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1 Poljudni povzetek 

UVODNO POJASNILO: Študija je narejena na osnovi uradnih podatkov, ki jih vodijo državni 
uradi, ministrstva in občina, saj tako veleva zakon. Podatki so veljavni na datum izdaje in ne 
morejo veljati v naprej ali nazaj, prav tako mnoge uradne baze in podatki ne odražajo vedno 
tudi stanja kot je v naravi ali pa so nepopolni zaradi narave zbiranja ali zaradi metod zbiranja. 
Ti podatki so: Centralni register podatkov (CRP) za katerega skrbi MNZ, Poslovni register 
Slovenije, za katerega skrbi AJPES, Kataster stavb, Register prostorskih enot in kataster 
gospodarske javne infrastrukture, za katere skrbi GURS in pa Planska namenska raba zemljišč, 
za katere skrbi občina. 
Presek vseh teh podatkov in baz je veljaven le na datum izdaje podatkov in v okvirih prej 
omenjenih omejitev in napak! 
 
Podatki v dokumentu tako lahko vsebujeta kakšno napako, ki je posledica zgoraj navedenih 
dejstev in omejitev, ki pa se bo v okviru javne razgrnitve v obliki pripomb vnesle v pričujoči 
dokument! 

 

1.1 Splošno 

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda je strateška študija, ki ponudi 
alternativo izvedbenih programov ukrepov, ki lokalni skupnosti omogoča postopno doseganje 
ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem s komunalnimi odpadnimi vodami, kot to predpisuje 
zakonodaja. Je vodilo in napotilo občinski upravi, županu in občinskemu svetu za ustrezno 
odločanje na področju urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je oktobra 2010 sprejelo nov, noveliran Državni operativni 
program odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki je uvedel nekaj novosti, glede na prejšnjega.  
 
Predvsem je na novo opredelil območja poselitve (aglomeracije), kjer morajo občine zagotoviti 
ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, poenostavil je stopnje izvedbe in opredelil 
individualno urejanje (torej na stroške lastnikov objektov, ki odvajajo odpadno vodo v okolje) kot 
stopnji urejanja. 

1.2 Cilji operativnega programa 

Cilji operativnega programa so: 

 izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih in v 
skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode, 

 izvedba javne kanalizacije na območjih dodatnih stopenj operativnega programa, kjer je to 
tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičeno do leta 2017 in v skladu s tehničnimi ter 
okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, 

 izvedba individualnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za 
posamezne stavbe, za katere javna kanalizacija ni predpisana in ne bo zgrajena do leta 
2017 oziroma 2015 na območjih s posebnimi zahtevami, v skladu s tehničnimi ter 
okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. 



1.3 Obveznosti v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode v 
občini 

Obveznosti v zvezi z načinom predpisanega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so za 
posamezna območja poselitve določene glede na: 

 celotne obremenitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE, ki mora 
biti nad 50 PE, in 

gostote obremenitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE/ha, ki mora biti 
med 10 in 20 PE/ha. 
 

To poenostavljeno pomeni, da je potrebno vse objekte v občini, do let 2015 in 2017 
priključiti bodisi na kanalizacijo ali malo čistilno napravo. 
Razlika je le v tem, da na območjih, kjer je več kot 50 ljudi in je gostota poselitve 
višja od 10 ljudi na hektar, za to po zakonu, poskrbi občina, povsod drugod pa 
ljudje sami ob pomoči občine, če so v proračunu občine zagotovljena sredstva! 
 
 

 
Slika 1: Način določitve območij za obvezno opremljanje (opredeljeno s strani države in EU!) 
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Slika 2: Grafični prikaz strukture stopenj Državnega operativnega programa 
 
Tabela 1: Naselja ali deli naselij iz »dodatnega programa 3. Stopnje« za območja poselitve izven 
osnovnega programa, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE z gostoto obremenjenosti med 10 
PE/ha in 20 PE/ha. 
 

AGLOM_ID AGLOM_IME Vseh PE 
Priključenih 
PE na KNL 

Vsota PE na 
VVO 

PE za 
priključit 
2017 na 

KNL 

PE za 
priključit 
2015 na 

KNL  

Poglavje Stopnja programa 

15429 ŽICE 18 0 0 18 0 6.2.3 Dodatani program 

 
Tabela 2: Naselja ali deli naselij iz »dodatnega programa 6. stopnje«, ki niso vključene v predhodne 
stopnje na območjih s posebnimi zahtevami (VVO in prispevne površine občutljivih območij zaradi 
evtrofikacije - VT Ščavnica povirje - zadrževalnik Gajševsko jezero) 
 

Naselje PE na VVO 
Priključenih 
PE na VVO 

PE na VVO za priključiti na 
KNL in ČN do 2015 

Zgornja Ščavnica 671 5 666 

Dražen Vrh - del 55 0 55 

Kremberk 19 0 19 

Ledinek 22 0 22 

Lokavec 257 0 257 

Rožengrunt 246 0 246 

Sv. Ana v Slov. goricah 35 0 35 

Zgornja Bačkova 57 0 57 

SKUPAJ 1.357 5 1.352 

Seznam naselij s številom populacijskih enot je podan poglavju 9.9 DODATNI PROGRAM 7. 
STOPNJE kot Tabela 13. 



 
 
Slika 3: Prikaz območij obveznega urejanja odvajanja in čiščenja, kot jih je opredelila država v 
Občini Sveta Ana ter območja s posebnimi zahtevami 



  

1.4 Stanje na področju odvajanj in čiščenja komunalne odpadne vode v občini 

V občini je skupaj 3.117 PE (PRS in CRP) in 663 objektov s hišnimi številkami in PE (od tega 93 brez 
PE – prazni objekti). Nobeden od objektov še ni priključen na kanalizacijo ali na MČN se pa gradijo 
3 kanalizacijski sistemi, ki bodo omogočali priključitev 846 PE oziroma 198 objektov (ta številka 
drži, če se bodo priključili vsi objekti v oddaljenosti 150 metrov od zgrajenih kanalskih vodov). 

1.357 PE oziroma 278  objektov, ki so na območjih s posebnimi zahtevami, je skrajni rok za 
priključitev  31.12. 2015 za 2.217 PE oz. 453 objektov, pa 31.12. 2017. Vsi navedeni si bodo morali 
urediti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda zagotoviti sami, na lastne 
stroške ob morebitni pomoči občine (sofinanciranje), če bodo za to v proračunu občine, 
zagotovljena sredstva. 

Vrstni red reševanja zastavljenih projektov se izvaja po stopnjah programa in potem glede na 
skupno število PE. Skrajna datuma za ustrezno ureditev pa sta 31.12. 2015 za vodovarstvena 
območja in 13.12. 2017 za vsa ostala območja pa tudi za individualne rešitve. 

1.5 Ukrepi za zagotavljanje ustrezne opremljenosti za odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda 

Ukrepi, ki jih predvideva zakonodaja so: 
1. Kanalizacija, ki se končuje na čistilni napravi, 
2. Mala (hišna) čistilna naprava (med 5 in 15 PE), 
3. Izjemoma nepretočna greznica. 

 
Občina trenutno gradi kanalizacijski sistem v Lokavcu, načrtuje pa še gradnjo kanalizacijskega 
sistema Ledinek in Froleh, kjer bo tudi centralna čistilna naprava (CČN). 
 
Po izvedbi vseh nalog, ki jih zahteva Državni operativni  program, bi na kanalizacijo in CČN 
priključili 846 PE ali 198 objektov (seznam teh objektov je na hišno številko natančno podan kot 
Tabela 16 in Tabela 18), nepriključenih bi tako ostalo še 2.271 PE oziroma 465 objektov, od tega 
1.183 PE oz. 243 objektov na območjih s posebnimi zahtevami, ter 1.088 PE oz. 222 objektov 
izven teh območij. 
 
Celotna ocenjena vrednost načrtovanih investicij znaša približno 4.095.000 €. Končni zneski bodo 
znani po izvedbi vseh projektov. 
 
Vzdrževalni stroški za dobo 50 let, so med kanalizacijo in aerobno malo čistilno napravo (MČN) 
(klasično, s prepihovanjem) primerljivi, za anaerobno malo čistilno napravo (brez prepihovanja in s 

Ustrezna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda je izgradnja kanalizacije ali pa male čistilne 
naprave, ki so se v primerjalni študiji izkazale kot cenovno ugodnejše (tudi do 50%), vendar je 
potrebno pred dokončno odločitvijo izvesti še vrsto študij, kot so idejne zasnove, Dokumenta 
identifikacije investicije projekta (DIIP), preizkus  ponikanja in pa geološko analizo. Nato se lahko 
občinski svet in občinska uprava odločijo za najugodnejšo varianto, ta študija je le napotilo za 
izvedbo le teh,  vrsta izvedbe v rokah občinske uprave in občinskega sveta. 



tem tudi brez mehanskih delov) pa bistveno nižji, medtem ko so stroški za praznjenje nepretočne 
greznice (po zakonu se mora prazniti celotna vsebina!) nesorazmerno višji. Spodnja slika prikazuje 
približno razmerja med stroški, ki so nastali v konkretnem projektu. 
 

 

Slika 4: Prikaz razmerja med stroški obratovanja za dobo 50 let 
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2 Napotila županu, občinskemu svetu in občinski upravi 

1. Do 31.12. 2015 se mora na javno kanalizacijo priključiti objekti, ki so na 
območjih s posebnimi zahtevami in v 150 metrskem pasu okrog kanalizacije ki 
se gradi ali pa se bo zgradila, skupaj 179 PE. 
 

2. Do 31.12. 2057 si mora na lastne stroške ustrezno urediti odvajanje in čiščenje 
1.183 PE, ki niso v dosegu kanalizacije. 
 

3. Do 31.12. 2017 se mora na občinske stroške, v sodelovanju s sosednjima 
občinama Lenart in Benedikt urediti aglomeracija ŽICE, skupaj 18 PE. 
 

4. Do 31.12. 2017 se morajo na lastne stroške urediti vsi preostali občani, ki 
niso zajeti v aglomeracijah ali niso na območjih s posebnimi zahtevami, teh 
je 1.088 PE. 
 

5. Obvesti vse občane, kakšen je njihov status glede odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda. Možni so trije statusi: 

a. Urejen; 
b. V izvajanju urejanja na občinske stroške (vsi v aglomeraciji in ob 

kanalskih vodih v izvajanju ali načrtovanju) in bo urejen do 31.12. 2015 
oz. 2017; 

c. Urejanje na lastne stroške ter mu opredeliti skrajni datum, do katerega 
se mora urediti in mu hkrati omeniti, da se bo izvajalo sofinanciranje 
ter, da bo objavljen javni razpis. 
 

6. Občinska uprava mora takoj do konca leta 2012 pričeti iskati ustreznega 
ponudnika MČN ter se z njim izpogajati za popust, glede na količino, ki jo bo 
dosegla. 
 

7. Občinska uprava mora do  konca leta 2012 pripraviti javni razpis za 
sofinanciranje izgradnje MČN na območjih, kjer si lastniki ustrezno odvajanje 
in čiščenje zagotavljajo sami. 
 

8. Izbrati primerne rešitve za posamezna območja, tako da naroči idejne načrte 
in DIIP-e ter izvede vse potrebne preizkuse ponikanja, tam kjer je to 
potrebno. 

9. Zagotoviti sredstva v proračunu, za izvedbo nalog in sofinanciranja. 



3 Povzetek 

3.1 Ozadje študije 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva voda 
pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa 
varstva okolja. Nanaša se na varstvo vseh površinskih in podzemnih voda na območju Republike 
Slovenije pred onesnaževanjem okolja, vnosom dušika ter fosforja in pred mikrobiološkim 
onesnaženjem na s predpisi določenih območjih s posebnimi zahtevami, zaradi odvajanja 
komunalne odpadne vode. 
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izvedbeni akt, s katerim so 
določena območja poselitve, za katera je v predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje 
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi. V 
njem so določena tudi območja poselitve, kjer je v predpisanih rokih potrebno zagotoviti ustrezno 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, z usmeritvami. 
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode velja za celotno obdobje 
izgradnje javne kanalizacije oziroma kjer to ni predpisano, ustrezno ureditev odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode, do leta 2017. 
 
Noveliran državni operativni program je bil sprejet oktobra 2010. 

3.2 Namen in cilji operativnega programa  

Cilji operativnega programa se nanašajo na roke izvedbe, doseganje s predpisi določenih zahtev za 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter vključevanje finančnih virov, potrebnih za 
izvedbo operativnega programa. Cilji operativnega programa so: 

 izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih v 
obdobju 2005 – 2017 in v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje 
in čiščenje komunalne odpadne vode, 

 zagotovitev vključitve vseh finančnih virov s katerimi se bodo izvajale investicije javne 
kanalizacije. 

3.3 Stopnja operativnega programa 

Operativni program se glede na poseljenost, gostoto poselitve (PE/ha) in poseben zahteve 
(vodovarstvena območja, prispevna območja, zaščitena območja …) deli na Osnovnega in 
Dodatnega. Oba imata več pod-stopenj, ki so odvisne od zgoraj navedenih pogojev. 



 

Slika 5: Grafični prikaz stopenj operativnega programa 

Na obeh je obvezna izvedba ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do 31.12. 2015 za 
območja s posebnimi zahtevami (vodovarstvena, prispevna in zaščitena območja), ki jih v Občini 
Sveta Ana ni, ter 31.12. 2017 za vsa ostala območja. 
 
Območja z objekti, ki niso zajeti, se urejajo individualno ter na stroške lastnikov, občina pa jim 
lahko pri tem pomaga v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu.. 
 
Spodaj je tabelarni  prikaz v Državnem operativne programu opredeljenega območja z osnovnimi 
podatki. 
 
Tabela 3: Naselja ali deli naselij iz »dodatnega programa 3. stopnje za območja poselitve izven 
osnovnega programa, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE z gostoto obremenjenosti med 10 
PE/ha in 20 PE/ha. 
 

AGLOM_ID AGLOM_IME Vseh PE 
Priključenih 
PE na KNL 

Vsota PE na 
VVO 

PE za 
priključit 
2017 na 

KNL 

PE za 
priključit 
2015 na 

KNL  

Poglavje Stopnja programa 

15429 ŽICE 18 0 0 18 0 6.2.3 Dodatani program 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4: Naselja ali deli naselij iz »dodatnega programa 6. stopnje«, ki niso vključene v predhodne 
stopnje na območjih s posebnimi zahtevami 
 

Dražen Vrh - del 55 0 55 

Kremberk 19 0 19 

Ledinek 22 0 22 

Lokavec 257 0 257 

Rožengrunt 246 0 246 

Sv. Ana v Slov. goricah 35 0 35 

Zgornja Bačkova 57 0 57 

Zgornja Ščavnica 671 0 671 

SKUPAJ 1.362 0 1.362 

 
 
Vsa naselja in objekti, ki niso zajeti v zgoraj navedenih stopnjah programa, se urejajo 
individualno (6. In 7. Stopnja dodatnega programa) in na stroške lastnikov stavb. Občina jim pri 
tem lahko pomaga v obliki sofinanciranja, v okvirju razpoložljivih sredstev. 
 
