem območju uredi 
cestna signalizacija (zmanjšanje hitrosti, delo na cesti, itd), ob sami cesti pa se postavi gradbiščna 
zaščitna ograja. Izkopi se dodatno zavarujejo z opažem. Kanalizacija je v večini vgrajena v 
neposrednem predelu bankine in brežine.  
 
Med samo gradnjo je potreben nadzor iz strani DRSC, posebna pozornost se mora dajati utrjevanju 
zasipa, ki se vrši do zbitosti, ki jo poda nadzornik DRSC-ja na mestu samem. Pri izdelavi PGD 
dokumentacije so bili upoštevani projektni pogoji DRSC RS, upoštevani bodo tudi pogoji glede 
izvedbe del ter obveznosti investitorja, izvajalca del in upravljalca komunalne infrastrukture. 
 
Čistilna naprava  

Mikro lokacija je razvidna iz ureditvene situacije. Le ta prikazuje lego ČN med regionalno cesto ter 
potokom. Celotno področje čistilne naprave zajema 150 m2 , ki je v celoti ograjeno z aluminijasto 
žično ograjo višine 2,00 m. Čistilna naprava je kapacitete 250PE in je delno vkopana, delno v nasipu 
ter služi za čiščenje izključno sanitarnih odpadnih vod naselja Ledinek, Dražen vrh in Žitence. 
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 Infrastruktura območja 

 Ceste 
Do lokacije čistilne naprave se uredi dovozna cesta v sklopu projekta čistilne naprave. Cesta 
se bo uredila s protiprašno asfaltno prevleko. Na samem področju čistilne naprave se izvede 
asfaltiran dostop, ki je utrjen do zbitosti ca. 50 Mpa ter je prekrit s protiprašno zaščito. Glej 
tehnično poročilo ceste. 

 
 Elektrika 

Preko obravnavanega področja ne poteka nikakršno el. omrežje . Za potrebe čistilne naprave 
bo potrebno zgraditi priključitveni vod za preskrbo z el.energijo. Vsa dela v bližini 
elektroenergetskih naprav je potrebno izvajati ročno pod pogoji, ki so podani v soglasju in 
pod nadzorom Elektro Maribor. Priključna omarica za ČN je prostostoječa in se nahaja ob 
žičnati ograji na notranji strani, obrnjena navzven da omogoča popis porabe. Dovodni kabel 
3x70mm2 Al, se položi v PVC kanalizacijo, na globini 1m. 

 
 Vodovod 

V bližini lokacije se ne nahaja vodovodno omrežje. K čistilni napravi se predvidi 1'' vodovodni 
priključek, ki je razviden iz situacije komunalnih vodov čistilne naprave. Izberejo se dutktilne 
cevi. 

 
 PTT 

Pred pričetkom del je potrebno telekomunikacijske vode zakoličiti. Prečkanja in paralelni 
potek kanalizacije s TK kabli se izvede po obstoječih tehničnih predpisih. Horizontalni odmik 
kanalizacije znaša min. 1 m vertikalni pa min. 0.5 m. Vsa dela v bližini telekomunikacijskih 
naprav je potrebno izvajati pod kontrolo upravljalca t.j. Telekom Slovenija. V elektro in 
strojne dele čistilne naprave se vgradi sistem, ki omogoča navezavo na sistem daljinskega 
vodenja v centru upravljanja Nigrad d.d.. Ponudnik in izvajalec čistilne naprave se morata 
pred začetkom del posvetovat pri podjetju Nigrad d.d. in uskladit sistem za daljinsko 
vodenje. 

 
 Vodotoki 

Kot je razvidno iz situacije, poteka ob zahodni strani čistilne naprave potok. V ta potok se bo 
preko iztočne glave iztekala prečiščena voda iz čistilne naprave. 

 
Predvideni sistemi čiščenja 

Predmetna projektna naloga zajema izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter 
projekta za izvedbo (v kvaliteti PGD, PZI) za čistilno napravo naselja Ledinek, Dražen vrh in Žitence. V 
osnovi predvidena biološka čistilna naprava tipa Bioclere  PE280 služi za čiščenje sanitarnih odpadnih 
vod. Zasnova naprave temelji na pritrjeni biomasi. V splošnem je naprava v celoti pokrita ter ne bo 
oddajala neprijetnih vonjav oz. povzročala hrupa.  
 
Izbran tip čistilne naprave ima zadrževalni čas tudi do 8 ur, ki zagotavlja, da se odpadne vode na 
biološko stopnjo pritekajo enakomerno in v količinah za katere je stopnja tudi predvidena. Naprava, 
ki je izbrana je preizkušena na mnogih bencinskih servisih po Sloveniji, kjer pogosto prihaja do 
trenutne visoke koncentracije odpadnih vod, ki pa ga relativno dolg zadrževalni čas naprave 
premosti. Biološka stopnja je predvidena na sistemu pritrjene biomase, ki ima nastavljivo doziranje 
in tako omogoča visoko prilagodljivost glede na trenutne razmere in se s tem zagotovi maksimalni 
učinek čiščenja v vseh pogojih. 
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Bioclere je mehansko biološka tipska montažna naprava. Zaradi izolacije ohišja in posebnega 

menjalnika toplote lahko obratuje pri zimskih pogojih do – 40  C. 
Odpadna voda doteka v mehansko predčiščenje – troprekatno greznico, kjer se večji neraztopljeni 
delci usedajo na dno greznice, plavajoči delci (olja in maščobe) pa se izdvajajo v lovilni coni greznice. 
Za praznjenje greznice sta nameščeni dve okrogli odprtini, skozi kateri se lahko prazni greznico. 
Praznjenje je mogoče ali z vakumsko črpalko Creina cisterne ali pa z utrezno potopno črpalko. Iztočni 
T kos je opremljen s sitom, ki preprečuje iztok večjih delcev v biološko stopnjo. V greznici se izloča 
primarno in odvišno biološko blato. Zmanjšanje biokemijskega onesnaženja v greznice bo med 25 in 
30%. 
 
Odplaka se gravitacijsko preliva v precejalnik, kjer poteka bilološko čiščenje odpadne vode. Voda 
doteka v zbirni bazen precejalnika. Od tu se s potopno črpalko precejalnika prečrpava na vrh 
precejalnika, kjer se preko posebnih šob enakomerno razpršuje po polnilu precejalnika in se preliva 
nazaj v zbirni bazen, višek vode (odvisno od dotoka na napravo) pa se preliva v naknadni usedalnik, 
od tu pa v recipient. Na polnilu precejalnika se naseli biološka ruša, ki čisti preko polnila prelivajočo 
vodo. Zaradi bolj učinkovitega delovanja precejalnika – večjega učinka čiščenja, se v polnilo 
prezračuje s prisilnim prezračevanjem. V ta namen je vgrajen ventilator. Pozimi se vsesani zrak 
ogreva preko ogrevalne cevi, ki jo ogreva toplota odpadne vode. Polnilo je Bioclere Rpm 120. Polnilo 
je izdelano iz plastične snovi. Črpalka precejalnika obratuje praktično neprekinjeno (cca 20 ur dnevno 
) in neodvisno od dotoka na napravo, zato je hidravlična obremenitev precejalnika precej 
enakomerna, učinek čiščenja pa se ne glede na spremembe vhodne obremenitve le malo spreminja. 
V naknadnem usedalniku usedlo blato se občasno prečrpava v troprekatno greznico, kjer se zgošča in 
nato občasno skupaj s primarnim blatom odvaža v nadaljnjo obdelavo na večjo komunalno napravo. 
 
Zaradi stalnega vračanja odpadne vode iz zbirnega bazena skozi precejalnik je torej naprava 
neobčutljiva na neenakomerno biokemijsko obremenitev. To je osnovna prednost te naprave pred 
klasičnimi čistilnimi napravami in zato je takšna naprava še posebej primerna za neenakomerne 
obremenitve (šole, gostinski obrati, moteli in hoteli). Delovanje naprave je samodejno, obe potopni 
črpalki se krmilita preko časovnih stikal. 
 
Tehnična izvedba 

Naprava obsega dva objekta:  troprekatno greznico in precejalnik: 

 Greznica je izvedena kot vkopana ležeča cisterna, izdelana iz armiranega poliestra. Greznica 
ima dve vstopni odprtini za dostop do notranjosti greznice. Cisterna je položena na peščeno 
posteljico in obsuta s peskom, v primeru prisotnosti talne vode pa je vgrajena na betonski 
temelj in ustrezno pritrjena. Na iztoku greznice je nameščeno posebno sito, ki preprečuje 
iztok večjih plavajočih delcev v precejalnik. Efluent iz greznice se gravitacijsko preliva po PVC 
cevovodu fi 160 mm v tipski precejalnik. 

 Precejalnik je izdelan kot vertikalna cilindrična konstrukcija iz armiranega poliestra. 
Nameščen je na armiranem betonskem temelju. Podzemni del precejalnika je obsut s 
peskom. Nadzemni del precejalnika je zaščiten pred vremenskimi vplivi in zato ni potrebno 
dodatno prekritje. Naprava je opremljena z avtomatiko za samodejno obratovanje naprave. 
Dodatno se eventuelno vgradi le priključna omarica z merilnim mestom porabe el. energije. 
 

Naprava je torej praktično v celoti izdelana iz nerjavnih materialov. Edini večji kovinski deli sta obe 
potočni črpalki, ventilator in sito greznice. 
 