Spisek, na hišno številko natančno je podan kot Tabela 17 in Tabela 19. 

3.4 Ocena investicijskih stroškov gradnje kanalizacije 

Podrobnejše podatke o predvidenih stroških načrtovane izgradnje kanalizacije ima občina, vendar 
se ti spreminjajo, prav tako se spreminjajo zahteve države po opremljanju območij. Zato lahko 
podamo oceno ob enakih izhodiščih, kot za ostale projekte: povprečno 120 €/m vgrajenega 
kanalskega voda. 
 
Ker za določena območja občina še nima projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, so pa že 
izdelani idejni projekti in jih bo občina tudi zgradila, smo v okviru te naloge tudi ocenili glede na 
predvidene stroške izvedbe. 
 
Privzet strošek za določitev vrednosti čistilne naprave je 300€/PE. 
 
V okviru študije je bila izdelana tudi ocena stroškov ustreznega reševanja odvajanja in čiščenja s 
pomočjo malih čistilnih naprav (MČN) na območjih izven aglomeracij. 
 
Ta se od običajnega reševanja s kanalizacijo, razlikuje po tem, da se ne gradi dolgih povezovalnih 
kanalizacijskih vodov, temveč se na eno MČN s kapaciteto do 6 PE priključita predvidoma po 2 
objekta. 
 
Odvajanje se rešuje s ponikanjem v ponikovalni jašek ali v vodotok, kjer je prisoten, alternativa pa 
je tudi odvajanje v že obstoječo pretočno greznico. Prednost se pokaže predvsem tam, kjer 



poselitev ni strnjena (pod 50 PE), oziroma povsod tam, kjer je potrebno na objekt zgraditi več kot 
20 m kanalskega voda. 

 
Seveda takšna rešitev ni izvedljiva povsod, ampak le tam, kjer je ponikanje 
geološko možno, izgradnja MČN pa ni bistveno dražja od izgradnje klasične 
kanalizacije! 
 

 

 
 



Tabela 5: Območja idejnih rešitev, število PE, dolžino sistema in ocenjen strošek izgradnje (s ČN!) 

ID_AGLO IME_AGLO Ime naselja PE Priključ. PE 
PE za 

priključ. 
Objekt. s 

PE 
Priključ. 

obj. 
Obj. za 
priklj. 

Ocenjena 
dolžina 
kanala 

Strošek 
"klasične 
izvedbe" 
(kanal in 

ČN oz. 
kolektor) 

Stopnja 
OP 

Opomba 

- - Ledinek 190 0 190 52 0 52 10.950 1.781.000 (izven) načrtovana 

- - Lokavec 153 0 153 27 0 27 2.650 468.000 (izven) v izgradnji 

- - Sv. Ana - Froleh 494 0 494 110 0 110 10.170 1.781.000 (izven) načrtovana 

- - Žica 9 0 9 2 0 2 370 65.000 (izven) načrtovana 

  

SKUPAJ 846 0 846 198 0 198 24.140 4.095.000 

   

Seveda so v zgornji tabeli navedene le ocene, dejansko stanje se ugotovi z idejnimi zasnovami in izdelavo Dokumenta 
identifikacije investicije projekta (DIIP), ki temelji še na geološki analizi tal in podrobnejši analizi prednosti in slabosti izbranih 
variant!  



3.5 Sofinanciranje individualnega reševanja ustreznega odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda 

Po izgradnji vseh kanalizacijskih vodov in pripadajočih čistilnih naprav (ČN), bi priključili 846 PE 
oziroma 198 objektov (seznam teh objektov je na hišno številko natančno podan kot Tabela 16 in 
Tabela 18), nepriključenih bi tako ostalo še  2.253 PE oziroma 461 objektov (seznam teh, je 
priložen kot Tabela 17 in Tabela 19, na hišno številko natančno). Ti objekti se urejajo individualno, 
na stroške lastnikov, pri čemer jim občina lahko pomaga v okviru razpoložljivih sredstev v 
občinskem proračunu. 
 
Skrajni roka za priključitev oz. ustrezno rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda je 31.12.2015 
za 1.357 PE oziroma 278  objektov in 31.12.2017 za 1.736 PE oz. 378 objektov kot ustrezna rešitev 
pa šteje MČN, izjemoma, če tehnično to ni mogoče (mraz, objekt ni zaseden več kot nekaj mesecev 
na leto – vikendi) se dovoli izgradnja nepretočne greznice, ki mora ustrezati vsem zahtevanim 
normativom. 
 
Ker za te objekte Občina ni dolžna zagotoviti ustrezno rešitev, jo morajo lastniki zagotoviti sami, 
na lastne stroške. Vendar jim pri tem Občina lahko pomaga. Rešitev, ki se je izkazala kot ustrezna 
tudi drugje, je delno sofinanciranje, ki lahko znaša od nekaj odstotkov do 1/3 stroškov nakupa in 
vgradnje MČN. Odločitev je odvisna od prioritet in proračunskih možnosti Občine. 
 
Glede na to, da je objektov izven aglomeracij in dosega obstoječe, kanalizacije v gradnji ter 
načrtovane kanalizacije 461, bi predviden znesek na letni ravni, za njihovo nabavo in vgradnjo 
znašal ~ 350.000 €. Občina bi lahko pri pogajanjih z dobaviteljem dosegla znaten  popust, tudi 10%,  
ter sofinancirala do 5%, s čimer bi skupni znesek sofinanciranja znašal 15%. Za ta namen bi morala 
občina na letni ravni zagotoviti 16.000 €. 
 
S takšnim tempom bi bil projekt individualnih MČN končan do leta 2017. 

  



4 Uvod 
 

4.1 Splošno 

Velik delež obremenjevanja okolja v Sloveniji predstavlja onesnaževanje površinskih vodotokov in 
podtalnice s komunalnimi odpadnimi vodami. Vstop Slovenije v EU in uveljavitev njenega pravnega 
reda zahtevata ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za celo državo. Tako je 
Vlada RS dne oktobra 2010 sprejela novelacijo Operativnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode, ki je eden od ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz 
Nacionalnega programa varstva okolja. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda sodi med obvezne 
gospodarske javne službe, ki jih je na lokalnem nivoju dolžna zagotavljati občina. Ta mora pri 
izgradnji sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda upoštevati državna izhodišča in kriterije iz 
državnega Operativnega programa, tako glede stopnje opremljenosti naselij, kot tudi višine 
potrebnih finančnih sredstev. 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa poselitvena območja, 
za katere je treba v določenih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi. Prav tako se z operativnim programom predvidi način 
porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije. 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Sveta Anaobsega celotno 
obdobje izgradnje javne kanalizacije od leta 2010 do 2017. 

4.2 Občina Sveta Ana 

Občina Sveta Ana je bila ustanovljena leta 1998 na podlagi Zakon o lokalni samoupravi (uradno 
prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) (Uradni list RS št. 94/07, 14/10), ki po svojih organih samostojno 
ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakoni, s 
statutom, odloki, in drugimi občinskimi akti med drugim tudi ureja in vzdržuje objekte komunalne 
infrastrukture. 

Med osnovne naloge občine spadajo tudi naloge, ki so vezane na: 

 sprejemanje predpisov na normativnem področju, 

 pridobivanje in razpolaganje z vsemi vrstami premoženja, zagotavljanje sredstev za svoje 
delovanje, 

 spodbujanje gospodarskega razvoja občine, skrb za varstvo kulturne in naravne dediščine, 
urejanje lokalnega prometa, skrb za požarno varnost, za varstvo zraka, tal, vodnih virov, 

 ustanavljanje javnih zavodov in javnih ter drugih podjetij, njihovo vodenje in izvajanje 
drugih nalog ustanovitelja, 

 odločanje o postopku neposrednega izvrševanja zakonov in drugih na zakonu temelječih 
predpisov o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti s posamičnimi akti, 

 sklepanje pogodb o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o najemu, zakupu, 
hipoteki in drugih obremenitvah nepremičnin, o koncesijah, o uporabi občinskih javnih 
površin in občinskega javnega dobra, 



 opravljanje tudi vseh drugih upravnih in z njimi povezanih strokovnih naloge iz lastne 
pristojnosti.  

Na podlagi 149. člena Zakon o varstvu okolja (39/06- uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 
66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09)spada odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode med obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja. Občina 
mora za izvajanje te službe zagotoviti lokalno infrastrukturo, kar je predmet tega operativnega 
programa. 

4.3 Uvodna pojasnila  

Operativni program je izvedbeni program ukrepov lokalne skupnosti za postopno doseganje ciljev 
varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. Na podlagi 
zakonskih zahtev in razpoložljivih sredstev za investicijo so opredeljene investicije v infrastrukturo 
za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Glavno načelo pri odločanju o investicijah je načelo 
zmanjšanja prekomernega obremenjevanja okolja, tako da so identificirane tiste investicije, ki 
najbolj zmanjšujejo obremenjevanje. Pri okoljsko enakovrednih investicijah pa je upoštevano tudi 
načelo ekonomičnosti investicij, po katerem imajo ekonomsko učinkovitejše investicije (nižji stroški 
na enoto obremenitve) prednost pri izvedbi. 

  



5 Zakonodajni okvir 

Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06- uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06-
odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v povezavi z zakonodajo, ki ureja 
gospodarske javne službe, upravljanje z vodami, prostorsko načrtovanje, graditev objektov, javno 
zasebno partnerstvo, ipd.  

5.1 Uporabljeni pojmi in viri  

Pojmi imajo v tem operativnem programu naslednji pomen:  

 investicije so gradnja novih infrastrukturnih objektov, rekonstrukcija obstoječih 
infrastrukturnih objektov ter nadomestna gradnja in nadomestitev infrastrukturnih 
objektov, namenjenih izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba), ki pomenijo izvedbo 
ukrepov in izpolnjevanje ciljev, predvidenih z operativnim programom; 

 območje poselitve je območje poselitve, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije 
snovi pri odvajanju odpadne vode; 

 javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; 

 kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno 
kanalizacijo do vključno prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali več 
stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega 
jaška ni možno postaviti; 

 komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo; 

 padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo; 

 industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo; 

 primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: primarno 
omrežje) so kanali ter z njimi povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za 
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih), ki so namenjeni odvajanju 
komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij 
na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz 
ene ali več naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali 
skupni čistilni napravi; 

 sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno 
omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. 
peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobno), ki so 
namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. 
Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno 
kanalizacijsko omrežje; 

 komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja 
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav; 



 skupna čistilna naprava je skupna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisije 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav; 

 mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, 
ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav; 

 nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav; 

 greznica je greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav; 

 obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav; 

 populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, 
določena s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode 
in javno kanalizacijo; 

 blato iz komunalnih čistilnih naprav je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz čistilnih 
naprav za čiščenje komunalne odpadne vode; 

 obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav je obdelava blata pred njegovo uporabo v 
kmetijstvu ali pred odstranjevanjem v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, to je 
stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija blata. Za obdelavo blata se štejejo 
tudi vsi drugi postopki predelave ali odstranjevanja blata, če se izvajajo na območju 
komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki; 

 ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je čiščenje komunalne odpadne vode na 
komunalni, skupni ali mali komunalni čistilni napravi, ki je skladno z zahtevami veljavnih 
predpisov, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode; 

 območje izvajanja javne službe je območje celotne občine ali njenega dela, za katero 
morata biti, s predpisi občine, določena način in obseg izvajanja javne službe; 

 območja s posebnimi zahtevami so naslednja območja: 
o vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode; 
o občutljivo območje zaradi evtrofikacije je območje, določeno s predpisom, ki ureja 

emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav; 
o prispevno območje občutljivega območja zaradi evtrofikacije je območje, določeno 

s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih 
čistilnih naprav; 

o občutljivo območje zaradi kopalnih voda je območje, določeno s predpisom, ki ureja 
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav; 

o prispevno območje občutljivega območja zaradi kopalnih voda je območje, 
določeno s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
komunalnih čistilnih naprav; 

o vplivno območje kopalnih voda je del občutljivega območja zaradi kopalnih voda, ki 
je določeno s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda, in je 
območje vseh površinskih voda gorvodno od kopalne vode, vključno s 300 m 
širokim obrežnim pasom ob teh vodah, od koder je čas dotoka do meje območja 
kopalne vode enak ali manjši od 48 ur, na morju pa tudi območje 700 m širokega 
pasu morja ob kopalni vodi; 

 vodno območje Donave je del mednarodnega povodja Donave na območju Republike 
Slovenije, s pripadajočimi podzemnimi vodami, določeno v skladu s predpisi o vodah.  



5.2 Zakonodaja Republike Slovenije 

5.2.1 Zakoni: 

 Zakon o vodah  (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08)  

 Zakon o prostorskem načrtovanju  (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1, 108/09 in 
80/10 - ZUPUDPP),  

 Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - 
ZJZP in 38/10 - ZUKN),  

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09 in 51/10)  

 Zakon o javnih financah  (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo)  

 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11). 

5.2.2 Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja, ki urejajo oskrbovalne standarde 

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 88/11). 

Ta uredba določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Ta 
uredba določa tudi ukrepe za opravljanje javne službe, in sicer: 

o vodenje in vsebino registra izvajalcev javnih služb 
o vodenje in vsebino registra javne kanalizacije, 
o obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri opravljanju javne službe. 

S to uredbo so določeni tudi standardi komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni 
za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. 

5.2.3 Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja, ki urejajo posebne ukrepe varstva 
okolja 

 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09): uredba določa mejne vrednosti emisije snovi v 
vode in v javno kanalizacijo, mejne vrednosti emisije toplote v vode, vrednotenje emisije 
snovi in toplote,  prepovedi, omejitve in druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja in primere 
naprav, za katere okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti 

 Uredba emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS št. 98/07, 30/10): uredba določa posebne zahteve zvezi emisijo snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav: mejne vrednosti parametrov 
odpadne vode, mejne vrednosti učinka čiščenja odpadne vode in posebne zahteve zvezi 
lastnim nadzorom obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav in izvajanjem monitoringa 
emisij iz malih čistilnih naprav. 

 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 45/07, 63/09): uredba določa mejne vrednosti parametrov odpadne vode, mejne 
vrednosti učinkov čiščenja odpadne vode, posebne ukrepe v zvezi z načrtovanjem in 
obratovanjem komunalnih čistilnih naprav in dejavnosti, za katere veljajo posebne zahteve 



pri odvajanju industrijske odpadne vode. Uredba določa tudi občutljiva območja in njihova 
prispevna območja. 

 Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS. št. 
62/08):  določa ukrepe in ravnanja z blatom iz komunalnih čistilnih naprav, če se uporablja 
kot gnojilo v kmetijstvu ter prepovedi in omejitve v zvezi s tako uporabo. Uredba določa 
mejne vrednosti vnosa težkih kovin v blatu iz čistilnih naprav, ki se uporablja v kmetijstvu. 

 Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Uradni list RS. št. 62/08): določa 
obvezna ravnanja pri obdelavi biološko razgradljivih odpadkov in pogoje za uporabo ter 
dajanje v promet obdelanih biološko razgradljivih odpadkov.  

 Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh 
(Uradni list RS št. 68/96): Uredba določa mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti za 
posamezne nevarne snovi, razen za radioaktivne snovi, tleh. 

 Uredbe o vodovarstvenih območjih in veljavni občinski odloki, ki določajo vodovarstvena 
območja. Te uredbe oziroma do njihove uveljavitve veljavni občinski odloki določajo 
vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov, ki se uporabljajo za oskrbo 
prebivalcev s pitno vodo, kot tudi vodovarstvene režime in roke za prilagoditev 
vodovarstvenim režimom na vodovarstvenih območjih. 

 Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08). Ta uredba določa 
vplivna območja kopalnih voda, kjer je treba v času kopalne sezone pred izpustom očiščene 
komunalne odpadne vode neposredno ali posredno v vode zagotoviti dodatno obdelavo 
odpadne vode zaradi odstranjevanja mikrobiološkega onesnaženja. 

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09). Ta pravilnik določa metodologijo za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
Določa tudi nekatere druge ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih 
služb njihovim uporabnikom. V pravilniku je področje odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode 

5.2.4 Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja, ki urejajo financiranje varstva okolja 

 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
(Uradni list RS, št. 104/09, 14/10): uredba določa vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun 
okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja, 
obveznost plačevanja, zavezance za posamezno okoljsko dajatev, prejemnike in plačnike 
okoljskih dajatev za odvajanje industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, 
površinske vode ali posredno v podzemne vode. 

 Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 

 Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07): Zakon o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) v 74. členu predpisuje, da se zemljišča s 
komunalno infrastrukturo opremljajo na podlagi programa opremljanja. Program 
opremljanja je osnova za določitev in odmero komunalnega prispevka, ki je 
najpomembnejši vir financiranja gospodarske javne infrastrukture. 

5.2.5 Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja, ki urejajo stanje in informacije o 
okolju 



 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za 
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07, 70/08): Ta pravilnik določa vrste parametrov 
odpadnih vod, ki so predmet prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod, 
metodologijo vzorčenja in merjenja parametrov in količin odpadnih vod, vsebino poročila o 
prvih meritvah in emisijskem monitoringu, ter način in obliko sporočanja podatkov 
ministrstvu, pristojnemu za okolje ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki izvaja prve 
meritve ali emisijski monitoring. 

 Odredba o obliki poročila občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega 
monitoringa odpadnih vod (Uradni list RS št. 1/01, 106/01 in 13/04): odredba določa 
obliko poročila občasnih ali trajnih meritvah okviru obratovalnega monitoringa odpadnih 
vod, ki ga mora zavezanec za zagotovitev emisijskega monitoringa predložiti ministrstvu, 
pristojnemu za varstvo okolja. Poročilo mora vsebovati podatke meritvah in rezultatih 
meritev, na podlagi katerih se pripravi izračun in ocena letne obremenitve zaradi odvajanja 
odpadnih voda. 

 Uredba o merilih za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi 
ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini (Uradni list RS, št. 
74/04). Ta uredba določa merila za določanje razvitosti infrastrukture lokalnih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja in obremenjenosti okolja, ki ju je treba ugotoviti 
zaradi določitve deleža plačila za koncesijo na naravni dobrini, ki pripada občini. 

5.2.6 Predpisi sprejeti na podlagi Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike 
varstva voda , ki urejajo raziskovanje, programiranje in načrtovanje 

 Državni Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode operativni 
program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda 
(Uradni list RS, št. 83/1999) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. 
člena direktive Sveta ES 91/271/EEC čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list št. 
135/1991) in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja 
(CONFSI11/01). Operativni program je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden 
od ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. 
Nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi 
odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih 
voda pa tudi pred onesnaženjem voda fekalnimi bakterijami. Operativni program odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode je izvedbeni akt, katerim so določena poselitvena 
območja, za katere je treba zagotoviti rokih iz tega programa odvajanje komunalne 
odpadne vode kanalizacijo in čiščenje čistilni napravi kapaciteto, ki je določena tem 
programom, ter način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne 
kanalizacije. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je 
zastavljen za celotno obdobje izgradnje javne kanalizacije od leta 2005 do 2017. 

5.2.7 Predpisi Evropske unije 

Za izvajanje operativnega programa so pomembni predvsem naslednji predpisi EU: 

 Direktiva Sveta ES 91/271/EEC o obdelavi komunalne odpadne vode: direktiva ureja 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne ter čiščenje in odvajanje odpadne vode iz 
industrijskih obratov, kjer nastaja biološko razgradljiva tehnološka odpadna voda. Cilj 
direktive je varstvo okolja pred škodljivimi vplivi odvajanja biološko razgradljivih odpadnih 



voda. Direktiva določa roke v zvezi z izgradnjo ustreznih kanalskih omrežij in komunalnih 
čistilnih naprav, za izpuste vode pa določa mejne emisijske vrednosti. 

 Direktiva Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Evropske 
Skupnosti na področju politike upravljanja vodami: direktiva ureja načine in metode 
upravljanja vodami in je okvir za vse zakonodajne akte ES na področju upravljanja vodami s 
poudarkom na varstvu voda pred onesnaženjem. 

 Direktiva Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi: določa 
standarde kakovosti za vodo, ki je namenjena oskrbi prebivalstva pitno vodo. 

 Direktiva Sveta ES 75/440/EEC o zahtevah glede kakovosti površinske vode za odvzem 
pitne vode državah članicah EU: določa standarde kakovosti za površinsko vodo, ki je 
namenjena oskrbi prebivalstva pitno vodo. 

 Direktiva Sveta ES 76/160/EEC o kakovosti kopalnih voda: določa standarde površinskih 
voda, kjer se ljudje običajno kopajo. 

 Direktiva o nevarnih snoveh (76/464/EEC), in sestrske direktive nadzoru izpustov posebnih 
snovi, kot so živo srebro (82/176/EEC in 84/156/EEC), kadmij (83/513/EEC), 
heksaklorocikloheksan (84/491/EEC), izpustov snovi iz Seznama 1 (86/280/EEC, 
88/347/EEC, 90/415/EEC). 

 Direktiva Sveta z dne 8. decembra 1975 o kakovosti kopalnih voda (UL L št. 31 z dne 5. 2. 
1976, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja 
postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega 
postopka s pregledom (UL L št. 311 z dne 21.11.2008, str. 1) in Direktiva Evropskega 
parlamenta in Sveta 2006/7/ES o upravljanju kakovosti kopalnih voda in razveljavitvi 
Direktive 76/160/EGS (UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 37), zadnjič spremenjena z Uredbo 
(ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi 
nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 
1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 188 z dne 18.7.2009, str. 
14): Ti direktivi določata standarde kakovosti za kopalne vode. 

 Nitratna direktiva (91/676/EEC): direktiva se nanaša na varstvo voda pred onesnaženjem z 
nitrati iz kmetijskih virov in zahteva, da države članice določijo občutljiva območja in 
vpeljejo operativne programe in predpisane ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti nitrati iz 
kmetijstva na teh območjih. 

5.3 Predpisi občine  

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode urejajo na področju Občine Sveta Ana 
naslednji predpisi: 

 Odlok o spremembi odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 21/11) 

 Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelovanju nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveta Ana (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 04/11) 

 Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov na območju Občine Sveta Ana, (Uradni list RS, št. 50/10) 



 Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 24/07) 

 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju 
Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 03/02) 

5.4 Uporabljeni viri  

Pri izdelavi operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
smo uporabili naslednje podatke iz podatkovnih zbirk: 

 Občina Sveta Ana - strokovne službe, 

 OCEAN d.o.o., Gosposvetska c. 27, PE Židovska 14, 2000 Maribor, 

 AGJ d.o.o., Pot na Kamenšak 2, 2230 Lenart, 

 ZEU d.o.o. Murska Sobota, 

 Statistični urada RS, 

 AJPES, 

 MNZ RS, 

 ARSO, 

 MOP RS ter ob upoštevanju: 

 Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 
33/08) 

 Nacionalnega operativnega programa - Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode (za obdobje od 2005 do 2017), 

5.5 Stopnje programa, roki in zakonsko opredeljeni datumi 

OSNOVNI PROGRAM 

Rok Kaj PE Zahteve Dodatno 

31. 12. 2010 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in sekundarno 
čiščenje 

>100.000 PE na vodnem območju 
Donave 

najmanj 95% celotne 
obremenitve (PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-priključenih 

31. 12. 2015 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in terciarno 
čiščenje 

>100.000 PE na vodnem območju 
Donave 

najmanj 95% celotne 
obremenitve (PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-priključenih 

31. 12. 2010 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in sekundarno 
čiščenje 

>15.000 PE in ne ležijo na prispevnih 
območjih občutljivih območij niti na 

vodnem območju Donave 

najmanj 95% celotne 
obremenitve (PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-priključenih 

31. 12. 2010 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in sekundarno 
čiščenje 

med 15.000 PE in 100.000 PE na 
vodnem območju Donave, ki ne ležijo 

na prispevnih območjih občutljivih 
območij 

najmanj 95% celotne 
obremenitve (PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-priključenih 

31. 12. 2015 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in terciarno 
čiščenje 

med 15.000 PE in 100.000 PE na 
vodnem območju Donave, ki ne ležijo 

na prispevnih območjih občutljivih 
območij 

najmanj 95% celotne 
obremenitve (PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-priključenih 

31. 12. 2015 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in ustrezno 
čiščenje 

2.000 PE in 15.000 PE in ne ležijo na 
prispevnih območjih občutljivih 

območij 

najmanj 95% celotne 
obremenitve (PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-priključenih 

31. 12. 2008 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in terciarno 
čiščenje 

> 10.000 PE na prispevnih območjih 
občutljivih območij 

najmanj 95% celotne 
obremenitve (PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-priključenih 

31. 12. 2015 odvajanje v javno med 10.000 PE in 15.000 PE na najmanj 95% celotne Obvezna individualna 



kanalizacijo in terciarno 
čiščenje 

vodnem območju Donave, ki ne ležijo 
na prispevnih območjih občutljivih 

območij 

obremenitve (PE) ureditev ne-priključenih 

31. 12. 2015 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in ustrezno 
čiščenje 

med 2.000 PE in 10.000 PE na 
prispevnih območjih občutljivih 

območij 

najmanj 95% celotne 
obremenitve (PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-priključenih 

31. 12. 2015 
odvajanje v javno 

kanalizacijo in ustrezno 
čiščenje 

med 50 PE in 2.000 PE z gostoto 
obremenjenosti večjo od 20 PE/ha, 

oziroma večjo od 10 PE/ha na območjih 
s posebnimi zahtevami 

najmanj 95% celotne 
obremenitve (PE) 

Obvezna individualna 
ureditev ne-priključenih 

DODATNI PROGRAM 1. STOPNJE 

Rok Kaj PE Zahteve Dodatno 

31. 12. 2017 
ustrezno odvajanje in 

čiščenje 

med 900 PE in 2.000 PE z gostoto 
obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 

PE/ha 
  

DODATNI PROGRAM 2. STOPNJE 

31. 12. 2017 
ustrezno odvajanje in 

čiščenje 

med 450 PE in 900 PE z gostoto 
obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 

PE/ha 
  

DODATNI PROGRAM 3. STOPNJE 

31. 12. 2017 
ustrezno odvajanje in 

čiščenje 

med 50 PE in 450 PE z gostoto 
obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 

PE/ha 
  

DODATNI PROGRAM 4. STOPNJE 

31. 12. 2015 

za ustrezno odvajanje in 
čiščenje za območja 

poselitve izven predhodnih 
stopenj na območjih s 

posebnimi zahtevami , v 
katerih je javna kanalizacija 

ali ustrezna komunalna, 
skupna ali mala komunalna 

čistilna naprava s 
kapaciteto nad 50 PE že 

zgrajena oziroma je 
investicija že začeta za več 

kot 5% skupne obremenitve 
s komunalno odpadno vodo 

in je skladna z državnimi 
operativnimi programi, ki so 

veljali pred uveljavitvijo 
tega programa 

- - - 

DODATNI PROGRAM 5. STOPNJE 

31. 12. 2017 

ustrezno odvajanje in 
čiščenje za območja 

poselitve izven predhodnih 
stopenj, v katerih je javna 
kanalizacija ali ustrezna 

komunalna, skupna ali mala 
komunalna čistilna naprava 
s kapaciteto nad 50 PE že 

zgrajena oziroma je 
investicija že začeta za več 

kot 5% skupne obremenitve 
s komunalno odpadno vodo 

- - - 

PROGRAM, KI NI VEZAN NA POSAMEZNE STOPNJE 

31. 12. 2015 

rok za dodatno obdelavo 
komunalne odpadne vode 
za območja poselitve, ki so 
uvrščena v zgornje stopnje 

in ki ležijo na vplivnem 
območju kopalnih voda 

- - - 

DODATNI PROGRAM 6. STOPNJE 



31. 12. 2015 

rok za odvajanje in čiščenje 
v mali komunalni čistilni 
napravi za posamezne 

stavbe, ki niso vključene v 
predhodne stopnje na 
območjih s posebnimi 

zahtevami 

- - - 

DODATNI PROGRAM 7. STOPNJE 

31. 12. 2017 

rok za odvajanje in čiščenje 
v mali komunalni čistilni 
napravi za posamezne 

stavbe, ki niso vključene v 
predhodne stopnje 

- - - 

5.5.1 OSNOVNI PROGRAM 

31. december 2010 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in sekundarno čiščenje ter 31. 
december 2015 za terciarno čiščenje za območja poselitve, ki so obremenjena z več kot 100.000 
PE na vodnem območju Donave – ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za najmanj 95% 
celotne obremenitve (PE) s komunalno odpadno vodo iz posameznega območja poselitve. Za 
posamezne stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče 
zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna individualna 
ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
31. december 2010 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in sekundarno čiščenje za območja 
poselitve, ki so obremenjena z več kot 15.000 PE in ne ležijo na prispevnih območjih občutljivih 
območij niti na vodnem območju Donave – ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za 
najmanj 95% celotne obremenitve (PE) s komunalno odpadno vodo iz posameznega območja 
poselitve. Za posamezne stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni 
mogoče zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna 
individualna ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
31. december 2010 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in sekundarno čiščenje ter 31. 
december 2015 za terciarno čiščenje za območja poselitve, ki so obremenjena med 15.000 PE in 
100.000 PE na vodnem območju Donave, ki ne ležijo na prispevnih območjih občutljivih območij – 
ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za najmanj 95% celotne obremenitve (PE) s 
komunalno odpadno vodo iz posameznega območja poselitve. Za posamezne stavbe znotraj 
območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče zagotoviti odvajanja komunalne 
odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev ustreznega odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode. 
31. december 2015 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje za območja 
poselitve, ki so obremenjena med 2.000 PE in 15.000 PE in ne ležijo na prispevnih območjih 
občutljivih območij – ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za najmanj 95% celotne 
obremenitve (PE) s komunalno odpadno vodo iz posameznega območja poselitve. Za posamezne 
stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče zagotoviti odvajanja 
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev ustreznega 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
31. december 2008 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in terciarno čiščenje za območja 
poselitve, ki so obremenjena z več kot 10.000 PE na prispevnih območjih občutljivih območij – 
ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za najmanj 95% celotne obremenitve (PE) s 
komunalno odpadno vodo iz posameznega območja poselitve. Za posamezne stavbe znotraj 



območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče zagotoviti odvajanja komunalne 
odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev ustreznega odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
31. december 2015 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in terciarno čiščenje za območja 
poselitve, ki so obremenjena med 10.000 PE in 15.000 PE na vodnem območju Donave, ki ne ležijo 
na prispevnih območjih občutljivih območij – ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za 
najmanj 95% celotne obremenitve (PE) s komunalno odpadno vodo iz posameznega območja 
poselitve. Za posamezne stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni 
mogoče zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna 
individualna ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
31. december 2015 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje za območja 
poselitve, ki so obremenjena med 2.000 PE in 10.000 PE na prispevnih območjih občutljivih 
območij – ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za najmanj 95% celotne obremenitve 
(PE) s komunalno odpadno vodo iz posameznega območja poselitve. Za posamezne stavbe znotraj 
območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče zagotoviti odvajanja komunalne 
odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev ustreznega odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
31. december 2015 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje za območja 
poselitve, ki so obremenjena med 50 PE in 2.000 PE z gostoto obremenjenosti večjo od 20 PE/ha, 
oziroma večjo od 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami – ciljno stanje je izpolnjevanje 
navedenih pogojev za najmanj 95% celotne obremenitve (PE) s komunalno odpadno vodo iz 
posameznega območja poselitve. Za posamezne stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz 
upravičenih razlogov ni mogoče zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode. 
 

5.5.2 DODATNI PROGRAM 1. STOPNJE 

31. december 2017 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve izven osnovnega 
programa, ki so obremenjena med 900 PE in 2.000 PE z gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 
20 PE/ha. 

5.5.3 DODATNI PROGRAM 2. STOPNJE 

31. december 2017 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve izven osnovnega 
programa, ki so obremenjena med 450 PE in 900 PE z gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 
PE/ha. 

5.5.4 DODATNI PROGRAM 3. STOPNJE 

31. december 2017 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve izven osnovnega 
programa, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE z gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 
PE/ha. 

5.5.5 DODATNI PROGRAM 4. STOPNJE 

31. december 2015 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve izven predhodnih 
stopenj na območjih s posebnimi zahtevami, v katerih je javna kanalizacija ali ustrezna komunalna, 



skupna ali mala komunalna čistilna naprava s kapaciteto nad 50 PE že zgrajena oziroma je 
investicija že začeta za več kot 5% skupne obremenitve s komunalno odpadno vodo in je skladna z 
državnimi operativnimi programi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega programa. 
 

5.5.6 DODATNI PROGRAM 5. STOPNJE 

31. december 2017 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve izven predhodnih 
stopenj, v katerih je javna kanalizacija ali ustrezna komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna 
naprava s kapaciteto nad 50 PE že zgrajena oziroma je investicija že začeta za več kot 5% skupne 
obremenitve s komunalno odpadno vodo in je skladna z državnimi operativnimi programi, ki so 
veljali pred uveljavitvijo tega programa. 

5.5.7 PROGRAM, KI NI VEZAN NA POSAMEZNE STOPNJE 

31. december 2015 je rok za dodatno obdelavo komunalne odpadne vode za območja poselitve, ki 
so uvrščena v zgornje stopnje in ki ležijo na vplivnem območju kopalnih voda. 

5.5.8 DODATNI PROGRAM 6. STOPNJE 

31. december 2015 je rok za odvajanje in čiščenje v mali komunalni čistilni napravi za posamezne 
stavbe, ki niso vključene v predhodne stopnje na območjih s posebnimi zahtevami. 

5.5.9 DODATNI PROGRAM 7. STOPNJE 

31. december 2017 je rok za odvajanje in čiščenje v mali komunalni čistilni napravi za posamezne 
stavbe, ki niso vključene v predhodne stopnje. 

5.6 Metodologija 

Analitična prostorska obravnava odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Sveta Anaje v 
grobem sestavljena iz analize stanja in analize predvidene ureditve. Metodologija analize stanja in 
analize predvidenih ureditev je sestavljena iz naslednjih korakov: 

 Analiza poselitve; 

 Analiza obstoječe ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda; 

 Določitev aglomeracij (območij strnjene poselitve); 

 Določitev območij, kjer so projekti v izvajanju; 

 Določitev poselitve na vodovarstvenih območjih; 

 Analiza aglomeracij in drugih stavbnih zemljišč (določitev gostote poselitve); 

 Izbor območij, za katere se izdelajo idejne zasnove kanalizacije; 

 Izdelava idejnih zasnov javne kanalizacije in čiščenja komunalne odpadne vode; 

 Ocena stroškov izvedbe zasnovanih sistemov (se izdela v okviru nadaljnjih faz projekta); 

 Določitev obsega izvedbe javne kanalizacije glede na zakonske zahteve in razpoložljiva 
sredstva (se izdela v okviru nadaljnjih faz projekta). 

5.7 Analiza poselitve 

Analiza poselitve obsega analizo različnih podatkov na območju Občine Sveta Ana. Analiza 
poselitve natančno (glede na natančnost pridobljenih podatkov) definira geolokacije objektov in 
število populacijskih enot za te objekte. 



Na podlagi kartografskih podlag (TTN, DOF5) in podatkov o planski namenski rabi zemljišč so bile 
določena strnjena poselitvena območja. Umestitev posameznih objektov na območju občine 
določa Evidenca hišnih številk (EHIŠ), ki jo vodi Geodetska uprava Slovenije. 

Na podlagi centralnega registra prebivalstva (MNZ) in poslovnega registra (Ajpes) se za vsako hišno 
številko po EHIŠ določi število prebivalcev oziroma zaposlenih. Za druge objekta (poslovni, 
proizvodni, javni, itd.) je bilo število populacijskih enot določeno iz poslovnega registra (PRS). 

5.8 Analiza obstoječe ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

S strani Občine Sveta Ana in podjetja, ki ima koncesijo za opravljanje komunalne dejavnosti v oblini 
Sveta Ana, so bili zbrani podatki o obstoječi infrastrukturi odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
Podatki so bili natančno prostorsko umeščeni in povezani z rezultati analize poselitve. S tem so bili 
določeni objekti, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. 

5.9 Določitev območij opremljanja (aglomeracij) 

Na podlagi državnih aglomeracij poselitve, stavbnih zemljišč iz planske namenske rabe prostora in 
obstoječe komunalne infrastrukture, so bile s strani države določena območja opremljanja 
(aglomeracije) skrbno preverjena in izločena vsa tista, ki niso dosegala robnih pogojev (20 PE/ha). 

Območja razpršene poselitve se ne opremlja s komunalno infrastrukturo, saj ta ne dosegajo s 
predpisi določenih kriterijev (>50 PE in > 20), predvsem glede gostote poselitve. 

Eden od ciljev operativnega programa je izvedba javne kanalizacije na območjih dodatnih stopenj 
operativnega programa, kjer je to tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičeno do leta 2017 in v 
skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode. 
 
Postopek vzpostavitve aglomeracije (območij poselitve), ki ga je izvedlo ministrstvo, je bil 
avtomatski z identifikacijo poligonov 100 x 100 metrov v katerih se nahajajo objekti iz registra 
EHIS., brez podrobne analize prostora in poselitve. Ob tem so bili opredeljeni atributi vezani na 
aglomeracijo (št. stalno prijavljenih prebivalcev, PE za aglomeracije je bilo število stalno 
prijavljenih prebivalcev povečano za 30%, površina aglomeracije). 
 

Ker to nikakor ne ustreza dejanskemu stanju, smo v okviru te študije izvedli podrobno analizo 
poselitve, kot je to opredeljeno v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih 
čistilnih naprav, (Ur.l. RS, št. 47/05, 45/07, 79/09), ki v 3 odstavku 4. Člena določa, da: »Pri 
določitvi posameznih območij poselitve se lahko upoštevajo tudi prostorski podatki, zlasti o mejah 
naselij ali samoupravnih lokalnih skupnosti, ter obstoječi načrti ali ureditve odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode. 

 

 

 



5.10 Določitev območij, kjer so projekti v izvajanju 

Na podlagi podatkov pridobljenih s strani Občine Sveta Ana so bila določena poselitvena območja, 
kjer so projekti v izvajanju in so bili vključeni tudi v nadaljnjo obravnavo, pri čemer imajo najvišjo 
prioriteto, ne glede na kasnejši rezultat. 

5.11 Določitev poselitve na vodovarstvenih območjih 

Na podlagi podatkov pridobljenih s strani GURS-a so bila prostorsko umeščena vodovarstvena 
območja. S tem so bili natančno določeni objekti in populacijske enote na vodovarstvenih 
območjih. 

5.12 Analiza območij opremljanja in drugih stavbnih zemljišč 

Z območji opremljanja so bile določene zaokrožene enote večjih poselitvenih območij, za katere je 
bila izračunana gostota poselitve. Gostota prebivalstva je bila tako določena za vsako naselje po 
podatkih Geodetske uprave RS, MNZ in Ajpes-a. 

Na podlagi projektov v izvajanju, vodovarstvenih območij in gostote poselitve je bila izvedena 
nadaljnja analiza državnih aglomeracij in drugih stavbnih zemljišč, ki je obsegala določitev 
prioritetnih območij in obravnavo predvidenega urejanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Za 
vse objekte, ki niso priključeni na obstoječe kanalizacijsko omrežje je bilo opredeljeno predvideno 
urejanje. Rezultat analitične prostorske obravnava odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini 
Sveta Anaje tako za vsak objekt opredelil eno od naslednjih možnosti: 

 priključeni (gre za objekte, ki so priključeni na obstoječo kanalizacijsko omrežje) 
 predvideni za priključevanje (gre za objekte, ki se bodo priključili na obstoječe 

kanalizacijsko omrežje oziroma se bo gradila interna kanalizacija z malo čistilno napravo) 
 ne-priključeni objekti (gre za objekte, kjer se bo izvedla individualna ureditev). 

  



Slika 6: Prikaz aglomeracij, načrtovane kanalizacije, kanalizacije v izgradnji in idejnih rešitev 



 

6 Cilji operativnega programa 

Cilji operativnega programa so: 

 izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih in v 
skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode, 

 izvedba javne kanalizacije na območjih dodatnih stopenj operativnega programa, kjer je to 
tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičeno do leta 2017 in v skladu s tehničnimi ter 
okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, 

 izvedba individualnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za posamezne 
stavbe, za katere javna kanalizacija ni predpisana in ne bo zgrajena do leta 2017 oziroma 
2015 na območjih s posebnimi zahtevami, v skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki 
veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. 

6.1 Kanalizacija v izgradnji in načrtovana kanalizacija 

V občini se gradijo ali načrtujejo 4 kanalizacijski sistemi. Ti bodo pokrili naslednja naselja: 

Naselje 
Kanalizacijski sistem 

VVO 
Vseh 

PE 
Št. stavb 

Dražen Vrh - del Ledinek NE 31 7 

Froleh Sv. Ana - Froleh NE 132 32 

Kremberk Sv. Ana - Froleh NE 70 16 

Krivi Vrh Sv. Ana - Froleh NE 149 37 

Ledinek Ledinek NE 159 45 

Lokavec Lokavec NE 137 22 

Lokavec Lokavec DA 16 5 

Sv. Ana v Slov. goricah Sv. Ana - Froleh NE 84 14 

Zgornja Ročica Sv. Ana - Froleh NE 39 11 

Zgornja Ščavnica Sv. Ana - Froleh NE 20 7 

Žice Žica NE 9 2 

SKUPAJ  

 
846 198 

Tabela 6: Kanalizacijski sistemi (zgrajeni in v izgradnji) v Občini Sveta Ana (Občina Sveta Ana, 2012) 

ID_AGLO NASELJE / OBMOČJE 
DOLŽINA 

[m] 

- Ledinek 10.950 
- Lokavec 2.650 
- Obstoječa – Sv. Ana V 1.170 
- Sv. Ana - Froleh 10.170 
- Žica 370 

 

SKUPAJ 25.310 



Slika 7: Prikaz obstoječe, kanalizacije v izgradnji in načrtovane kanalizacije 

 

  



 

7 Območja opremljanja po državnem operativnem programu 
odvajanja in čiščenja odpadnih vod 

Zaradi učinkovite implementacije zahtev iz direktiv Evropske Unije na področju odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode ter zaradi doseganja standardov kakovosti okolja v predpisanih 
rokih, je operativni program razdeljen v naslednje stopnje ukrepov čiščenja in odvajanja 
komunalne odpadne vode: 

OSNOVNI PROGRAM, ki se nanaša na območja poselitve: 

 ki so obremenjena z več kot 100.000 PE na vodnem območju Donave (poglavje 6.1.1), 

 ki so obremenjena z več kot 15.000 PE in ne ležijo na prispevnih območjih občutljivih 
območij, niti na vodnem območju Donave (poglavje 6.1.2), 

 ki so obremenjena med 15.000 PE in 100.000 PE na vodnem območju Donave, ki ne ležijo 
na prispevnih območjih občutljivih območij (poglavje 6.1.3), 

 ki so obremenjena med 2.000 PE in 15.000 PE in ne ležijo na prispevnih območjih 
občutljivih območij (poglavje 6.1.4), 

 ki so obremenjena z več kot 10.000 PE na prispevnih območjih občutljivih območij 
(poglavje 6.1.5), 

 ki so obremenjena med 10.000 PE in 15.000 PE na vodnem območju Donave, ki ne ležijo na 
prispevnih območjih občutljivih območij (poglavje 6.1.6), 

 ki so obremenjena med 2.000 PE in 10.000 PE na prispevnih območjih občutljivih območij 
(poglavje 6.1.7) in 

 ki so obremenjena med 50 in 2000 PE ter z gostoto obremenjenosti več kot 20 PE/ha ter z 
več kot 10 PE/ha na prispevnih območjih občutljivih območij (poglavje 6.1.8). 