Ker za vodenje in vzdrževanje ni potrebno stalno delovno mesto (samo občasno posluževanje 
naprave), ni predviden pokrit prostor za vzdrževalca. Tudi dovod vodovodne vode ni potreben. Za 
občasna čiščenja se bo uporabljala s cisterno dovedena pitna voda. 
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Merilno mesto za merjenje dotoka odpadne vode na napravo ni predvideno, ker to v skladu z 
obstoječo zakonodajo ni potrebno. 
 
Učinek čiščenja  

Pod pogoji normalnega obratovanja (s projektom kalkulirani in predvideni dotok in z upoštevanjem 
Pravilnika o dovoljenih izpustih v javno kanalizacijo) bo vsebnost iztoka naslednja: 
BPK 5   pod    30 mg/l 
KPK   pod  150 mg/l 
Susp. snovi  pod    30 mg/l 
 
Nitrifikacija in denitrifikacija ni predvidena, ker za tako majhne naprave po zakonodaji ni potrebna. 
Po izkušnjah pa bo naprava ob optimalnem delovanju obratovala z naslednjimi parametri: 
BPK 5   pod    20 mg/l 
KPK   pod   120 mg/l 
Susp. snovi  pod     25 mg/l 
 
 
Dimenzioniranje naprave  

Vhodni podatki 
število priključenih enot    280 PE 
dnevni dotok      0,81 ls (2,92 m3/h) 
srednji dotok (Q10)     0,81 l/s (2,92 m3/h) 
biokemijska obremenitev    16,80 kg  BPK5/d 
nadmorska višina     285,00  m.n.m. 
končna stopnja čiščenja                  samo eliminacija ogljika 
 
Mehanska stopnja – EMŠER 
potrebna prostornina greznice                 40 m3 
max.spec. proizvodnja blata    0,050 kg TS/PEd 
proizvodnja primarnega blata    0,050 x 280 = 14,00kg TS/d 
zmanjšanje biokem. Obremenitve   cca 25% 
 
Precejalnik in naknadni usedalnik 
biokemijska obremenitev    16,80 x 0,75 =  12,60  kg BPK5/d 
specifična obremenitev nosilca                  0,004 kg  BPK5/m2d 
potrebna površina     15,75 /0,004 = 3,937 m2 
specifična površina nosilca    120 m2/m3 (HUFO 120) 
premer precejalnika     2,9 m 
višina precejalnika     4,5 m 
površina naknad. usedalnika    6,6 m2 
obremenitev površine     2,92 (2 x 6,6 ) = 0,22 m/h 
globina usedalnika     2,50 m 
dozirna črpalka                    0,55 Kw 
črpalka odvečnega blata    0,55 Kw 
ventilator      2 x 0,032 kW 
dovodna cev      fi 160 mm 
odtočna cev      fi 160 mm 
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Dispozicija blata 

V greznici usedlo blato in delno pregnito blato bo potrebno odvažati na večjo komunalno čistilno 
napravo v nadaljnjo obdelavo. Predvidoma naj bi se greznica ob pogojih projektirane obremenitve 
praznila do polovice vsebine greznice od 6 do 8 mesecev oziroma po potrebi odvisno od 
obremenitve. 
 
Instalirana moč in poraba el. Energije 

instalirana moč KW    2,20 
povprečna obrat. Moč Kw   1,40 
dnevna poraba el. energije  Kwh  27 
letna poraba el. energije kWh   9.800 
priključna moč                    3 x 16 Amp 
 
 
Osebje za upravljanje in vzdrževanje naprave  

Napravo lahko upravlja in vzdržuje vsaka odrasla oseba z osnovnim znanjem tehnike. Za kontrolo 
delovanja in vzdrževanja naprave bo po oceni potrebno cca 4 ure mesečno. 
 

Iztok  
Iztok se izvede na severno stran čistilne naprave v hudournik, ki se obdela s betonskimi kanaletami in 
se tako poveča pretok ter se zavarujejo brežine. Pred iztokom se namesti merilni jašek za odvzem 
vzorcev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Statična presoja naprave 
Naprava je v celoti tipska. Sestavljena je iz PVC jaškov oz. iz armiranobetonske montažne 
konstrukcije, ki se prefabricirana pripelje na gradbišče in se sestavi ter zatesni. Biološka stopnja se 
dostavi v enem kosu in se postavi na predvideno mesto na pripravljeno tipsko armiranobetonsko 
talno ploščo z pripravljenimi sidrišči ter se s cevmi poveže s ostalimi elementi. 

 
Pogoji izvajanja del 

Zemeljska dela 

 Niveleta naprave je v priloženih načrtih. 

 Pri gradnji je obvezno sodelovanje geomehanika. 

 Situativno in višinsko zakoličbo mora izvršiti za ta dela pooblaščena organizacija. 
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 Izvajalec del je dolžan pred pričetkom del očistiti teren, vključno z objekti in material 
odpeljati v deponijo, ki jo določi investitor. 

 Vsa gradbena dela mora izvajalec izvajati tako, da čim manj poškoduje obstoječe objekte in 
površine. Nastala škoda zaradi nestrokovnega izvajanja del in slabega odnosa do okolja, gre 
na stroške izvajalca. 

 Izkop gradbene jame strojni in ročni v kombinaciji 98 % : 2 % v zemlji    III.‐ IV. Kategorije. 
Material se odlaga 1.0 m od roba izkopa po potrebi pa se odvaža v deponijo. 

 Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno, da ne pride  do poškodb ob 
prisotnosti predstavnikov prizadetih komunalnih vodov, ki jih tudi zakoličijo. 

 Križanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu. 

 Obvezna je višinska kontrola dna izkopane gradbene jame. 

 Dno gr. Jame mora biti očiščeno in planirano po projektirani niveleti. 

 Po položitvi cevovodov  je obvezen kontrolni nivelman, ki ga izvede za ta dela  pristojna 
organizacija. Nivelman je potrebno predložiti investitorju, nadzoru in  je sestavni del tehnične 
dokumentacije za tehnični pregled. 

 Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih po izvedeni 
tlačni preizkušnji. 

 Tlačne preizkušnje se lahko izvajajo po odsekih, tako da ni večjih odprtih odsekov. 

 Vse  površine izven  prometnic je  po  končanih zemeljskih delih potrebno obvezno 
humuzirati in  če  je potrebno posejati s travo. 

 Zasipavanje cevovodov mora biti izvedeno skladno s priloženimi pogoji za tipe zasipov glede 
na zbitost zasipnega materiala 

 
Gradbena dela 
Zaradi potencialno labilnega zemljišča se zahteva, da se izkopi takoj po končani izvedbi zasipajo in 
tako onemogočijo dodatno plazenje terena. Brežine izkopov, ki niso globji od 1,50 m, se vršijov 
naklonu 3:2. Izkopi, globji od 1,50 m se morajo zavarovat s ustreznim razpiranjem. 
 
JAŠKI  

 Na glavnem kanalu  1.0 in sekundarnih kanalih  so jaški izdelani iz montažnih betonskih 
elementov po DIN 4034. Vsak jašek mora biti opremljen z betonskim vencom v katerega je 
vgrajen LTŽ okvir z ustreznim pokrovom. Lokacijo jaškov podaja situacija, višinsko pa določa 
vzdolžni profil. 

 
Montažna dela 

 V  predmetnem elaboratu je  naprava  ter  vsi  cevovodi  ne  glede  na  premer  predvideni 
poliesterskega materiala ter PE cevi . 

 Transport naprave , postavitev ter montaža se izvaja po navodilih proizvajalca. 

 Predvidene cevi so na mufno s tesnilom, kar omogoča enostavno spajanje. Stiki cevi so delno 
gibljivi, odvisno od premera. Ta lastnost stikov omogoča boljše prilagajanje niveleti. 

 Transport cevi se izvaja po navodilih proizvajalca, enako tudi razkladanje. 

 Fazonske komade in armature se deponira tik ob vozliščih na leseno ali očiščeno podlago. 
 
Odvodnjavanje 

 Med polaganjem naprave mora biti izkopana gr.jama suha, v njej ne sme biti deževnice, 
precejne vode, izvirov vode ali vode iz puščajočega cevovoda. Načini odvodnjavanja ne smejo 
vplivati na območje gr.jame . Podvzeti je treba ukrepe, da se med odvodnjavanjem prepreči 
izpiranje drobnih frakcij.  Upoštevati je treba vpliv   ukrepov  za   odvodnjavanje  na   gibanje  
podtalnice  in   stabilnost  okolice.  Po   končanih  ukrepih odvodnjavanja je treba vse začasne 
drenažne poti primerno zatesniti. 

 



 
Dokument identifikacije investicijskega projekta                                    22 

 
 
 

Betonska dela 

 Pri izvedbi betonskih in armiranobetonskih del, se je potrebno v vseh ozirih držati obstoječih 
predpisov in standardov. 

 Ob dobavi cementa, je dobavitelj dolžan dostaviti podatka in ateste. 

 Cement,  o  katerem  ni  podatkov,  je  potrebno  preizkusiti  na  predpisan  način,  ki  ga  
opravi  za  to  delo pooblaščena organizacija. 

 Pri centralni pripravi betona se cement preizkuša po odrejenem principu. Preizkušanje 
opravlja pooblaščeni inštitu. 

 
IZDELAVA PODBETONOV: 

 Vgrajevanje  betonske  mase  med  prej  pripravljena  vodila,  razstiranje  mase,  izravnavanje 
in  zaribavanje betona. 

 V kolikor se delajo specialne betonske podloge, je potrebno betonsko maso vibrirati s 
specialnimi ploščnimi vibratorji oziroma vakuumirati. 

 Čiščenje po zaključku betoniranja. 

 Zaščita betona po zaključku betoniranja po veljavnih predpisih. 
 
Komunalna infrastruktura  

Na območju gradnje je obstoječa komunalna infrastruktura, ki jo je potrebno pred pričetkom del 
zakoličiti. Vsa dela v območju obstoječih vodov je potrebno izvajati v skladu s pogoji upravljalcev in 
omogočiti njihov nadzor med gradnjo. 
 
ELEKTRIKA: 

 Trasa kanalizacije bo prečkala in se približevala obstoječim energetskim vodom in objektom 
(podzemnim in nadzemnim). Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in 
naprav je potrebno dela izvajati v skladu s pogoji upravljalca. 

 Pri izvedbi del je potrebno upoštevati minimalne odmike med kanalizacijsko cevjo in 
elektroenergetskim kablom, ki morajo biti: 

o Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju knalizacijske cevi poleg 
elektoenergetskega kablamora biti najmanj 1,50 m.  

o Navpični svetli razmak pri križanju med kablom in kanalizacijsko cevjo mora biti 
najmanj 0,5 m, v primeru, da minimalnih razmkov pri križanju kanalizacijske cevis 
kablom ne bo mogoče doseči, bo potrebno kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora 
segati vsaj 3,00 m na vsako stran križanja. 

o Kanalizacijske cevi morajo biti od oporišč nadzemnih vodov oddaljene izven naselja 
najmanj 5,0 m , v naseljenem kraju pa minimalno 1,5m, če pri izkopu jarka za 
kanalizacijske cevi ni ogrožen statika oporišča. 

 
VODOVOD: 

 Na območju gradnje se nahajajo obstoječi vodovodni cevovodi, zato se naj pri izvedbi 
upoštevajo določila Tehničnega pravilnika in zagotovijo minimalni horizontalni in vertikalni 
odmiki kanalov od cevovodov, ki morajo znašati: 

o vertikalni odmik pri križanju 0,5 m - med obodoma, 
o horizontalni odmik pri vzporednem poteku 3,00 m 

 Na mestih križanja kanalizacije z vodovodnim cevovodom je potrebno vodovodni cevovod 
ustrezno zaščititi. 

 
Za potrebe ČN se izvede vodovodni priključek. Vodovodni priključek se izvede iz obstoječega 
vodovodnega cevovoda, s prebojem cestišča. Vodovodni priključek je iz cevi PE 80, DN 63 mm. Pod 
cestiščem je cev priključka v zaščitni cevi DN 100 mm. Vodomerni termo jašek /zagožen ali pd./ se 
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izvede znotraj parcele 93/1. Za vodomernim jaškom se postavi tipska fontana z dve pipi, ki služijo za 
pranje rok ter priključek za pralno cev. 
 
TK VODI: 

 Na območju potekajo obstoječe TK instalacije, ki jih je potrebno pred gradnjo zakoličiti. Pri 
izvedbi del je upoštevati naslednje: 

o v bližini TK instalacij ni dovoljen strojni izkop ali miniranje, 
o teren pod TK instalacijami je potrebno primerno urediti. 

 
CATV VODI: 

 Na območju potekajo obstoječe CATV instalacije, ki jih je potrebno pred gradnjo zakoličiti, 
med gradnjo pa omogočiti nadzor. Pri izvedbi del je upoštevati naslednje: 

o v bližini CATV instalacij ni dovoljen strojni izkop ali miniranje, 
o teren pod CATV instalacijami je potrebno primerno urediti. 

 
Križanje fekalnega kanala s ostalimi komunalnimi vodi mora biti izvedeno po predpisih vsaj z 
minimalnimi odmiki. V kolikor pa to ni mogoče doseči, je potrebno na predpisan način zavarovati. 
Pred pričetkom del je potrebno obvestiti vse upravljalce komunalnih vodov o gradnji, zaradi 
zakoličenja in zavarovanja vodov. 

 
Zaključek  

Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno v skladu z načrti, obstoječimi predpisi in standardi. 
Izvajalec je dolžan pisno dokazati kvaliteto in dimenzijo vgrajenih materialov ter samega vgrajevanja 
v skladu s veljavnimi standardi. Za izvajanje del v skladu z dokumentacijo in regulativo skrbita vodja 
gradbišča in nadzorni organ. V kolikor pride do nejasnosti, nepravilnosti in drugih napak izvajalec 
rešuje probleme skupaj z nadzornim organom v soglasju s projektantom. 
 
 
5.1.2 Fizični kazalniki investicije  

Investicija bo zajemala izgradnjo: 

• Meteorne kanalizacija v dolžini 375 m 

• Fekalne kanalizacije v dolžini 6.000 in 

• Biološke čistilne naprave s 250 PE. 
 
 
5.2 Ocena investicijskih stroškov  

V nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost v stalnih in tekočih cenah v skladu z določili 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in sprememb).  
 
Skladno z omenjeno Uredbo ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so 
opredeljene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2011 (UMAR, september 2011). Pri preračunu 
investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: povprečna rast cen v višini 
1,8% na letni ravni za leto 2012 in leto prav tako 2013. Ob pripravi dokumentacije še ni bilo 
objavljenega uradnega podatka o povprečni rasti cen za leto 2014 in v tem primeru smo uporabili 
koeficient 1,018.  
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5.2.1 Investicijski stroški variante 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

Kanalizacijski sistem (odvajanje in čiščenje odpadnih voda): 

• Ob predpostavki, da 35 gospodinjstev prazni greznice 1 x letno, so stroški naslednji: 

Prevoz s cisterno znaša 108,96 € x 1 =      108,96 € 

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod znaša 1 x 8 m3 x 1,98973 €  =         15,92 € 

Letni stroški odvajanja in čiščenja odpadnih voda za eno družino =       124,88 € 

Letni stroški za 35 gospodinjstev bi tako znašali    =    4.370,80 € 

  
Na osnovi zgornjih podatkov smo izračunali diskontirane stroške praznjenja greznic za gospodinjstva 
v naseljih Ledinek, Dražen Vrh in Žitence za obdobje naslednjih 30 let. Izračunana je bila neto sedanja 
vrednost predvidenih stroškov (uporabljena je 7 % diskontna stopnja). 
 
TABELA 2: Izračun stroškovne učinkovitosti variante 1 

Leto  
Letni 

strošek  
Koeficient  Vrednost  Leto  

Letni 
strošek  

Koeficient  Vrednost  

1 4.371 0,934579 4.085 16 4370,8 0,338735 1480,54118 

2 4.371 0,873439 3.818 17 4370,8 0,316574 1.384 

3 4.371 0,816298 3.568 18 4370,8 0,295864 1.293 

4 4.371 0,762895 3.334 19 4370,8 0,276508 1.209 

5 4.371 0,712986 3.116 20 4370,8 0,258419 1.129 

6 4.371 0,666342 2.912 21 4370,8 0,241513 1.056 

7 4.371 0,622750 2.722 22 4370,8 0,225713 987 

8 4.371 0,582009 2.544 23 4370,8 0,210947 922 

9 4.371 0,543934 2.377 24 4370,8 0,197147 862 

10 4.371 0,508349 2.222 25 4370,8 0,184249 805 

11 4.371 0,475093 2.077 26 4370,8 0,172195 753 

12 4.371 0,444012 1.941 27 4370,8 0,160930 703 

13 4.371 0,414964 1.814 28 4370,8 0,150402 657 

14 4.371 0,387817 1.695 29 4370,8 0,140563 614 

15 4.371 0,362446 1.584 30 4370,8 0,131367 574 

    

SKUPAJ  131.124   54.237 

 
Neto sedanja vrednost znaša 54.237 €.  
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5.2.2 Investicijski stroški variante 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku, Dražen 
Vrhu in Žitencah  

Okvirna vrednost investicijskih del v izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naseljih Ledinek, 
Dražen Vrh in Žitence v občini Sveta Ana in občini Sveti Jurij v Slov. goricah, ki je predmet prijave na 
javni razpis, bo znašala 959.031,23 € v stalnih cenah in 983.705,77 € v tekočih cenah. Vrednost je 
povzeta po projektantskem predračunu iz oktober 2011. 
  