DODATNI PROGRAM, ki se nanaša na območja poselitve: 

 ki so obremenjena med 900 PE in 2000 PE ter z gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 
20 PE/ha - DODATNI PROGRAM 1. STOPNJE (poglavje 6.2.1), 

 ki so obremenjena med 450 PE in 900 PE ter z gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 
PE/ha – DODATNI PROGRAM 2. STOPNJE (poglavje 6.2.2), 

 ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE ter z gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 
PE/ha – DODATNI PROGRAM 3. STOPNJE (poglavje 6.2.3), 

 ki niso uvrščena v predhodnih stopnjah, v katerih je javna kanalizacija ali ustrezna 
komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna naprava s kapaciteto nad 50 PE že zgrajena 
oziroma je investicija že začeta za več kot 5% skupne obremenitve s komunalno odpadno 
vodo na območjih s posebnimi zahtevami, če je bila gradnja javne kanalizacije ali ustrezne 
komunalne, skupne ali male komunalna čistilne naprave s kapaciteto nad 50 PE v njih 
skladna z državnimi operativnimi programi veljavnimi pred 31. decembrom 2008 – 
DODATNI PROGRAM 4. STOPNJE (poglavje 6.2.4) in 

 ki niso uvrščena v predhodnih stopnjah, v katerih je javna kanalizacija ali ustrezna 
komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna naprava s kapaciteto nad 50 PE že zgrajena 
oziroma je investicija že začeta za več kot 5% skupne obremenitve s komunalno odpadno 
vodo, če je bila gradnja javne kanalizacije ali ustrezne komunalne, skupne ali male 



komunalna čistilne naprave s kapaciteto nad 50 PE v njih skladna z državnimi operativnimi 
programi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega programa – DODATNI PROGRAM 5. STOPNJE 
(poglavje 6.2.5). 

PROGRAM, KI NI VEZAN NA POSAMEZNE STOPNJE in se nanaša na: 

 območja poselitve, ki so že vključena v posamezne zgornje stopnje programa in ležijo na 
vplivnih območjih kopalnih voda (poglavje 6.3). 

DODATNI PROGRAM, ki se nanaša na posamezne stavbe, ki se nahajajo izven območij 
poselitve, določenih v operativnem programu: 

 na območjih s posebnimi zahtevami – DODATNI PROGRAM 6. STOPNJE (poglavje 6.4.1) in 

 izven območij s posebnimi zahtevami – DODATNI PROGRAM 7. stopnje (poglavje 6.4.2). 

Skladno z državnim operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih vod je v občini 106 
območij, ki jih je potrebno v opremiti s komunalno infrastrukturo. 

7.1 Individualno reševanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

Individualno reševanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda se opredeli v skladu z zahtevami 6. In 
7. Stopnje državnega operativnega programa. 

  



8 Analiza stanja na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode 

8.1 Območje Občine Sveta Ana 

Občina Sveta Ana je bila ustanovljena leta 1998. S sedanjo površino 37,2 km2 sodi med manjše 
slovenske občine in predstavlja 0,18 % slovenskega ozemlja. Po podatkih Statističnega urada RS je 
imela v prvem četrtletju leta 2012 2.337 prebivalcev (SURS, 2012). 

Tabela 7: Splošni podatki, teritorialne enote in hišne številke, leto 2012 (SURS, 2012) 

Občina 
Leto ustanovitve 

občine 

Površina 
občine 
[km2] 

Število 

Katastrske 
občine 

Naselja Hišne številke 

Sveta Ana 1998 37,2 9 12 752 

Slika 8: Prikaz naselij občin v Občini Sveta Ana 

 



Občina Sveta Ana leži v SV Sloveniji in na severu meji na Občino Apače, na vzhodu na Občine 
Gornja Radgona in Benedikt, na jugu na občino Lenart, na zahodu pa na občini Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah in Šentilj. 

Slika 9: Prikaz sosednjih občin 

 

 
Občina obsega  katastrske občine: Lokavec, Rožengrunt, Zgornja Ščavnica, Spodnji Dražen Vrh, 
Ledinek, Kremberk, Krivi Vrh, Zgornja Ročica in Žice. 

Tabela 8: Površina, število prebivalcev in gostota poselitve 

Površina [km2] Število prebivalcev [PE] Gostota poselitev [PE/km2] 

37,2 2.337 62,8 

  



8.2 Območja poselitve in stopnja programa 

V nadaljevanju smo naselja v občini preučili in pregledali glede na poselitvene ter demografske 
značilnosti. Na ta način so bila določena tudi območja opremljanja. Občino Sveta Ana sestavlja 12 
naselij z različnim številom prebivalcev ter na različnih nadmorskih višinah. 

Država je opredelila naslednja območja poselitve, glede na gostoto poselitve in celotno poselitev 
(20 PE/ha in 50 PE) kot območja, kjer je obvezna izvedba ustreznega odvajanja in čiščenja: 

Tabela 9: Aglomeracije, ki jih je potrebno opremiti 

ID_AGLO IME_AGLO Naselje Vseh PE 

15429 ŽICE Žice 18 

 
Ker je aglomeracija na meji s sosednjima občinama Lenart in Benedikt, so iz Občine Sveta Ana v 
aglomeraciji le 4 objekti z 18 PE. Ustrezna ureditev se zato izvede v sodelovanju s sosednjima 
občinama. Po oceni bi bilo potrebno zgraditi med 180 do 200 m kanalskega voda, ki bi se nato 
priključeval na kanalizacijo Občine Lenart, ko jo bo ta seveda zgradila. Ocenjen strošek je med 
34.000 in 38.000€. 

8.3 Obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini  

Kot je običajno po večini slovenskih krajev so se naselja širila hitreje, kot se je gradila komunalna 
infrastruktura. Tako so površinski odvodniki bili najprej kanalizirani, ulice tlakovane, površinske 
meteorne vode pa speljane v kanale. Po izgradnji vodovodnega omrežja in predvsem po saniranju 
stanovanjskih stavb ter dvigu življenjskega standarda ljudi (straniščna na vodno izpiranje, 
kopalnice, pralni stroji,…) pa so se sprva pretočne greznic, kasneje pa kar direktno sanitarni odtoki 
iz objektov priključili na obstoječe kanale, ki so bili sprva namenjeni le kanaliziranju površinskih 
voda. Večina objektov je imela lastne greznice, katerih vsebino so uporabljali za dognojevanje 
vrtov za pridelavo vrtnin. 

8.4 Pokritost območja občine s kanalizacijskim omrežjem  

V občini obstaja ena že zgrajena kanalizacija, gradijo pa se še 4. Z izgradnjo teh 4 sistemov bi pokrili 
dele ali celotna naselja: Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Lokavec, Sv. 
Ana v Slov. goricah, Zgornja Ročica, Zgornja Ščavnica in Žice. Celotna dolžina kanalskih vodov 
sekundarnega in primarnega omrežja, bi po izračunu znašal dobrih 24 km. 

  



Tabela 10: Kanalizacijski sistemi (zgrajeni in v izgradnji) v Občini Sveta Ana (Občina Sveta Ana, 
2012) 

ID_AGLO NASELJE / OBMOČJE 
DOLŽINA 

[m] 

- Ledinek 10.950 
- Lokavec 2.650 
- Obstoječa – Sv. Ana V 1.170 
- Sv. Ana - Froleh 10.170 
 Žica 370 

 

SKUPAJ 25.310 

 

8.5 Čistilna naprava in greznice 

Občina še ni zgradila ali pognala čistilne naprave, načrtuje pa jih 3. Ena od njih bo centralna 
čistilna naprava (CČN) in bo na območju naselja Sveta Ana. 

Občina prav tako ne razpolaga s seznamom greznic, vendar so te po mnenju strokovnih služb v 
večini pretočne. 

8.6 Gospodarske javne službe v Občini Sveta Ana 

Obvezne in izbirne gospodarske javne službe v Občini Sveta Ana določajo naslednji zakonski akti: 

 Odlok o spremembi odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 21/11); 

 Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov na območju Občine Sveta Ana, (Uradni list RS, št. 50/10); 

 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju 
Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 03/02) 

Obvezne gospodarske javne službe so:  

 oskrba s pitno vodo, 

 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

 zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 

 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 

 urejanje in čiščenje javnih površin, 

 vzdrževanje občinskih javnih cest, 

 urejanje javne razsvetljave, semaforjev in druge svetlobne prometne signalizacije v naselju, 

 pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, 

 ter druge gospodarske javne službe, če je tako določeno z zakonom. 

 Občina Sveta Ana zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb v naslednjih oblikah: 

 v javnem podjetju, 



 v režijskem obratu, 

 v javnem gospodarskem zavodu, 

 ter s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v obliki javno-naročniškega razmerja ali s 
koncesijskim razmerjem. 

  



9 Obveznosti občine za izgradnjo infrastrukture – državni operativni 
program 

Državni Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je zastavljen za 
celotno obdobje izgradnje javne kanalizacije od leta 2005 do 2017. Struktura operativnega 
programa odvajanja in čiščenja komunalne vode je podrejena rokom njegove izvedbe. 

Zaradi učinkovite implementacije zahtev iz direktiv Evropske Unije na področju odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode ter zaradi doseganja standardov kakovosti okolja v predpisanih 
rokih, je državni operativni program razdeljen v naslednje stopnje ukrepov. 

9.1 Osnovni program 

Nanaša se na zahteve na območjih naselij ali delov naselij z naslednjo obremenjenostjo: 

 več kot 100.000 PE (31. december 2010 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in 
sekundarno čiščenje ter 31. december 2015 za terciarno čiščenje), 

 več kot 15.000 PE (31. december 2010 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in 
sekundarno čiščenje), 

 med 15.000 in 100.000 PE (31. december 2010 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in 
sekundarno čiščenje ter 31. december 2015 za terciarno čiščenje), 

 med 2.000 in 15.000 PE (31. december 2015 je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in 
ustrezno čiščenje), 

 več kot 10.000 PE na prispevnih območjih občutljivih območij (31. december 2008 je rok za 
odvajanje v javno kanalizacijo in terciarno čiščenje), 

 med 10.000 in 15.000 PE na prispevnih območjih občutljivih območij (31. december 2015 
je rok za odvajanje v javno kanalizacijo in terciarno čiščenje), 

 med 2.000 in 10.000 PE na prispevnih območjih občutljivih območij (31. december 2015 je 
rok za odvajanje v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje), 

 med 50 PE in 2.000 PE z gostoto obremenjenosti večjo od 20 PE/ha, oziroma večjo od 10 
PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami (31. december 2015 je rok za odvajanje v javno 
kanalizacijo in ustrezno čiščenje). 

9.2 DODATNI PROGRAM 1. STOPNJE 

31. december 2017 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve izven osnovnega 
programa, ki so obremenjena med 900 PE in 2.000 PE z gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 
20 PE/ha. 
 
V Občini Sveta Ana ni takšnih območij. 
 

9.3 DODATNI PROGRAM 2. STOPNJE 

31. december 2017 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve izven osnovnega 
programa, ki so obremenjena med 450 PE in 900 PE z gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 
PE/ha. 



V Občini Sveta Ana ni takšnih območij. 
 

9.4 DODATNI PROGRAM 3. STOPNJE 

31. december 2017 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve izven osnovnega 
programa, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE z gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 
PE/ha. 
 
Tabela 11: Naselja ali deli naselij iz »dodatnega programa 3. stopnje« z gostoto obremenjenosti 
večjo od 20 PE/ha, oziroma večjo od 10 PE/ha 
  

AGLOM_ID AGLOM_IME Vseh PE 
Priključenih 
PE na KNL 

Vsota PE na 
VVO 

PE za 
priključit 
2017 na 

KNL 

PE za 
priključit 
2015 na 

KNL  

Poglavje Stopnja programa 

15429 ŽICE 18 0 0 18 0 6.2.3 Dodatani program 

 

9.5 DODATNI PROGRAM 4. STOPNJE 

31. december 2015 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve izven predhodnih 
stopenj na območjih s posebnimi zahtevami, v katerih je javna kanalizacija ali ustrezna komunalna, 
skupna ali mala komunalna čistilna naprava s kapaciteto nad 50 PE že zgrajena oziroma je 
investicija že začeta za več kot 5% skupne obremenitve s komunalno odpadno vodo in je skladna z 
državnimi operativnimi programi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega programa. 
 
V Občini Sveta Ana ni takšnih območij. 
 

9.6 DODATNI PROGRAM 5. STOPNJE 

31. december 2017 je rok za ustrezno odvajanje in čiščenje za območja poselitve izven predhodnih 
stopenj, v katerih je javna kanalizacija ali ustrezna komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna 
naprava s kapaciteto nad 50 PE že zgrajena oziroma je investicija že začeta za več kot 5% skupne 
obremenitve s komunalno odpadno vodo in je skladna z državnimi operativnimi programi, ki so 
veljali pred uveljavitvijo tega programa. 
 
V Občini Sveta Ana ni takšnih območij. 
 

9.7 PROGRAM, KI NI VEZAN NA POSAMEZNE STOPNJE 

31. december 2015 je rok za dodatno obdelavo komunalne odpadne vode za območja poselitve, ki 
so uvrščena v zgornje stopnje in ki ležijo na vplivnem območju kopalnih voda. 
 
V Občini Sveta Ana ni takšnih območij. 

  



9.8 DODATNI PROGRAM 6. STOPNJE 

31. december 2015 je rok za odvajanje in čiščenje v mali komunalni čistilni napravi za posamezne 
stavbe, ki niso vključene v predhodne stopnje na območjih s posebnimi zahtevami. 
 
Tabela 12: Naselja ali deli naselij iz »dodatnega programa 6. stopnje«, ki niso vključene v 
predhodne stopnje na območjih s posebnimi zahtevami (VVO in prispevne površine občutljivih 
območij zaradi evtrofikacije - VT Ščavnica povirje - zadrževalnik Gajševsko jezero) 
 

Naselje PE na VVO 
Priključenih 
PE na VVO 

PE na VVO za 
priključiti na KNL 

in ČN do 2015 

Zgornja Ščavnica 671 5 666 

Dražen Vrh - del 55 0 55 

Kremberk 19 0 19 

Ledinek 22 0 22 

Lokavec 257 0 257 

Rožengrunt 246 0 246 

Sv. Ana v Slov. goricah 35 0 35 

Zgornja Bačkova 57 0 57 

SKUPAJ 1.357 5 1.352 

 
 

9.9 DODATNI PROGRAM 7. STOPNJE 

31. december 2017 je rok za odvajanje in čiščenje v mali komunalni čistilni napravi za posamezne 
stavbe, ki niso vključene v predhodne stopnje. 