TABELA 3: Ocenjena vrednosti investicije v stalnih cenah  

vrednosti v evrih 

Oz Postavke  
Vrednost po letih brez DDV Skupaj  

% 
2012 2013 2014 brez DDV  DDV z DDV 

1. Inv. dokumentacija - DIIP in novelacija 675,04 818,60 0,00 1.493,64 298,73 1.792,37 0,18% 

2. Inv. dokumentacija - IP 1.300,10 0,00 0,00 1.300,10 260,02 1.560,12 0,16% 

3. Projektna dokumentacija  8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 1.680,00 10.080,00 1,02% 

4. Investicijski inžinering  1.250,00 1.636,54 0,00 2.886,54 577,31 3.463,85 0,35% 

5. Nakup zemljišč  0,00 0,00 4.824,75 4.824,75 964,95 5.789,70 0,59% 

6. Geodetske storitve  1.666,01 0,00 0,00 1.666,01 333,20 1.999,21 0,20% 

7. Izgradnja meteorne kanalizacije  0,00 49.115,90 0,00 49.115,90 9.823,18 58.939,08 5,99% 

8. Izgradnja fekalne kanalizacije  38.700,00 268.172,89 257.158,96 564.031,85 112.806,37 676.838,22 68,80% 

9. Izgradnja priključka k ČN  0,00 0,00 3.956,29 3.956,29 791,26 4.747,55 0,48% 

10. Izgradnja čistilne naprave  0,00 32.743,61 120.618,65 153.362,26 30.672,45 184.034,71 18,71% 

11. Informiranje javnosti  0,00 1.636,54 803,80 2.440,34 488,07 2.928,41 0,30% 

12. Investicijski nadzor  833,33 3.274,07 1.607,61 5.715,01 1.143,00 6.858,01 0,70% 

I.  Skupaj investicijski stroški brez DDV  52.824,48 357.398,15 388.970,06 799.192,69       

  * Vrednost DDV  10.564,89 71.479,64 77.794,01   159.838,54     

II. Skupaj investicijski stroški z DDV  63.389,37 428.877,79 466.764,07     959.031,23 100,0% 

 
TABELA 4: Ocenjena vrednosti investicije v tekočih cenah  

vrednosti v evrih 

Oz Postavke  
Vrednost po letih brez DDV Skupaj  

% 
2012 2013 2014 brez DDV  DDV z DDV 

1. 
Inv. dokumentacija - DIIP in 
novelacija 

675,04 833,33 0,00 1.508,37 301,67 1.810,04 0,18% 

2. Inv. dokumentacija - IP 1.300,10 0,00 0,00 1.300,10 260,02 1.560,12 0,16% 

3. Projektna dokumentacija  8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 1.680,00 10.080,00 1,02% 

4. Investicijski inžinering  1.250,00 1.666,00 0,00 2.916,00 583,20 3.499,20 0,36% 

5. Nakup zemljišč  0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,61% 

6. Geodetske storitve  1.666,01 0,00 0,00 1.666,01 333,20 1.999,21 0,20% 

7. Izgradnja meteorne kanalizacije  0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 60.000,00 6,10% 

8. Izgradnja fekalne kanalizacije  38.700,00 273.000,00 266.500,00 578.200,00 115.640,00 693.840,00 70,53% 

9. Izgradnja priključka k ČN  0,00 0,00 4.100,00 4.100,00 820,00 4.920,00 0,50% 

10. Izgradnja čistilne naprave  0,00 33.333,00 125.000,00 158.333,00 31.666,60 189.999,60 19,31% 

11. Informiranje javnosti  0,00 1.666,00 833,00 2.499,00 499,80 2.998,80 0,30% 

12. Investicijski nadzor  833,33 3.333,00 1.666,00 5.832,33 1.166,47 6.998,80 0,71% 

I.  
Skupaj investicijski stroški brez 
DDV  

52.824,48 363.831,33 403.099,00 819.754,81       

  * Vrednost DDV  10.564,89 72.766,27 80.619,80   163.950,96     

II. Skupaj investicijski stroški z DDV  63.389,37 436.597,60 483.718,80     983.705,77 100,0% 
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TABELA 5: Upravičeni in preostali stroški investicije v tekočih cenah  
vrednosti v evrih  

Oz. Postavka  
Vrednosti po letih  

SKUPAJ  
2012 2013 2014 

UPRAVIČENI STROŠKI    

1. Inv. dokumentacija - DIIP in novelacija 0,00 833,33 0,00 833,33 

2. Inv. dokumentacija - IP 1.300,10 0,00 0,00 1.300,10 

3. Projektna dokumentacija  8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 

4. Investicijski inžinering  1.250,00 1.666,00 0,00 2.916,00 

5. Nakup zemljišč  0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

6. Geodetske storitve  1.666,01 0,00 0,00 1.666,01 

7. Izgradnja meteorne kanalizacije  0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

8. Izgradnja fekalne kanalizacije  38.700,00 273.000,00 266.500,00 578.200,00 

9. Izgradnja priključka k ČN  0,00 0,00 4.100,00 4.100,00 

10. Izgradnja čistilne naprave  0,00 33.333,00 125.000,00 158.333,00 

11. Informiranje javnosti  0,00 1.666,00 833,00 2.499,00 

12. Investicijski nadzor  833,33 3.333,00 1.666,00 5.832,33 

I.  SKUPJA UPRAVIČENI STROŠKI  52.149,44 363.831,33 403.099,00 819.079,77 

NEUPRAVIČENI STROŠKI    

1. Inv. dokumentacija - DIIP  675,04 0,00 0,00 675,04 

2. Vrednot DDV  10.564,89 72.766,27 80.619,80 163.950,96 

II.  SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI  11.239,93 72.766,27 80.619,80 164.626,00 

III.  SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI  63.389,37 436.597,60 483.718,80 983.705,77 

 
Upravičeni stroški investicije znašajo 819.079,77 €, neupravičene so stroški izdelave DIIP in vrednost 
DDV in znašajo 164.626,00 € v tekočih cenah.  
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

6.1 Strokovne podlage za izdelavo DIIP  

Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, 
št. 60/2006 in Ur.l. RS, št. 54/2010).  
 
Predhodne idejne rešitve in študije, ki so bile podlaga za pripravo predmetne investicije so naslednje: 

• Tehnično poročilo za meteorno kanalizacijo, ki ga je izdelalo podjetje Ocean d.o.o., oktober 

2011. 

• Tehnično poročilo za fekalno kanalizacijo, ki ga je izdelalo podjetje Ocean d.o.o., oktober 

2011. 

• Tehnično poročilo za čistilno napravo, ki ga je izdelalo podjetje Ocean d.o.o., oktober 2011. 
 
 
6.2 Opis lokacije  

6.2.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

V primeru ohranitve obstoječega stanja se bodo greznice za zbiranje odpadnih voda nahajale ob 
hišah v naseljih Ledinek, Dražen Vrh in Žitence. 
 
6.2.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku, Dražen Vrhu in Žitencah 

Meteorna in fekalna kanalizacija bosta potekali skozi naselja Ledinek, Dražen Vrh in Žitence. Celotno 
področje čistilne naprave zajema 282 m2, zgrajena bo na parcelah (glej tabelo št. 5). Dovozna cesta 
do ČN - obnovljena cesta bo od sedanje povečala svoj obseg v naslednjih parcelah za podano 
površino. 
 
TABELA 6: Parcelne številke ceste do ČN in ČN 

 
 
 

SLIKA 2: Lokacija predvidena čistilne naprave  

 
 
Legenda:     -  lokacija ČN   

Parc. št. Površina  *m2] k.o. 

366/1 968 Ledinek 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201054&stevilka=3041
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TABELA 7: Seznam parcel po kanalih  

Kanal  Katastrska  občina s parcelnimi številkami   

KANAL 1.0 k.o. Ledinek:  24/5, 487/1, 366/1, 262/2, 26, 16/6, 16/2, 16/1, 492, 16/4 

KANAL 1.1 
k.o. Sp. Dražen Vrh: 128, 553/2, 553/4, 617/1, 
k.o. Ledinek: 492, 487/1, 7/2, 7/1, 9/2, 9/1, 70/3 

KANAL 1.2 k.o. Ledinek: 62/1, 62/2, 16/1 

KANAL 1.3 k.o. Ledinek: 44, 25/7, 47/2, 25/8, 25/6, 30/2, 25/2, 47/1, 22, 487/1 

KANAL 1.4 k.o. Ledinek: 489/1, 488/1, 33, 32, 31, 261/2, 487/1, 257/7 

KANAL 1.4.1 k.o. Ledinek: 489/1, 38/1, 488/1 

KANAL 1.4.2 k.o. Ledinek: 256/10, 33, 488/1 

KANAL 1.4.3 k.o. Ledinek: 255/1, 256/13, 256/12,  256/11, 488/1, 259/7 

KANAL 1.5 
k.o. Sp. Dražen Vrh: 581/3, 614/2, 582/4, 582/1, 583/1, 583/2, 595, 589/5, 588/6, 589/6, 
588/2, 589/4, 589/3, 588/7 
k.o. Ledinek: 488/2, 262/2, 588/4, 488/2,  

KANAL 1.5.1 
k.o. Sp. Dražen Vrh:  594/1, 595,   
k.o. Žitence: 227/2  

KANAL 1.6 
k.o. Ledinek: 224/2, 225/6, 222, 218/1, 214/2, 307/4, 308/6, 311/1, 311/11, 314/6, 311/3, 
311/7, 489/1, 487/1 

KANAL 1.7 k.o. Ledinek: 491, 487/1 

KANAL 1.7.1 k.o. Ledinek: 491, 363/2, 363/3, 364/6, 364/3, 363/1, 319/5, 319/6, 322/7 

 
 
6.3 Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicije 

6.3.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

Stroški praznjenja greznic se bodo pojavljali letno in jih bodo plačevali prebivalci sami. V primeru 
variante 1 ne bo prišlo do izvajanja investicijskih del. 
 
6.3.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku, Dražen Vrhu in Žitencah 

Investicija v kanalizacije in čistilne naprave v Ledineku, Dražen Vrhu in Žitencah, se bo izvajala v letih 
2012, 2013 in 2014. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicije je v 
tekočih cenah prikazana v naslednji tabeli. 
 
TABELA 8: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v tekočih cenah  

vrednosti v evrih  

Oz Postavka  
Vrednost po letih brez DDV 

SKUPAJ  
2012 2013 2014 

1. Inv. dokumentacija - DIIP in novelacija 810,04 1.000,00 0,00 1.810,04 

2. Inv. dokumentacija - IP 1.560,12 0,00 0,00 1.560,12 

3. Projektna dokumentacija  10.080,00 0,00 0,00 10.080,00 

4. Investicijski inžinering  1.500,00 1.999,20 0,00 3.499,20 

5. Nakup zemljišč  0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 

6. Geodetske storitve  1.999,21 0,00 0,00 1.999,21 

7. Izgradnja meteorne kanalizacije  0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 

8. Izgradnja fekalne kanalizacije  46.440,00 327.600,00 319.800,00 693.840,00 

9. Izgradnja priključka k ČN  0,00 0,00 4.920,00 4.920,00 

10. Izgradnja čistilne naprave  0,00 39.999,60 150.000,00 189.999,60 

11. Informiranje javnosti  0,00 1.999,20 999,60 2.998,80 

12. Investicijski nadzor  1.000,00 3.999,60 1.999,20 6.998,80 

I.  SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI  63.389,37 436.597,60 483.718,80 983.705,77 
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Dinamika izvajanja del v okviru upravičenih stroškov investicije je prikazana v naslednji tabeli. 
Upravičeni stroški znašajo 819.079,77 € v tekočih cenah. 
 
TABELA 9: Dinamika upravičenih stroškov investicije v tekočih cenah  

vrednosti v evrih  

Oz. Postavka  
Vrednosti po letih  

SKUPAJ  
2012 2013 2014 

UPRAVIČENI STROŠKI    

1. Inv. dokumentacija - DIIP in novelacija 0,00 833,33 0,00 833,33 

2. Inv. dokumentacija - IP 1.300,10 0,00 0,00 1.300,10 

3. Projektna dokumentacija  8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 

4. Investicijski inžinering  1.250,00 1.666,00 0,00 2.916,00 

5. Nakup zemljišč  0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

6. Geodetske storitve  1.666,01 0,00 0,00 1.666,01 

7. Izgradnja meteorne kanalizacije  0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

8. Izgradnja fekalne kanalizacije  38.700,00 273.000,00 266.500,00 578.200,00 

9. Izgradnja priključka k ČN  0,00 0,00 4.100,00 4.100,00 

10. Izgradnja čistilne naprave  0,00 33.333,00 125.000,00 158.333,00 

11. Informiranje javnosti  0,00 1.666,00 833,00 2.499,00 

12. Investicijski nadzor  833,33 3.333,00 1.666,00 5.832,33 

I.  SKUPJA UPRAVIČENI STROŠKI  52.149,44 363.831,33 403.099,00 819.079,77 

 
V letu 2012 bo nastalo 52.149,44 € upravičenih stroškov, leta 2013 bo teh stroškov 363.831,33 € in 
leta 2014 bo upravičenih stroškov 403.099,00 €. 
  
TABELA 10: Terminski plan investicije  

Oz. 
Leto 2011 2012 2013 2014 

Aktivnost  pred  I II III IV I II III IV I II III IV 

Predinvesticijske aktivnosti  

1 DIIP  
 

X 
           

2 Druga investicijskega dokumentacija, novelacije 
  

X 
          

3 Projektna dokumentacija 
 

X X 
          

4 Vloga za razpis  
  

X 
          

5 Javna naročila  
   

X 
         

6 Sklenitev pog. o sofinanciranju  
   

X 
         

7 Sklenitev pog. za gradnjo in nadzor  
   

X 
         

Izvedba investicije 

8 Gradbena dela  
     

X X X X X X X X 

9 Gradbeni nadzor  
     

X X X X X X X X 

10 Obveščanje in informiranje  
   

X X X X X X X X X X 

11 Financiranje naložbe  
  

X X X X X X X X X X X 

12 Tehnični prevzem in pred. v uporabo  
            

X 

13 Zahtevek za izplačilo, poročanje   
      

X 
 

X 
 

X 
 

X 

14 Obratovanje  
           

 X 
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6.4 Varstvo okolja  

6.4.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

Neurejeno odvajanje odpadnih voda ima negativen vpliv na okolje. Nekatera gospodinjstva, ki se 
nahajajo na območju predmeta investicije odvajajo odpadne vode v greznice, del pa odpadne vode 
izliva v bližnje vodotoke. Lahko pride do onesnaženja podtalnice in bližnjih vodotokov, kar bi lahko 
imelo zelo negativen učinek na okolje. 
  
 
6.4.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku, Dražen Vrhu in Žitencah 

Ocena vplivov na okolje za izgradnjo kanalizacije 

Za nameravan poseg skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna 
presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00, 83/02), ni potrebna izdelava celovitega poročila 
o vplivih na okolje, pač pa zadošča ocena vplivov na okolje oziroma izvedeniško mnenje. 
 
Ta sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise in 
normativne zahteve glede obremenjevanja okolja ter vse zahteve iz tega dokumenta. Na osnovi 
ocene obstoječega stanja okolja, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne sestavine okolja 
in veljavnih normativnih zahtev ugotavljamo: 

 izgradnja kanalizacije za odpadne vode predstavlja manjši poseg glede emisij snovi v zrak, 

zato bodo tovrstni vplivi (v fazi gradnje), glede na obstoječe stanje, minimalni,  

 sama lokacija ni občutljiva za hrup, raven hrupa in ne bo presegla predpisanih mejnih 

vrednosti, 

 ne bo večjega vpliva na temeljno strukturo tal in ne bo prihajalo do kontaminacije tal z 

nevarnimi snovmi, 

 nameravani poseg ne bo ogrožal obstoja rastlinskih in živalskih vrst ali populacij,  

 nameravani poseg ne bo ogrožal objekta kulturne dediščine, 

 poseg ne bo imel večjega vpliva na kakovost voda na tem območju. Stanje bo celo izboljšano. 
 
Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je nameravani poseg izvedba komunalne ureditve naselij 
Ledinek, Dražen Vrhu in Žitencah, iz okoljevarstvenega vidika sprejemljiv za vse segmente naravnega 
in bivalnega okolja, prav tako sta obe občini, ki sta vključeni v investicijo, dolžni opremiti z javno 
kanalizacijo obravnavano območje v skladu Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/2002, 50/2004). 
 
Ocena vplivov na okolje za izgradnjo ČN 

Za nameravan poseg skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna 
presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00, 83/02), ni potrebna izdelava celovitega poročila 
o vplivih na okolje, pač pa zadošča ocena vplivov na okolje oziroma izvedeniško mnenje: 

 HRUP  
Naprava ima vgrajeni samo dve potopni črpalki. Obe sta stalno potopljeni, zato je njuno 
delovanje neslišno. Hrup na CČN ne bo presegal 40 db/A, merjeno v oddaljenosti 20 m od ČN,  
torej bo manjši od zakonsko dovoljenega. 
 

 SMRAD  
Predvidena je zaprta izvedba čistilne naprave, zato ne pričakujemo nikakršnih emisij smradu. 
a prispevnem področju naprave ni takšnih odpadnih vod, ki bi lahko povzročale večje motnje 
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v delovanju naprave, zato tudi po tej strani ne pričakujemo večjih izpadov obratovanja 
naprave. 

 

 VIZUALNI IZGLED CČN 
Večji del naprave je vgrajen v zemlji, viden je samo zgornji del precejalnika. Izgled tega dela je 
prilagojen okolici in ne bo motil krajinskih značilnosti. 

 
Ta sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise in 
normativne zahteve glede obremenjevanja okolja ter vse zahteve iz tega dokumenta. Na osnovi 
ocene obstoječega stanja okolja, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne sestavine okolja 
in veljavnih normativnih zahtev ugotavljamo: 

 Izgradnja biološke ČN za odpadne vode predstavlja manjši poseg glede emisij snovi v zrak, 

zato bodo tovrstni vplivi (v fazi gradnje), glede na obstoječe stanje, minimalni.  

 Sama lokacija ni občutljiva za hrup, raven hrupa in ne bo presegla predpisanih mejnih 

vrednosti. 

 Ne bo večjega vpliva na temeljno strukturo tal in ne bo prihajalo do kontaminacije tal z 

nevarnimi snovmi. 

 Nameravani poseg ne bo ogrožal obstoja rastlinskih in živalskih vrst ali populacij. 

 Poseg ne bo imel večjega negativnega vpliva na kakovost voda na tem območju. Stanje bo 

celo izboljšano. 

 Občina Sveta Ana si je od MOP – Urad za opravljanje z vodami pridobila vodno soglasje k 

projektni dokumentaciji št. soglasja: 35507-3579-03-AL-VL.doc. 
 
Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je nameravani poseg izgradnja biološke ČN v občini Sveta Ana, 
iz okoljevarstvenega vidika sprejemljiv za vse segmente naravnega in bivalnega okolja. Ocenjujemo, 
da bo stanje po posegu, za nekatere segmente okolja celo izboljšano. 
 
Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: 

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 

odpadkov), 

 trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

 zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 

vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 
  
Operacija bo imela pozitiven vpliv na okolje, saj bo z zgrajenim sistemom zbiranja, odvajanja in 
čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Ledineku, Dražen Vrhu in Žitencah ekološko precej 
razbremenjen vodotok, ki izvira neposredno pod naseljem Dražen Vrh in teče skozi občine Sveta Ana, 
Sv. Jurij v Slov. goricah in Lenart. Izliva pa se v reko Velko, ta pa v Pesnico, ki dalje teče čez Podravsko 
in Pomursko regijo in se izliva v reko Dravo.  
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6.5 Kadrovsko – organizacijska shema  

6.5.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

V primeru variante 1 se investicija ne bo izvajala.   
 