Tabela 13: Naselja ali deli naselij iz »dodatnega programa 7. stopnje«, ki niso vključene v 
predhodne stopnje: 

Naselje Vseh PE 

Dražen Vrh - del 167 

Froleh 134 

Kremberk 298 

Krivi Vrh 163 

Ledinek 283 

Sv. Ana v Slov. goricah 247 

Zgornja Bačkova 5 

Zgornja Ročica 81 

Zgornja Ščavnica 21 

Žice 337 

Skupaj 1.736 

 



10 Ukrepi za zagotavljanje odvajanja in ustreznega čiščenja komunalne 
odpadne vode 

10.1 Prednostni red izvajanja operativnega programa 

V skladu z Državnim operativnim programom se po posameznih območjih upošteva prednostni 
vrstni red izvajanja operativnega programa gradnje javne kanalizacije znotraj posameznih območij 
poselitve, glede na stopnjo. Ukrep, ki pomeni gradnjo javne kanalizacije znotraj območij poselitve 
iz osnovne stopnje operativnega programa, ima prednost pred ukrepi, ki pomenijo gradnjo javne 
kanalizacije znotraj območij poselitve iz dodatnih stopenj operativnega programa. Ukrep, ki 
pomeni gradnjo javne kanalizacije znotraj območij poselitve iz nadrejene dodatne stopnje 
operativnega programa, ima prednost pred ukrepi, ki pomenijo gradnjo javne kanalizacije znotraj 
območij poselitve iz podrejenih dodatnih stopenj operativnega programa. 
 
Dodatno pa je potrebno v primeru sofinanciranja investicij s sredstvi državnega proračuna 
prednostni vrstni red upoštevati na državni ravni, kar pomeni, da pred izvedbo vseh ukrepov iz 
osnovne stopnje operativnega programa državno sofinanciranje ukrepov iz dodatnih stopenj 
operativnega programa ni dopustno. V tem primeru se ukrepi štejejo za izvedene tudi, če so 
investicije, ki zagotavljajo izvedbo ukrepov v teku in je za njihovo dokončanje že zagotovljeno 
financiranje. 
 

10.1.1 Dodatni program 

Vrstni red priključevanja območij izven Osnovnega programa se prav tako izvaja glede na stopnjo 
Dodatnega programa. Tudi tukaj občina upošteva razpoložljiva sredstva in daje prednost tistim 
območjem, kjer bo ustrezna rešitev zajela največ PE. 
 
Tabela 14: Območja iz »dodatnega programa 3. Stopnje« 
 

AGLOM_ID AGLOM_IME Vseh PE 
Priključenih 
PE na KNL 

Vsota PE na 
VVO 

PE za 
priključit 
2017 na 

KNL 

PE za 
priključit 
2015 na 

KNL  

Poglavje Stopnja programa 

15429 ŽICE 18 0 0 18 0 6.2.3 Dodatani program 

10.2 Izhodišča pri pripravi ocene investicijskih stroškov za izvedbo operativnega 
programa 

Ker je možnih več ustreznih rešitev odvajanja in čiščenja, ki se med seboj razlikujejo po stroških 
izdelave, bomo predstavili izhodišča, ki so bila upoštevana pri izračunu stroškov izdelave. 

  



10.2.1 Izgradnja kanalizacije in skupna čistilna naprava 

Najobičajnejša rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda je izgradnja kanalizacijskega sistema in 
skupne čistilne naprave. Kot bomo kasneje pokazali, pa morajo biti za upravičenost izgradnje 
izpolnjeni nekateri pogoji. Kot so v svoji študiji »Male čistilne naprave na območjih razpršene 

poselitev« (Kompare, B., Atanasova, N., Uršič, M., Drev, D., Vahtar, M., Domžale, 2007) v 
ekonomski analizi ugotovili, da »če so si posamezne hiše narazen za več kot 100 m, se ne izplača 
gradnja kanalizacije, pač pa naj ima vsaka hiša svojo mikro ČN«. 
 
Naša analiza kaže, da je ta razdalja še manjša. Če upoštevamo, da je strošek izgradnje 
sekundarnega kanalskega voda vsaj 150 €/m (zajema izkop, posteljico, polaganje cevi, jaškov, 
črpališč in zakop) ter strošek izgradnje ČN vsaj 300 €/PE, potem lahko hitro izračunamo, da bi ob 
povprečni ceni MČN za 5 PE 2.700 €, 15 m odvodnih cevi na stavbo, vkopu in vgradnji in izgradnji 
ponikovalnega jaška,  na stavbo prišli do skupnega stroška  v višini 4.400 €, kar je enako slabim 30 
m kanalskega voda. Kje so še stroški jaškov, črpališč in čistilne naprave. 
 
Tako so izhodišča za izgradnjo kanalizacije: 

 Cena metra izgradnje kanalskega voda med 100 in 150 €/m 

 Cena izgradnje ČN            300 €/PE 
 

10.2.2 Reševanje odvajanj in čiščenja z individualnimi ČN 

Izgradnja MČN se lahko izvede na več načinov. Najoptimalnejši je tisti, kjer 2 ali 3 objekte 
priključimo na eno MČN. Seveda razdalja med objekti in MČN ne sme presegati 15 do največ 20 m, 
prav tako ne sme biti med njimi večjih višinskih razlik (črpališča, kaskade, jaški). 
 
Seveda je pomembna tudi vrsta MČN. Na tržišču je nekaj modelov, ki se med seboj razlikujejo po 
načinu delovanja (aerobno proti anaerobnemu) in takšne z mehanskimi deli (kompresor, črpalke, 
puhala, diski) ter takšne brez njih. Posode so lahko betonske ali pa iz umetnih mas. 
 
Tako so izhodišča za izvedbo z individualnimi MČN 

 Cena MČN za do 5 PE        3.000 € 

 Cena MČN za do 5-15 PE        4.700 € 

 Cena MČN za do 30 PE        7.600 € 

 Cena MČN za do 50 PE       12.500 € 

 Cena 15 m kanala po 50 €/m            750 € 

 Ponikovalni jašek       od 150 do 300 € 

 Vkop in vgradnja MČN (6 h izkopa)    od 200 do 300 € 
 

10.3 Ocena investicijskih stroškov gradnje kanalizacije 

Podrobnejše podatke o predvidenih stroških načrtovane izgradnje kanalizacije ima občina, vendar 
se ti spreminjajo, prav tako se spreminjajo zahteve države po opremljanju območij. Zato lahko 
podamo oceno ob enakih izhodiščih, kot za ostale projekte: povprečno 120 €/m vgrajenega 
kanalskega voda. 
 



Ker za določena območja občina še nima projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, so pa že 
izdelani idejni projekti in jih bo občina tudi zgradila, smo v okviru te naloge tudi ocenili glede na 
predvidene stroške izvedbe. 
 
Privzet strošek za določitev vrednosti čistilne naprave je 300€/PE. 
 
V okviru študije je bila izdelana tudi ocena stroškov ustreznega reševanja odvajanja in čiščenja s 
pomočjo malih čistilnih naprav (MČN) na območjih izven aglomeracij. 

Primerjava kaže, da je s stroškovnega vidika izrazito učinkovitejša izvedba z MČN in sicer v 
povprečju za 2x, če uporabimo klasične MČN s SBR tehnologijo (aerobno – prepihovanje). 

Če pa uporabimo MČN z AD (Anaerobno digestijo – brez prisotnosti zraka) je ta razlika še bistveno 
večja, saj so te MČN cenejše, ker ne vsebujejo mehanskih delov. 

Ta se od običajnega reševanja s kanalizacijo, razlikuje po tem, da se ne gradi dolgih povezovalnih 
kanalizacijskih vodov, temveč se na eno MČN s kapaciteto do 6 PE priključita predvidoma po 2 
objekta. 
 
Odvajanje se rešuje s ponikanjem v ponikovalni jašek ali v vodotok, kjer je prisoten, alternativa pa 
je tudi odvajanje v že obstoječo pretočno greznico. Prednost se pokaže predvsem tam, kjer 
poselitev ni strnjena (pod 50 PE), oziroma povsod tam, kjer je potrebno na objekt zgraditi več kot 
20 m kanalskega voda. 

Seveda so vse te ocene narejene brez poznavanja geološke podlage in ponikovalnega testa, ki bi 
potrdile možnost ponikanja na danem območju. Le ta bi bil osnova za odločitev za varianto z 
MČN! 



Tabela 15: Območja idejnih rešitev, število PE, dolžino sistema in ocenjen strošek izgradnje (s ČN!) 

 

ID_AGLO IME_AGLO Ime naselja PE Priključ. PE 
PE za 

priključ. 
Objekt. s 

PE 
Priključ. 

obj. 
Obj. za 
priklj. 

Ocenjena 
dolžina 
kanala 

Strošek 
"klasične 
izvedbe" 
(kanal in 

ČN oz. 
kolektor) 

Stopnja 
OP 

Opomba 

- - Ledinek 190 0 190 52 0 52 10.950 1.781.000 (izven) načrtovana 

- - Lokavec 153 0 153 27 0 27 2.650 468.000 (izven) v izgradnji 

- - Sv. Ana - Froleh 494 0 494 110 0 110 10.170 1.781.000 (izven) načrtovana 

- - Žica 9 0 9 2 0 2 370 65.000 (izven) načrtovana 

  

SKUPAJ 846 0 846 198 0 198 24.140 4.095.000 

  



10.4 Financiranje investicij 

Celotna ocenjena vrednost načrtovanih investicij izgradnje kanalizacijskih sistemov znaša 
4.095.000 €. 

Časovna razporeditev izvajanja projektov upošteva omejitev razpoložljivih proračunskih sredstev, 
projekte, ki so že identificirani v veljavnem Načrtu razvojnih programov ter okoljsko in ekonomsko 
učinkovitost posameznih projektov. Podrobnejši terminski načrt izvedbe načrtovanih investicij in 
dinamika financiranja se bo oblikoval v skladu z ekonomskimi zmožnostmi po posameznih letih. 

10.4.1 Sofinanciranje individualnega reševanja ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

Za sofinanciranje z individualnimi MČN bi občani po oceni potrebovala skupaj 1.750.000 €, od tega 
slabih 912.000 € do leta 2015 za tiste na vodovarstvenih območjih in prispevne površine 
občutljivih območij zaradi evtrofikacije in dobrih 835.000 € za preostale objekte do leta 2017.  

Občina bi tako na letni ravni ob 15% sofinanciranju (10% izpogajan popst pri dobavitelju in 5% 
soinanciranja) investicij na letni ravni za njihovo nabavo in vgradnjo znašal ~ 350.000 €. Za ta 
namen bi morala občina na letni ravni zagotoviti 16.000 €. 
 
 

POJASNIL: Študija in tudi spodnji tabeli sta narejeni na osnovi uradnih podatkov, ki jih vodijo 
državni uradi, ministrstva in občina, saj tako veleva zakon. Podatki so veljavni na datum izdaje 
in ne morejo veljati v naprej ali nazaj, prav tako mnoge uradne baze in podatki ne odražajo 
vedno tudi stanja kot je v naravi ali pa so nepopolni zaradi narave zbiranja ali zaradi metod 
zbiranja. 
Ti podatki so: Centralni register podatkov (CRP) za katerega skrbi MNZ, Poslovni register 
Slovenije, za katerega skrbi AJPES, Kataster stavb, Register prostorskih enot in kataster 
gospodarske javne infrastrukture, za katere skrbi GURS in pa Planska namenska raba zemljišč, 
za katere skrbi občina. 
Presek vseh teh podatkov in baz je veljaven le na datum izdaje podatkov in v okvirih prej 
omenjenih omejitev in napak! 
 
Spodnji tabeli tako lahko vsebujeta kakšno napako, ki je posledica zgoraj navedenih dejstev in 
omejitev, ki pa se bo v okviru javne razgrnitve v obliki pripomb vnesla v pričujoči dokument! 

 

  



Tabela 16: Seznam objektov, ki se priključujejo na kanalizacijo v izgradnji oziroma načrtovano 
kanalizacijo do leta 2015, saj so na območjih s posebnimi zahtevami 

HS_MID Naslov 
Kanalizacijski 

sistem 
Skupaj PE 

12528191 Ledinek 15 Ledinek 1 

12528213 Ledinek 16 Ledinek 5 

18994488 Ledinek 18 A Ledinek 4 

12534965 Lokavec 10 Lokavec 6 

12534973 Lokavec 11 Lokavec 4 

12534981 Lokavec 12 Lokavec 5 

12534990 Lokavec 13 Lokavec 6 

12535023 Lokavec 14 Lokavec 3 

12535007 Lokavec 14 A Lokavec 6 

12535015 Lokavec 14 B Lokavec 7 

12535040 Lokavec 15 Lokavec 5 

12535058 Lokavec 16 Lokavec 6 

12535074 Lokavec 19 Lokavec 4 

12535082 Lokavec 20 Lokavec 4 

12534850 Lokavec 3 Lokavec 8 

12534876 Lokavec 4 Lokavec 2 

12535325 Lokavec 41 B Lokavec 5 

12535376 Lokavec 45 Lokavec 3 

12535384 Lokavec 46 Lokavec 8 

12535392 Lokavec 47 Lokavec 3 

16337935 Lokavec 47 A Lokavec 4 

18988488 Lokavec 47 B Lokavec 4 

12535422 Lokavec 48 Lokavec 3 

12535406 Lokavec 48 A Lokavec 2 

12535449 Lokavec 49 Lokavec 10 

12534884 Lokavec 5 Lokavec 6 

12534892 Lokavec 6 A Lokavec 21 

12534922 Lokavec 7 Lokavec 6 

12534949 Lokavec 8 Lokavec 6 

12534957 Lokavec 9 Lokavec 6 

12559291 Zgornja Ščavnica 101 A Obstoječa 5 

16346497 Zgornja Ščavnica 101 B Sv. Ana - Froleh 3 

18966581 Zgornja Ščavnica 101 C Sv. Ana - Froleh 2 

18978601 Zgornja Ščavnica 101 D Sv. Ana - Froleh 1 

24188396 Zgornja Ščavnica 101 G Sv. Ana - Froleh 2 

24223868 Zgornja Ščavnica 101 K Sv. Ana - Froleh 3 

  

SKUPAJ 179 

 

 



Tabela 17: Seznam objektov, ki se urejajo individualno do leta 2015, saj so na območjih s 
posebnimi zahtevami 

12519079 Dražen Vrh - del 26 1 

12519095 Dražen Vrh - del 28 3 

12519133 Dražen Vrh - del 32 6 

12519486 Dražen Vrh - del 63 A 3 

12519494 Dražen Vrh - del 63 5 

12519516 Dražen Vrh - del 65 4 

12519524 Dražen Vrh - del 66 7 

12519532 Dražen Vrh - del 67 6 

12519559 Dražen Vrh - del 68 6 

12519567 Dražen Vrh - del 70 5 

12519575 Dražen Vrh - del 71 9 

12527365 Kremberk 37 11 

12527381 Kremberk 38 3 

12527675 Kremberk 62 2 

12528809 Ledinek 66 5 

12528817 Ledinek 67 1 

12528825 Ledinek 68 2 

12534833 Lokavec 1 6 

12534841 Lokavec 2 2 

12535066 Lokavec 18 3 

12535104 Lokavec 23 2 

12535139 Lokavec 24 3 

12535147 Lokavec 25 7 

12535163 Lokavec 26 6 

12535171 Lokavec 30 2 

12535180 Lokavec 31 2 

12535198 Lokavec 32 A 3 

12535201 Lokavec 32 3 

12535228 Lokavec 33 7 

12535236 Lokavec 34 3 

12535244 Lokavec 35 A 5 

12535252 Lokavec 35 4 

12535279 Lokavec 36 5 

12535287 Lokavec 37 3 

12535317 Lokavec 39 7 

12535333 Lokavec 41 5 

12535341 Lokavec 42 1 

12535368 Lokavec 44 8 

12541082 Rožengrunt 1 A 6 

12541104 Rožengrunt 1 2 

12541112 Rožengrunt 2 4 

12541139 Rožengrunt 3 6 

12541147 Rožengrunt 4 5 

12541155 Rožengrunt 5 4 

12541163 Rožengrunt 6 3 

12541171 Rožengrunt 7 8 

12541180 Rožengrunt 8 4 

12541198 Rožengrunt 9 7 

12541201 Rožengrunt 10 2 

12541228 Rožengrunt 12 12 

12541236 Rožengrunt 13 6 

12541244 Rožengrunt 14 2 

12541252 Rožengrunt 15 3 

12541279 Rožengrunt 16 6 

12541287 Rožengrunt 17 6 

12541295 Rožengrunt 18 A 1 

12541309 Rožengrunt 18 10 

12541317 Rožengrunt 19 3 

12541325 Rožengrunt 20 1 

12541333 Rožengrunt 22 2 

12541341 Rožengrunt 23 7 

12541350 Rožengrunt 25 4 

12541368 Rožengrunt 26 8 

12541376 Rožengrunt 27 1 

12541384 Rožengrunt 29 4 

12541392 Rožengrunt 30 A 3 

12541406 Rožengrunt 30 2 

12541414 Rožengrunt 31 5 

12541422 Rožengrunt 32 5 

12541449 Rožengrunt 33 4 

12541457 Rožengrunt 34 6 

12541465 Rožengrunt 35 2 

12541473 Rožengrunt 36 10 

12541481 Rožengrunt 37 7 

12541490 Rožengrunt 38 10 

12541503 Rožengrunt 39 4 

12541511 Rožengrunt 40 8 

12541520 Rožengrunt 41 6 

12541546 Rožengrunt 44 8 

12541554 Rožengrunt 45 2 

12541562 Rožengrunt 46 6 

12541589 Rožengrunt 47 8 



12541597 Rožengrunt 48 16 

12551495 Sv. Ana v Slov. goricah 1 2 

12551509 Sv. Ana v Slov. goricah 2 1 

12551550 Sv. Ana v Slov. goricah 5 3 

12551851 Sv. Ana v Slov. goricah 30 A 3 

12551878 Sv. Ana v Slov. goricah 31 A 3 

12551886 Sv. Ana v Slov. goricah 31 2 

12551894 Sv. Ana v Slov. goricah 32 3 

12551908 Sv. Ana v Slov. goricah 33 1 

12551916 Sv. Ana v Slov. goricah 34 4 

12551924 Sv. Ana v Slov. goricah 35 5 

12551959 Sv. Ana v Slov. goricah 37 4 

12556730 Zgornja Bačkova 2 5 

12556748 Zgornja Bačkova 3 7 

12556756 Zgornja Bačkova 4 5 

12556764 Zgornja Bačkova 5 2 

12556799 Zgornja Bačkova 7 7 

12556829 Zgornja Bačkova 8 3 

12556853 Zgornja Bačkova 11 6 

12556861 Zgornja Bačkova 12 4 

12556870 Zgornja Bačkova 13 3 

12556888 Zgornja Bačkova 14 7 

12556896 Zgornja Bačkova 15 2 

12558112 Zgornja Ščavnica 1 6 

12558139 Zgornja Ščavnica 2 3 

12558147 Zgornja Ščavnica 3 5 

12558155 Zgornja Ščavnica 4 3 

12558163 Zgornja Ščavnica 5 2 

12558171 Zgornja Ščavnica 6 5 

12558198 Zgornja Ščavnica 9 5 

12558201 Zgornja Ščavnica 10 2 

12558210 Zgornja Ščavnica 11 7 

12558228 Zgornja Ščavnica 12 4 

12558236 Zgornja Ščavnica 13 8 

12558244 Zgornja Ščavnica 14 5 

12558252 Zgornja Ščavnica 15 5 

12558279 Zgornja Ščavnica 16 12 

12558287 Zgornja Ščavnica 17 7 

12558295 Zgornja Ščavnica 18 4 

12558309 Zgornja Ščavnica 19 7 

12558317 Zgornja Ščavnica 20 7 

12558325 Zgornja Ščavnica 21 7 

12558333 Zgornja Ščavnica 22 7 

12558341 Zgornja Ščavnica 23 6 

12558350 Zgornja Ščavnica 24 9 

12558368 Zgornja Ščavnica 25 10 

12558376 Zgornja Ščavnica 26 8 

12558384 Zgornja Ščavnica 27 2 

12558406 Zgornja Ščavnica 28 6 

12558422 Zgornja Ščavnica 30 A 6 

12558449 Zgornja Ščavnica 30 4 

12558465 Zgornja Ščavnica 31 7 

12558473 Zgornja Ščavnica 32 7 

12558490 Zgornja Ščavnica 33 6 

12558503 Zgornja Ščavnica 34 5 

12558511 Zgornja Ščavnica 36 1 

12558538 Zgornja Ščavnica 39 5 

12558546 Zgornja Ščavnica 40 3 

12558562 Zgornja Ščavnica 41 3 

12558589 Zgornja Ščavnica 42 4 

12558597 Zgornja Ščavnica 43 4 

12558619 Zgornja Ščavnica 44 6 

12558627 Zgornja Ščavnica 45 5 

12558635 Zgornja Ščavnica 46 3 

12558643 Zgornja Ščavnica 47 7 

12558660 Zgornja Ščavnica 48 14 

12558678 Zgornja Ščavnica 49 10 

12558686 Zgornja Ščavnica 50 3 

12558694 Zgornja Ščavnica 51 5 

12558708 Zgornja Ščavnica 52 3 

12558716 Zgornja Ščavnica 53 4 

12558724 Zgornja Ščavnica 54 2 

12558732 Zgornja Ščavnica 55 5 

12558759 Zgornja Ščavnica 56 3 

12558767 Zgornja Ščavnica 57 A 6 

12558775 Zgornja Ščavnica 57 2 

12558783 Zgornja Ščavnica 58 3 

12558791 Zgornja Ščavnica 59 6 

12558813 Zgornja Ščavnica 60 7 

12558821 Zgornja Ščavnica 61 1 

12558830 Zgornja Ščavnica 62 7 

12558848 Zgornja Ščavnica 63 3 

12558856 Zgornja Ščavnica 64 6 

12558872 Zgornja Ščavnica 65 7 

12558902 Zgornja Ščavnica 66 2 

12558929 Zgornja Ščavnica 67 2 

12558937 Zgornja Ščavnica 68 5 

12558945 Zgornja Ščavnica 69 1 

12558953 Zgornja Ščavnica 70 3 

12558961 Zgornja Ščavnica 71 5 



12558970 Zgornja Ščavnica 72 5 

12558988 Zgornja Ščavnica 73 6 

12558996 Zgornja Ščavnica 74 5 

12559003 Zgornja Ščavnica 75 12 

12559011 Zgornja Ščavnica 76 5 

12559020 Zgornja Ščavnica 77 1 

12559038 Zgornja Ščavnica 78 4 

12559054 Zgornja Ščavnica 79 4 

12559062 Zgornja Ščavnica 80 5 

12559089 Zgornja Ščavnica 81 4 

12559119 Zgornja Ščavnica 82 6 

12559127 Zgornja Ščavnica 83 1 

12559135 Zgornja Ščavnica 84 4 

12559143 Zgornja Ščavnica 85 2 

12559151 Zgornja Ščavnica 86 4 

12559160 Zgornja Ščavnica 87 8 

12559178 Zgornja Ščavnica 88 2 

12559194 Zgornja Ščavnica 90 5 

12559208 Zgornja Ščavnica 91 6 

12559216 Zgornja Ščavnica 93 5 

12559224 Zgornja Ščavnica 94 2 

12559259 Zgornja Ščavnica 96 13 

12559267 Zgornja Ščavnica 97 2 

12559275 Zgornja Ščavnica 98 7 

12559283 Zgornja Ščavnica 100 4 

12559356 Zgornja Ščavnica 104 3 

12559364 Zgornja Ščavnica 105 1 

12559372 Zgornja Ščavnica 106 4 

12559402 Zgornja Ščavnica 108 5 

12559429 Zgornja Ščavnica 109 2 

12559437 Zgornja Ščavnica 110 4 

12559445 Zgornja Ščavnica 111 5 

12559453 Zgornja Ščavnica 112 A 3 

12559461 Zgornja Ščavnica 112 6 

12559470 Zgornja Ščavnica 113 3 

12559488 Zgornja Ščavnica 114 6 

12559500 Zgornja Ščavnica 117 4 

12559518 Zgornja Ščavnica 118 6 

12559526 Zgornja Ščavnica 119 2 

12559534 Zgornja Ščavnica 120 6 

12559542 Zgornja Ščavnica 122 7 

12559585 Zgornja Ščavnica 124 5 

12559593 Zgornja Ščavnica 125 4 

12559607 Zgornja Ščavnica 127 7 

12559615 Zgornja Ščavnica 128 7 

12559623 Zgornja Ščavnica 129 A 7 

12559631 Zgornja Ščavnica 129 5 

12559658 Zgornja Ščavnica 131 11 

16340642 Zgornja Ščavnica 126 3 

16350907 Lokavec 30 A 7 

16372579 Zgornja Ščavnica 115 3 

16373915 Zgornja Bačkova 14 B 4 

18906341 Lokavec 44 C 3 

18906945 Lokavec 40 5 

18937697 Lokavec 36 A 2 

18977311 Zgornja Ščavnica 122 A 4 

18978598 Zgornja Ščavnica 55 A 2 

18988712 Rožengrunt 38 A 4 

18998688 Zgornja Ščavnica 132 6 

18998866 Kremberk 61 A 3 

23971666 Zgornja Ščavnica 2 A 3 

23991683 Rožengrunt 7 A 3 

23991896 Zgornja Ščavnica 40 A 5 

23996359 Zgornja Ščavnica 65 A 37 

24012654 Zgornja Ščavnica 41 A 6 

24021297 Zgornja Ščavnica 120 A 1 

24164942 Ledinek 67 A 4 

24182363 Sv. Ana v Slov. goricah 30 4 

24184471 Zgornja Bačkova 7 A 2 

24185516 Zgornja Ščavnica 1 A 4 

24185737 Zgornja Ščavnica 16 A 3 
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Tabela 18: Seznam objektov, ki se priključujejo na kanalizacijo v izgradnji oziroma načrtovano 
kanalizacijo do leta 2017 