 
6.5.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku, Dražen Vrhu in Žitencah 

Občina Sveta  Ana bo vodenje projekta in nadzor pri izvedbi kanalizacijskega omrežja in ČN izvedla z 
obstoječim kadrom in zunanjimi sodelavci.  
 
Vodja projekta (uslužbenec občinske uprave) bo odgovoren za uspešno izvedbo projekta. Njegove 
naloge in odgovornosti so: pravočasna pridobitev projektne dokumentacije in zagon projekta, 
koordinacija izvajanja projekta in izvajanje strokovnega nadzora ter ustrezno ukrepanje v primeru 
odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, razreševanje 
problemov in spremljanje finančnega plana. Vodja projekta bo svoje funkcije izvajal preko vodje 
gradbišča, projektanta in bo odgovoren za načrtovanje vseh izvedbenih del, napredovanje del, 
nadzor, kontrolo kakovosti in poročanje o stanju del.  
  
 
Reference odgovornega vodje projekta v občini: 
Ime in priimek:  Viktor Kapl   
Delovno mesto:  tajnik občine  
Izobrazba:  višji poslovni sekretar    
 
TABELA 11: Izbrani projekti (EU): 

Naziv projekta Modernizacija lokalne ceste LC 203-110 Zg. Porčič-Zg. Ročica 

Obdobje 2007 – 2008 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge na 2. razpis, izvedba javnega naročila, spremljanje projekta, 
koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega poročila  

Naziv projekta Izgradnja kulturno-turističnega centra 

Obdobje 2008-2009 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge na 2. razpis, izvedba javnega naročila, spremljanje projekta, 
koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega poročila  

Naziv projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naselju Lokavec 

Obdobje 2010-2012 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge na 5. razpis, izvedba javnega naročila, spremljanje projekta, 
koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega poročila  
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6.6 Viri financiranja  

6.6.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

V primeru variante 2 ne bo prišlo do investicije zato ni potrebno zagotavljati virov financiranja. 
 
 
6.6.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku, Dražen Vrhu in Žitencah 

Naložba se bo financirala iz lokalnih virov – občinskega proračuna Občine Sveta Ana in Občine Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah in nepovratnih sredstev SVRL – ESRR Operativni program krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, 
prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«. V naslednji tabeli so prikazni viri in struktura 
financiranja v tekočih cenah.  
 
TABELA 12: Viri in struktura financiranja v tekočih cenah  

vrednosti v evrih  

Oz.  Postavka  
Vrednosti po letih  

SKUPAJ  Delež (%) 
2012 2013 2014 

I. SVLR - ESRR (razvoj regij) 44.327,02 309.256,63 342.634,15 696.217,80 70,78% 

II.  Občina Sveta Ana  18.979,94 126.773,39 140.455,82 286.209,15 29,09% 

1. Upravičeni stroški  7.740,01 54.007,12 59.836,02 121.583,15 12,36% 

2. Neupravičeni stroški  11.239,93 72.766,27 80.619,80 164.626,00 16,74% 

III.  Občina Sveti Jurij v Slov. goricah  82,41 567,58 628,83 1.278,82 0,13% 

IV.  SKUPAJ INVESTCIJSKI STROŠKI  63.389,37 436.597,60 483.718,80 983.705,77 100,00% 

 
V primeru variante 2 bo 286.209,15 € oz. 29,09 % zagotovila Občina sveta Ana in 1.278,82 € oziroma 
0,13 % Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Nepovratna sredstva SVRL – ESRR bodo skupaj znašala 
696.217,80 € oz. 70,78 %. Investicija se bo izvajala v letih 2012, 2013 in 2014. 
 
Upravičeni stroški investicije se bodo financirali 14,84 % iz občinskega proračuna Občine Sveta Ana, 
0,16 % iz proračuna Občine Sveti Juri v Slov. goricah in 85,00 % iz nepovratnih sredstev SVRL - ESRR. 
Pregled prikazuje naslednja tabela. 
 
TABELA 13: Viri in struktura financiranja upravičenih stroškov  

vrednosti v evrih  

Oz. Postavka  
Vrednosti po letih  

SKUPAJ  Delež (%) 
2012 2013 2014 

I. SVLR - ESRR (razvoj regij) 44.327,02 309.256,63 342.634,15 696.217,80 85,00% 

II.  Občina Sveta Ana  7.740,01 54.007,12 59.836,02 121.583,15 14,84% 

1. Upravičeni stroški  7.740,01 54.007,12 59.836,02 121.583,15 14,84% 

III.  Občina Sveti Jurij v Slov. goricah  82,41 567,58 628,83 1.278,82 0,16% 

IV.  SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI   52.149,44 363.831,33 403.099,00 819.079,77 100,00% 
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6.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oz. ekonomska upravičenost projekta  

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti je odvisna od števila priključenih gospodinjstev na 
kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo. Predvideva se, da bo glavnina priključkov izvedena do leta 
2025, preostali priključki eventualnih novogradenj do leta 2040, ko bo kanalizacijsko omrežje s 
čistilno napravo glede na varianto izvedbe investicije polno zasedena. 
 
Z izvedbo investicije v izgradnjo kanalizacije in ČN v Ledineku, Dražen Vrhu in Žitencah, bodo dani 
pogoji, da se na ČN priključi 35 gospodinjstev – priključkov. V naslednjih letih (obdobju cca 10 let) se 
predvidevajo dodatne priključitve na tem območju, zato je kapaciteta ČN večja od trenutnih potreb. 
V prvi faz občina načrtuje priključitev 20 gospodinjstev na ČN. Po komunalni ureditvi ostalega 
območja se bodo postopoma na ČN priključili tudi novi uporabniki. S tem bo kapaciteta ČN v polni 
meri izkoriščena.  
 
Za potrebe izračuna pričakovane stopnje izrabe zmogljivosti oziroma ekonomske upravičenosti 
projekta smo izdelali analizo stroškov in koristi (CBA), ki prikazuje finančno in ekonomsko 
upravičenost projekta oziroma variante »z« investicijo. Analizo sestavljajo: 

 finančna analiza, 

 ekonomska analiza, 

 analize občutljivosti in tveganj. 
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7 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI  

V poglavju 4. tega dokumenta smo ugotovili, da je najugodnejša investicija v varianto 2 oz. Odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda v Ledineku, Dražen Vrhu in Žitencah.  
 
V nadaljevanju je prikazujemo finančno in ekonomsko analizo  ter natančnejši pregled stroškov in 
koristi variante 2 v izgradnjo kanalizacijskega omrežja in odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
Ledineku, Dražen Vrhu in Žitencah ter izgradnjo čistilne naprave. Prikazani so prihodki in stroški 
obratovanja investicije za obdobje 30 let. Na osnovi teh podatkov je izračunana »cost benefit 
analiza« in kazalniki učinkovitosti investicije. 
 
   
7.1 Finančna analiza  

Predpostavke za izdelavo finančne analize:  

 referenčno časovno obdobje investicije je 30 let, 

 finančna diskontna stopnja je 7 % glede na Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije javnih financ (Ur.l. RS 60/2006 in 54/2010),  

 prihodki so predvideni in so prikazani v tabeli št. 15, 

 stroški so prikazani v tabeli št. 16,  

 prvo leto rednega obratovanja je 2015, 

 lastnica infrastrukture je Občina Sveta Ana.  

 stroške investicije prikazujemo v stalnih cenah z DDV in znašajo 959.031,23 €.  
 
 
7.1.1 Ocena prihodkov 

V poglavju so prikazani prihodki od kanalščin in čiščenja za obdobje 30 let. Prihodki so ocenjeni na 
podlagi zgrajenih priključkov in priključenih PE, letne porabe vode v m3 in okvirne cene za m3 
odvajanja in čiščenja odpadne vode (osnova za določitev cene je trenutna cena podjetja Nigrad za 
odvajanja in čiščenje odpadne vode v občini Benedikt, saj le-tega podatka za občino Sveta Ana oz. 
Sveti Jurij v Slov. goricah še ni). Občina Benedikt je iz tega vidika primerljiva z občino Sveta Ana.  
 
V nadaljevanju je tabela, ki prikazuje število predvidenih priključkov, prebivalcev na katere bo vplivala 
predmetna investicija in količino odpadne vode na letni ravni, ki jo ustvarijo prebivalci. V prvi fazi se 
bo na kanalizacijski sistem priključilo 140 prebivalcev oz. 35 gospodinjstev, nato se bodo v nadaljnjih 
10 letih priključili ostali prebivalci. Pri izračunu predvidene količina odpadne vode smo upoštevali, da 
vsak prebivalec povprečno letno porabi 45 m3 odpadne vode.  
 
Uskladiti z tabelo 14 
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TABELA 14: Št. priključkov, prebivalcev in količina odpadne vode na letni ravni  

Leto  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Št. priključkov  0 0 5 10 5 5 5 5 5 3 

Št. prebivalcev  0 0 20 40 40 40 20 20 60 12 

Količina odpadne 
vode na letni ravni  

0  0  900  1.800  1.800  1.800  900  900  2.700  540  

           

Leto  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Št. priključkov  3 3 3 20 3 3 3 3 20 3 

Št. prebivalcev  12 12 12 80 12 12 12 12 80 12 

Količina odpadne 
vode na letni ravni  

540  540  540  3.600  540  540  540  540  3.600  540  

                      

Leto  2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Št. priključkov  3 3 3 20 1 1 0 1 20 1 

Št. prebivalcev  12 12 12 80 4 4 0 4 80 4 

Količina odpadne 
vode na letni ravni  

540  540  540  3.600  180  180  0  180  3.600  180  

 
Količina odpadne vode se bo začela obračunavati leta 2014, ko bo izvedena investicija, količina 
odpadne vode na m3 je prikazana v tabeli št. 14. V opazovanem obdobju so predpostavili, da se bo na 
kanalizacijo in ČN priključilo 180 gospodinjstev, kjer bo živelo povprečno 720 prebivalcev. Za izračun 
prihodkov je bila vzeta predvidena cena za odvajanje in čiščenje odpadne vode v znesku 0,91756 
€/m3. 
 
TABELA 15: Prihodki za odvajanje in čiščenje odpadne vode  
Postavke  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Prihodki javna kanalizacija 0 0 826 2.477 4.129 5.781 6.606 7.432 9.910 10.405 

 
          

Postavke  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Prihodki javna kanalizacija 10.901 11.396 11.892 15.195 15.690 16.186 16.681 17.177 20.480 20.975 

 
          

Postavke  2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Prihodki javna kanalizacija 21.471 21.966 22.462 25.765 25.930 26.095 26.095 26.261 29.564 29.729 

 
 
  



 
Dokument identifikacije investicijskega projekta                                    37 

 
 
 

7.1.2 Ocena stroškov 

Poglavje zajema vrste in vrednosti stroškov vzdrževanja in upravljanja kanalizacijskega sistema in ČN 
za obdobje 30 let. Stroške smo ocenili na osnovi predvidene količine odpadne vode in podatkov o 
poslovanju upravljalca kanalizacijskega sistema v sosednji občini, kjer sekundarna kanalizacija 
obratuje. Odhodki za obratovanje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave so prikazani v naslednji 
tabeli.   
 
TABELA 16: Odhodki za obratovanje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave  
Postavke  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Str. kanalizacije  0 0 585 1.755 2.925 4.095 4.680 5.265 7.020 7.371 

Stroški ČN  0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

SKUPAJ 0 0 5.585 6.755 7.925 9.095 9.680 10.265 12.020 12.371 

 
          

Postavke  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Str. kanalizacije  7.722 8.073 8.424 10.764 11.115 11.466 11.817 12.168 14.508 14.859 

Stroški ČN  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

SKUPAJ  12.722 13.073 13.424 15.764 16.115 16.466 16.817 17.168 19.508 19.859 

 
          

Postavke  2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Str. kanalizacije  15.210 15.561 15.912 18.252 18.369 18.486 18.486 18.603 20.943 21.060 

Stroški ČN  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

SKUPAJ  20.210 20.561 20.912 23.252 23.369 23.486 23.486 23.603 25.943 26.060 

 
Ostanek vrednosti projekta znaša 263.734 €.  
 
 
7.1.3 Projekcija denarnega toka in kazalniki finančne upravičenosti  

TABELA 17: Denarni tok investicije  

Leto  

Vrednosti v stalnih cenah  

Invest. 
stroški  

Operat. 
stroški 

Prihodki  
Ostanek 

vrednosti  
NDT 

2012 63.389 0 0 0 -63.389 

2013 428.878 0 0 0 -428.878 

2014 466.764 5.585 826 0 -471.523 

2015 0 6.755 2.477 0 -4.278 

2016 0 7.925 4.129 0 -3.796 

2017 0 9.095 5.781 0 -3.314 

2018 0 9.680 6.606 0 -3.074 

2019 0 10.265 7.432 0 -2.833 

2020 0 12.020 9.910 0 -2.110 

2021 0 12.371 10.405 0 -1.966 

2022 0 12.722 10.901 0 -1.821 

2023 0 13.073 11.396 0 -1.677 

2024 0 13.424 11.892 0 -1.532 

2025 0 15.764 15.195 0 -569 

2026 0 16.115 15.690 0 -425 

2027 0 16.466 16.186 0 -280 

2028 0 16.817 16.681 0 -136 

2029 0 17.168 17.177 0 9 

2030 0 19.508 20.480 0 972 

2031 0 19.859 20.975 0 1.116 

2032 0 20.210 21.471 0 1.261 

2033 0 20.561 21.966 0 1.405 
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Leto  

Vrednosti v stalnih cenah  

Invest. 
stroški  

Operat. 
stroški 

Prihodki  
Ostanek 

vrednosti  
NDT 

2034 0 20.912 22.462 0 1.550 

2035 0 23.252 25.765 0 2.513 

2036 0 23.369 25.930 0 2.561 

2037 0 23.486 26.095 0 2.609 

2038 0 23.486 26.095 0 2.609 

2039 0 23.603 26.261 0 2.658 

2040 0 25.943 29.564 0 3.621 

2041 0 26.060 29.729 263.734 267.403 

SKUPAJ  959.031 465.494 459.479 263.734 -701.313 

 
Fizični kazalniki uspešnosti investicije so izračunani na podlagi podatkov za leto 2015.  

 
TABELA 18: Kazalci finančne upravičenosti 
Kazalniki Vrednosti 

Prihodki  4.129 € 

Odhodki  7.925 € 

Dobiček / izguba -3.796 € 

Ekonomičnost poslovanja -                                  0,92    

Donosnost poslovanja                                    0,52    

Doba vračanja vloženih sredstev (leta) 40  

Neto sedanja vrednost   -796.009 € 

Interna stopnja donosnosti  - 

Relativna neto sedanja vrednost -97,69 € 

 
Stopnja finančnega donosa naložbe FRR/C je negativna in zelo nizka (program M.Excel je ni mogle 
izračunati). Neto sedanja vrednost investicije in finančna relativna neto sedanja vrednost sta 
negativni, kar pomeni, da projekt ni finančno smotrn brez nepovratnih sredstev.   
 
TABELA 19: Diskontiran neto denarni tok investicije  

Leto  

Diskontirane vrednosti  

Invest. 
stroški  

Operat. 
stroški 

Prihodki  
Ostanek 

vrednosti  
NDT 

2012 59.242 0 0 0 -59.242 

2013 374.598 0 0 0 -374.598 

2014 381.019 4.559 674 0 -384.903 

2015 0 5.153 1.890 0 -3.263 

2016 0 5.650 2.944 0 -2.706 

2017 0 6.060 3.852 0 -2.208 

2018 0 6.028 4.114 0 -1.914 

2019 0 5.974 4.326 0 -1.649 

2020 0 6.538 5.390 0 -1.148 

2021 0 6.289 5.289 0 -999 

2022 0 6.044 5.179 0 -865 

2023 0 5.805 5.060 0 -745 

2024 0 5.570 4.935 0 -636 

2025 0 6.114 5.893 0 -221 

2026 0 5.841 5.687 0 -154 

2027 0 5.578 5.483 0 -95 

2028 0 5.324 5.281 0 -43 

2029 0 5.079 5.082 0 3 

2030 0 5.394 5.663 0 269 

2031 0 5.132 5.420 0 289 
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Leto  

Diskontirane vrednosti  

Invest. 
stroški  

Operat. 
stroški 

Prihodki  
Ostanek 

vrednosti  
NDT 

2032 0 4.881 5.186 0 305 

2033 0 4.641 4.958 0 317 

2034 0 4.411 4.738 0 327 

2035 0 4.584 5.080 0 495 

2036 0 4.306 4.778 0 472 

2037 0 4.044 4.494 0 449 

2038 0 3.780 4.200 0 420 

2039 0 3.550 3.950 0 400 

2040 0 3.647 4.156 0 509 

2041 0 3.423 3.905 34.646 35.128 

SKUPAJ  814.859 143.400 127.604 34.646 -796.009 

 
 
TABELA 20: Izračun finančne vrzeli  

Postavka Kratica in izračun  Diskontirane vred.  
Nediskontirane 

vrednosti  

Skupni investicijski stroški      959.031,23  

* upravičeni stroški v tekočih cenah  EC   819.079,77  

Diskontirani investicijski stroški  DIC  814.859,39    

Diskontirani neto prihodki  DNR  18.850,42    

  

  če je DNR>0 če je DNR<0 

Najvišji upravičeni izdatki  EE=DIC-DNR 796.008,97  796.008,97  

Finančna vrzel  R=EE/DIC 97,69% 100,00% 

Znesek za sofinanciranje  DA=EC*R 800.131,72  819.079,77  

Najvišja stopnja sofinanciranja EU Crpa 85% 85% 

Izračun najvišjega zneska EU DA*Crpa 680.111,96  696.217,80  

 
 
7.2 Ekonomska analiza  

Glede na neprofitni značaj investicije je temu prilagojena tudi ekonomska analiza projekta, ki je 
izvedena z vidika vpliva investicije na razvoj družbenega in socialnega okolja. Vlaganje v sanacijo 
javnih poti se ne da prikazati z ekonomskimi učinki vračanja vloženega kapitala, vendar pa je 
investicijsko vlaganje nujna.  
 
Izhodišča za pripravo ekonomske analize :  

 referenčno časovno obdobje investicije je 30 let,  

 družbena ekonomska stopnja je 5 %,  

 denarni tokovi v finančni analizi so izhodišče za ekonomsko analizo,  

 davčni popravki, pri čemer uporabimo:  
 
Družbena koristnost projekta izhaja iz: 

PRIHODKOV: 

 Povečanje vrednosti stavbnega zemljišča zaradi boljše komunalne opremljenosti (za 5 %). 

 Povečanje dela za gradbena podjetja iz regije na račun izvedbe investicije v občini (65 % 

gradbenih del prinese vsaj 80 % prihodka iz naslova investicije domačim gradbenim 

podjetjem). 
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TABELA 21: Družbena koristnost projekta  

Leto  
Investicija -

20% 
Prilivi 

Vrednost 
zemljišč  

Gradnja  Odlivi  NDT DNDT 

2012 52.824 0 0 32.962 0 -19.862 -18.916 

2013 357.398 0 0 223.016 0 -134.382 -121.888 

2014 388.970 826 0 242.717 5.585 -151.012 -130.450 

2015 0 2.477 22.500 0 6.755 18.222 14.992 

2016 0 4.129 22.500 0 7.925 18.704 14.655 

2017 0 5.781 22.500 0 9.095 19.186 14.317 

2018 0 6.606 22.500 0 9.680 19.426 13.806 

2019 0 7.432 22.500 0 10.265 19.667 13.312 

2020 0 9.910 22.500 0 12.020 20.390 13.143 

2021 0 10.405 22.500 0 12.371 20.534 12.606 

2022 0 10.901 22.500 0 12.722 20.679 12.090 

2023 0 11.396 22.500 0 13.073 20.823 11.595 

2024 0 11.892 22.500 0 13.424 20.968 11.120 

2025 0 15.195 22.500 0 15.764 21.931 11.077 

2026 0 15.690 22.500 0 16.115 22.075 10.619 

2027 0 16.186 22.500 0 16.466 22.220 10.179 

2028 0 16.681 22.500 0 16.817 22.364 9.757 

2029 0 17.177 22.500 0 17.168 22.509 9.353 

2030 0 20.480 22.500 0 19.508 23.472 9.289 

2031 0 20.975 22.500 0 19.859 23.616 8.901 

2032 0 21.471 22.500 0 20.210 23.761 8.529 

2033 0 21.966 22.500 0 20.561 23.905 8.172 

2034 0 22.462 22.500 0 20.912 24.050 7.830 

2035 0 25.765 22.500 0 23.252 25.013 7.756 

2036 0 25.930 22.500 0 23.369 25.061 7.401 

2037 0 26.095 22.500 0 23.486 25.109 7.062 

2038 0 26.095 22.500 0 23.486 25.109 6.726 

2039 0 26.261 22.500 0 23.603 25.158 6.418 

2040 0 29.564 22.500 0 25.943 26.121 6.346 

2041 0 29.729 22.500 0 26.060 26.169 6.055 

SKUPAJ  799.193 459.479 607.500 498.696 465.494 300.988 1.849 

 
TABELA 22: Kazalci ekonomske upravičenosti investicije  
Naziv  Kratica  Vrednost 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije  ERR/C 5,06% 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije  ENPV/C 1.848,64 EUR 

Relativna neto sedanja vrednost  relativna EPV/C 0,28 EUR 

Stopnja družbene koristnosti  B/C 1,0243 
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7.3 Analiza občutljivosti in tveganj  

Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili: 

 zvišanje predračunske vrednosti investicije za 10 % oz.  5%, 

 znižanje predračunske vrednosti investicije za 10 % oz. 5%, 

 zvišanje stroškov obratovanja po izvedbi investicije za 10 % oz. 5%, 

 znižanje stroškov obratovanja po izvedbi investicije za 10 % oz. 5%. 
 
V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali 
smo ekonomsko neto sedanjo vrednost investicije (ENPV) in ekonomsko interno stopnjo donosnosti 
(EIRR).  
 
TABELA 23: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR 

Spremembe predračunski vrednosti investicije  

   
Naziv  -10% -5% 0% 5% 10% 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije  7,811% 6,280% 5,057% 4,047% 3,191% 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije  72.897 € 37.373 € 1.849 € -33.676 € -69.200 € 

Spremembe vrednosti operativnih stroškov 

Naziv  -10% -5% 0% 5% 10% 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije  5,639% 5,352% 5,057% 4,754% 4,441% 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije  21.226 € 11.537 € 1.849 € -7.840 € -17.528 € 

 
Vidimo, da se v primeru povečanja vrednosti investicije ali povečanja obratovalnih stroškov delovanja 
investicije, znižuje neto sedanja vrednost projekta in interna stopnja donosnosti pada. Parametri so 
obratno sorazmerni pri zmanjšanju investicijskih stroškov in znižanju obratovalnih stroškov. 
Investicija je bolj občutljiva na spremembe predračunske vrednosti, kot na spremembe vrednosti 
operativnih stroškov.  
 
 
7.4 Analiza tveganja  

Analiza tveganja je ocenjena verjetnost, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to 
verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih 
(tveganja razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanje projekta) in splošnih tveganj (politična, 
narodnogospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja). V naslednji tabeli je prikazana ocena 
tveganja investicije.  
 
Projektna tveganja za investicijo v izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naselju Ledinek, Dražen 
Vrh in Žitencah so srednje velika. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije. 
 
TABELA 24: Ocena tveganja investicije 

 
 
 
 
 

V razvojni fazi projekta prikazana tveganja vpliva predvsem na čas izvedbe ter kakovost projekta in 
majhen vpliv na stroške. Pri upoštevanje predlaganih ukrepov za zmanjšanje tveganj se lahko 

Projektna tveganja Ocena 

Tveganje razvoja projekta Majhno 

Tveganje izvedbe projekta Srednje 

Tveganje obratovanja projekta Srednje 
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minimizirajo negativni vplivi. Menimo, da je potrebno v fazi razvoja projekta poskrbeti predvsem za 
to, da se imenuje takšnega odgovornega vodjo, ki ima ustrezna znanja in izkušnje ter ni 
preobremenjen z drugimi nalogami. 
 
V fazi izvedbe projekta imajo vsa našteta tveganja vpliv tako na povečanje stroškov izvedbe 
investicije, kakor tudi na čas izvedbe ter kakovost projekta. Višjo stopnjo tveganja oz. višjo verjetnost 
nastanka dogodka pripisujemo izboru neustreznega oz. neizkušenega izvajalca del, kar se lahko 
prepreči s pripravo ustreznega razpisnega gradiva in jasno določenimi pogoji, ki jih mora ponudnik 
izpolniti (predvsem reference, kadrovska zasedba). V primeru izbora nestrokovnega izvajalca del, bo 
naročnik skladno s pogodbenimi določili zaščiten in sicer z:  

 garancijo za dobro izvedbo del,  

 z možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penali) za vsak dan zamude.  
 
Naročnik je upravičen do unovčitve garancije za dobro izvedbo del v primeru izvajalčeve zamude, 
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa tudi v primeru nekvalitetno izvedenih del. V kolikor višina 
garancije ne bi zadoščala, bo moral, skladno s pogodbenimi določili, izvajalec plačati razliko do polne 
višine nastalih stroškov.  
 
V fazi obratovanja objekta je lahko investicija podvržena višji stopnji tveganja predvsem takrat, kadar 
osebje, ki je zadolženo za upravljanje objekta – predvsem za delo z napravami, ni primerno strokovno 
usposobljeno ter ne upošteva podanih navodil glede obratovanja in vzdrževanja objekta, ki jih 
pripravi izvajalec del. Za preprečitev tovrstnega tveganja je potrebno poskrbeti za ustrezno šolanje in 
izpopolnjevanje tehničnega osebja.  
 
V primeru izpada sofinanciranja se izvedba investicije lahko podaljša za nekaj let. Drugih kakršnihkoli 
tveganj v zvezi s tem projektom ne zaznamo.   
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE  

Investicijska dokumentacija  

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in Ur.l. RS, št. 
54/2010) potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo:  

 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 

 Investicijski program  

 Vloge za pridobitev sofinanciranja. 

 Izvesti postopke javnega naročanja  
 

 
Projektna dokumentacija  

Za izvedbo projekta je potrebno pridobiti tudi naslednjo projektno dokumentacijo: 

 Idejna zasnova (IDZ) 

 Idejni projekt (IDP) 

 Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte, ki se bodo gradili (PGD) 

 Projekt za izvedbo (PZI)   

 Projekt izvedbenih del (PID)  

 in ostala dokumentacija. 
 
 
8.1 Smiselnost investicije  

Investicija je zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker ni ekološko sporna. 
Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na naravno okolje, izboljšala se kakovost bivalnega okolja 
in življenja v podeželski občinah Sveta Ana in Sveti Jurij v Slov. goricah. 
 
Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja, k povečanju poseljenosti in razvoja 
obravnavanega območja in regije. Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki 
se odražajo v zagotavljanju kakovosti življenja nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje 
oziroma živo naravo. 
 
Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev: 

1. ENSV, ki je večja od nič (0), 

2. EIRR je večji od 5 % in znaša 5,057%. 
 
Neto denarni tok v finančni analizi je v referenčni dobi negativen in znaša -796.008,97 €, zato je 
investicija upravičena do sofinanciranja. 
 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj 
območja nujno potrebna. 
 
Dokumentom identifikacije investicijskega projekta je bilo potrebno izdelati v skladu s 4. členom 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list št. 60/2006) ter DELOVNIM DOKUMENTOM 4 – Navodila za uporabo 
metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201054&stevilka=3041