HS_MID Naslov 
Kanalizacijski 

sistem 
Skupaj 

PE 

12519346 Dražen Vrh - del 53 Ledinek 2 

12519354 Dražen Vrh - del 54 Ledinek 1 

12519362 Dražen Vrh - del 55 Ledinek 6 

12519389 Dražen Vrh - del 56 A Ledinek 2 

12519397 Dražen Vrh - del 56 Ledinek 8 

12519419 Dražen Vrh - del 58 Ledinek 6 

12519427 Dražen Vrh - del 59 Ledinek 6 

12520182 Froleh 1 Obstoječa 1 

12520204 Froleh 2 A Obstoječa 7 

12520212 Froleh 2 Obstoječa 1 

12520239 Froleh 3 Sv. Ana - Froleh 3 

12520247 Froleh 4 Sv. Ana - Froleh 7 

12520255 Froleh 5 Sv. Ana - Froleh 7 

12520263 Froleh 6 A Sv. Ana - Froleh 4 

12520271 Froleh 6 Sv. Ana - Froleh 8 

12520280 Froleh 7 Sv. Ana - Froleh 3 

12520298 Froleh 8 Sv. Ana - Froleh 6 

12520310 Froleh 9 Sv. Ana - Froleh 8 

12520328 Froleh 10 Sv. Ana - Froleh 2 

12520336 Froleh 11 Sv. Ana - Froleh 3 

12520344 Froleh 12 A Sv. Ana - Froleh 4 

12520379 Froleh 13 Sv. Ana - Froleh 3 

12520387 Froleh 14 Sv. Ana - Froleh 4 

12520395 Froleh 15 A Sv. Ana - Froleh 3 

12520409 Froleh 15 Sv. Ana - Froleh 2 

12520417 Froleh 17 Sv. Ana - Froleh 6 

12520433 Froleh 18 Sv. Ana - Froleh 3 

12520441 Froleh 19 Sv. Ana - Froleh 1 

12520450 Froleh 20 Sv. Ana - Froleh 11 

12520468 Froleh 21 Sv. Ana - Froleh 5 

12520476 Froleh 22 Sv. Ana - Froleh 2 

12520484 Froleh 23 Sv. Ana - Froleh 3 

12520492 Froleh 24 Sv. Ana - Froleh 4 

12527144 Kremberk 22 Sv. Ana - Froleh 2 

12527187 Kremberk 25 Sv. Ana - Froleh 7 

12527195 Kremberk 26 A Sv. Ana - Froleh 2 

12527209 Kremberk 26 B Sv. Ana - Froleh 2 

12527217 Kremberk 26 Sv. Ana - Froleh 4 

12527225 Kremberk 27 A Sv. Ana - Froleh 8 

12527233 Kremberk 27 Sv. Ana - Froleh 2 



12527250 Kremberk 29 Sv. Ana - Froleh 2 

12527276 Kremberk 31 Sv. Ana - Froleh 4 

12527284 Kremberk 32 Sv. Ana - Froleh 4 

12527292 Kremberk 33 A Sv. Ana - Froleh 4 

12527314 Kremberk 33 Sv. Ana - Froleh 7 

12527322 Kremberk 34 Sv. Ana - Froleh 7 

12527683 Krivi Vrh 1 A Sv. Ana - Froleh 6 

12527691 Krivi Vrh 1 B Sv. Ana - Froleh 4 

12527705 Krivi Vrh 1 E Sv. Ana - Froleh 3 

12527713 Krivi Vrh 1 F Sv. Ana - Froleh 1 

12527721 Krivi Vrh 1 H Sv. Ana - Froleh 4 

12527730 Krivi Vrh 1 R Sv. Ana - Froleh 4 

12527748 Krivi Vrh 2 Sv. Ana - Froleh 2 

12527756 Krivi Vrh 4 Sv. Ana - Froleh 5 

12527764 Krivi Vrh 5 Sv. Ana - Froleh 9 

12527799 Krivi Vrh 7 A Sv. Ana - Froleh 4 

12527802 Krivi Vrh 7 B Sv. Ana - Froleh 3 

12527829 Krivi Vrh 7 C Sv. Ana - Froleh 1 

12527837 Krivi Vrh 7 D Sv. Ana - Froleh 5 

12527845 Krivi Vrh 7 Sv. Ana - Froleh 6 

12527853 Krivi Vrh 8 Sv. Ana - Froleh 1 

12527861 Krivi Vrh 9 Sv. Ana - Froleh 4 

12527870 Krivi Vrh 11 A Sv. Ana - Froleh 5 

12527888 Krivi Vrh 11 Sv. Ana - Froleh 5 

12527896 Krivi Vrh 12 Sv. Ana - Froleh 1 

12527900 Krivi Vrh 13 Sv. Ana - Froleh 6 

12527918 Krivi Vrh 15 Sv. Ana - Froleh 5 

12527926 Krivi Vrh 16 Sv. Ana - Froleh 6 

12527934 Krivi Vrh 17 Sv. Ana - Froleh 2 

12527985 Krivi Vrh 20 Sv. Ana - Froleh 5 

12527993 Krivi Vrh 21 A Sv. Ana - Froleh 4 

12528019 Krivi Vrh 21 Sv. Ana - Froleh 5 

12528027 Krivi Vrh 22 Sv. Ana - Froleh 5 

12528035 Krivi Vrh 23 Sv. Ana - Froleh 6 

12528078 Ledinek 5 Ledinek 7 

12528086 Ledinek 6 Ledinek 2 

12528094 Ledinek 7 A Ledinek 2 

12528108 Ledinek 7 Ledinek 3 

12528116 Ledinek 9 Ledinek 3 

12528124 Ledinek 10 Ledinek 1 

12528132 Ledinek 11 Ledinek 4 

12528175 Ledinek 13 Ledinek 4 

12528183 Ledinek 14 Ledinek 5 

12528221 Ledinek 18 Ledinek 4 

12528230 Ledinek 19 Ledinek 6 



12528248 Ledinek 20 Ledinek 7 

12528256 Ledinek 21 Ledinek 8 

12528264 Ledinek 22 Ledinek 4 

12528272 Ledinek 23 Ledinek 5 

12528329 Ledinek 27 Ledinek 2 

12528345 Ledinek 29 A Ledinek 3 

12528353 Ledinek 29 Ledinek 7 

12528361 Ledinek 30 Ledinek 1 

12528370 Ledinek 31 Ledinek 4 

12528388 Ledinek 32 Ledinek 2 

12528396 Ledinek 33 Ledinek 6 

12528400 Ledinek 35 Ledinek 8 

12528418 Ledinek 36 A Ledinek 3 

12528426 Ledinek 36 Ledinek 1 

12528442 Ledinek 38 Ledinek 2 

12528469 Ledinek 39 Ledinek 1 

12528477 Ledinek 40 Ledinek 2 

12528485 Ledinek 41 A Ledinek 4 

12528493 Ledinek 41 Ledinek 3 

12528507 Ledinek 42 Ledinek 2 

12528523 Ledinek 43 Ledinek 5 

12551690 Sv. Ana v Slov. goricah 16 Sv. Ana - Froleh 10 

12551703 Sv. Ana v Slov. goricah 17 Sv. Ana - Froleh 3 

12551720 Sv. Ana v Slov. goricah 19 Sv. Ana - Froleh 7 

12551746 Sv. Ana v Slov. goricah 22 A Sv. Ana - Froleh 2 

12551754 Sv. Ana v Slov. goricah 22 Sv. Ana - Froleh 2 

12551762 Sv. Ana v Slov. goricah 23 Sv. Ana - Froleh 9 

12551789 Sv. Ana v Slov. goricah 24 Sv. Ana - Froleh 7 

12551797 Sv. Ana v Slov. goricah 25 Sv. Ana - Froleh 2 

12551819 Sv. Ana v Slov. goricah 26 Sv. Ana - Froleh 6 

12551827 Sv. Ana v Slov. goricah 27 Sv. Ana - Froleh 16 

12551835 Sv. Ana v Slov. goricah 28 Sv. Ana - Froleh 7 

12556900 Zgornja Ročica 1 A Sv. Ana - Froleh 5 

12556918 Zgornja Ročica 1 Sv. Ana - Froleh 2 

12556934 Zgornja Ročica 2 Sv. Ana - Froleh 3 

12556942 Zgornja Ročica 3 Sv. Ana - Froleh 5 

12556969 Zgornja Ročica 4 A Sv. Ana - Froleh 3 

12556977 Zgornja Ročica 4 Sv. Ana - Froleh 3 

12556985 Zgornja Ročica 5 Sv. Ana - Froleh 3 

12557019 Zgornja Ročica 7 Sv. Ana - Froleh 8 

12557027 Zgornja Ročica 9 Sv. Ana - Froleh 3 

12559313 Zgornja Ščavnica 102 A Obstoječa 4 

12567871 Žice 41 Žica 1 

12567880 Žice 42 Žica 8 

18901714 Kremberk 33 C Sv. Ana - Froleh 5 



18902354 Kremberk 33 D Sv. Ana - Froleh 4 

18906384 Froleh 11 A Sv. Ana - Froleh 2 

18922991 Krivi Vrh 5 H Sv. Ana - Froleh 4 

18923025 Froleh 19 A Sv. Ana - Froleh 5 

18946866 Froleh 4 A Sv. Ana - Froleh 3 

18976013 Krivi Vrh 3 Sv. Ana - Froleh 3 

18976153 Froleh 4 B Obstoječa 1 

18989832 Krivi Vrh 5 J Sv. Ana - Froleh 2 

18994844 Sv. Ana v Slov. goricah 19 B Sv. Ana - Froleh 8 

18998670 Krivi Vrh 1 C Sv. Ana - Froleh 3 

18999587 Sv. Ana v Slov. goricah 19 E Sv. Ana - Froleh 4 

23971739 Ledinek 41 B Ledinek 1 

23972425 Froleh 2 B Obstoječa 5 

23979381 Krivi Vrh 5 I Sv. Ana - Froleh 5 

23994640 Ledinek 9 A Ledinek 4 

23997134 Krivi Vrh 3 A Sv. Ana - Froleh 7 

24013618 Krivi Vrh 5 B Sv. Ana - Froleh 1 

24015912 Zgornja Ročica 4 B Sv. Ana - Froleh 3 

24016714 Krivi Vrh 5 K Sv. Ana - Froleh 5 

24156559 Sv. Ana v Slov. goricah 19 D Sv. Ana - Froleh 1 

24160262 Ledinek 5 A Ledinek 4 

24162532 Krivi Vrh 1 D Sv. Ana - Froleh 2 

24163903 Zgornja Ročica 8 Sv. Ana - Froleh 1 

24180131 Kremberk 35 Sv. Ana - Froleh 6 

24183165 Ledinek 8 Ledinek 3 

24186628 Ledinek 10 A Ledinek 4 

24222209 Ledinek 7 B Ledinek 1 

24222250 Ledinek 22 A Ledinek 3 

24224406 Ledinek 42 A Ledinek 4 

24227944 Froleh 12 Sv. Ana - Froleh 5 

24228061 Ledinek 22 D Ledinek 1 

24229602 Ledinek 10 B Ledinek 3 
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Tabela 19: Seznam objektov, ki se urejajo individualno do leta 2017 

 

12519028 Dražen Vrh - del 22 2 

12519036 Dražen Vrh - del 23 7 

12519044 Dražen Vrh - del 24 1 

12519052 Dražen Vrh - del 25 4 

12519109 Dražen Vrh - del 29 8 

12519117 Dražen Vrh - del 30 2 

12519125 Dražen Vrh - del 31 4 

12519141 Dražen Vrh - del 33 A 6 

12519150 Dražen Vrh - del 33 4 

12519168 Dražen Vrh - del 34 6 

12519176 Dražen Vrh - del 35 9 

12519184 Dražen Vrh - del 36 6 



12519192 Dražen Vrh - del 37 11 

12519206 Dražen Vrh - del 38 4 

12519214 Dražen Vrh - del 39 5 

12519222 Dražen Vrh - del 40 4 

12519249 Dražen Vrh - del 41 6 

12519257 Dražen Vrh - del 42 1 

12519265 Dražen Vrh - del 43 2 

12519273 Dražen Vrh - del 44 6 

12519281 Dražen Vrh - del 45 2 

12519290 Dražen Vrh - del 46 6 

12519303 Dražen Vrh - del 47 3 

12519311 Dražen Vrh - del 48 2 

12519320 Dražen Vrh - del 50 5 

12519338 Dražen Vrh - del 52 6 

12519451 Dražen Vrh - del 60 7 

12519460 Dražen Vrh - del 61 4 

12520506 Froleh 25 7 

12520522 Froleh 28 3 

12526881 Kremberk 1 3 

12526890 Kremberk 2 4 

12526911 Kremberk 4 A 2 

12526920 Kremberk 4 4 

12526938 Kremberk 5 A 5 

12526946 Kremberk 5 3 

12526954 Kremberk 6 2 

12526989 Kremberk 8 6 

12527004 Kremberk 10 1 

12527012 Kremberk 11 7 

12527039 Kremberk 12 3 

12527055 Kremberk 14 1 

12527063 Kremberk 15 2 

12527071 Kremberk 16 1 

12527080 Kremberk 17 3 

12527101 Kremberk 19 5 

12527110 Kremberk 20 7 

12527128 Kremberk 21 8 

12527136 Kremberk 22 A 7 

12527152 Kremberk 23 2 

12527179 Kremberk 24 6 

12527241 Kremberk 28 6 

12527268 Kremberk 30 1 

12527373 Kremberk 38 A 5 

12527411 Kremberk 41 3 

12527420 Kremberk 42 6 

12527438 Kremberk 43 6 

12527446 Kremberk 44 4 

12527454 Kremberk 45 3 

12527462 Kremberk 46 6 

12527497 Kremberk 47 3 

12527519 Kremberk 48 4 

12527535 Kremberk 50 6 

12527543 Kremberk 51 5 

12527560 Kremberk 52 3 

12527578 Kremberk 53 1 

12527586 Kremberk 54 3 

12527594 Kremberk 55 6 

12527608 Kremberk 56 4 

12527616 Kremberk 57 3 

12527624 Kremberk 58 4 

12527632 Kremberk 59 5 

12527659 Kremberk 60 4 

12527667 Kremberk 61 5 

12527969 Krivi Vrh 19 12 

12528051 Ledinek 1 5 

12528060 Ledinek 4 5 

12528302 Ledinek 25 9 

12528337 Ledinek 28 6 

12528434 Ledinek 37 1 

12528540 Ledinek 44 9 

12528558 Ledinek 45 6 

12528566 Ledinek 46 3 

12528574 Ledinek 47 5 

12528582 Ledinek 48 3 

12528612 Ledinek 50 5 

12528639 Ledinek 51 2 

12528647 Ledinek 52 9 

12528655 Ledinek 53 2 

12528663 Ledinek 55 4 

12528680 Ledinek 57 8 

12528698 Ledinek 58 2 

12528701 Ledinek 59 3 

12528710 Ledinek 60 A 5 

12528736 Ledinek 61 5 

12528744 Ledinek 62 3 

12528752 Ledinek 63 9 

12528779 Ledinek 64 4 

12528787 Ledinek 65 1 

12528833 Ledinek 69 2 

12528841 Ledinek 70 5 

12551517 Sv. Ana v Slov. goricah 3 A 4 



12551525 Sv. Ana v Slov. goricah 3 1 

12551533 Sv. Ana v Slov. goricah 4 A 8 

12551541 Sv. Ana v Slov. goricah 4 7 

12551568 Sv. Ana v Slov. goricah 6 A 4 

12551576 Sv. Ana v Slov. goricah 6 B 4 

12551592 Sv. Ana v Slov. goricah 7 6 

12551606 Sv. Ana v Slov. goricah 8 4 

12551614 Sv. Ana v Slov. goricah 9 3 

12551622 Sv. Ana v Slov. goricah 10 7 

12551649 Sv. Ana v Slov. goricah 12 2 

12551657 Sv. Ana v Slov. goricah 13 3 

12551665 Sv. Ana v Slov. goricah 14 75 

12551738 Sv. Ana v Slov. goricah 20 5 

12556772 Zgornja Bačkova 6 3 

12556837 Zgornja Bačkova 9 2 

12557043 Zgornja Ročica 11 4 

12557051 Zgornja Ročica 12 2 

12557060 Zgornja Ročica 13 5 

12557078 Zgornja Ročica 14 1 

12557094 Zgornja Ročica 16 4 

12557108 Zgornja Ročica 17 3 

12557132 Zgornja Ročica 19 4 

12557159 Zgornja Ročica 20 3 

12557167 Zgornja Ročica 21 4 

12557175 Zgornja Ročica 22 4 

12559305 Zgornja Ščavnica 101 4 

12559330 Zgornja Ščavnica 102 5 

12559348 Zgornja Ščavnica 103 5 

12559577 Zgornja Ščavnica 123 7 

12567375 Žice 1 A 4 

12567383 Žice 1 C 8 

12567391 Žice 1 2 

12567421 Žice 4 A 4 

12567448 Žice 4 6 

12567456 Žice 5 8 

12567472 Žice 7 3 

12567499 Žice 8 4 

12567502 Žice 9 5 

12567529 Žice 10 4 

12567537 Žice 11 3 

12567545 Žice 12 A 4 

12567553 Žice 12 7 

12567561 Žice 13 6 

12567570 Žice 14 4 

12567588 Žice 15 5 

12567596 Žice 16 7 

12567600 Žice 17 4 

12567618 Žice 18 6 

12567626 Žice 19 6 

12567642 Žice 21 9 

12567669 Žice 22 2 

12567677 Žice 23 6 

12567685 Žice 24 8 

12567693 Žice 25 1 

12567707 Žice 26 1 

12567715 Žice 27 3 

12567723 Žice 28 4 

12567731 Žice 29 4 

12567740 Žice 30 3 

12567758 Žice 31 4 

12567766 Žice 32 9 

12567774 Žice 33 3 

12567782 Žice 34 6 

12567804 Žice 35 7 

12567839 Žice 37 4 

12567847 Žice 38 10 

12567855 Žice 39 10 

12567863 Žice 40 6 

12567898 Žice 44 11 

12567901 Žice 45 3 

12567910 Žice 46 1 

12567928 Žice 47 A 7 

12567936 Žice 47 6 

12567952 Žice 48 5 

12567979 Žice 49 6 

12567995 Žice 51 2 

12568002 Žice 52 6 

12568029 Žice 53 7 

12568037 Žice 54 4 

12568045 Žice 55 8 

12568053 Žice 56 7 

12568061 Žice 57 6 

12568070 Žice 58 1 

12568088 Žice 59 7 

12568096 Žice 60 9 

12568100 Žice 61 9 

12568118 Žice 62 2 

12568126 Žice 63 7 

16373923 Žice 11 A 6 

16381721 Sv. Ana v Slov. goricah 19 A 4 



16400416 Kremberk 21 A 11 

16504599 Froleh 26 2 

16511188 Kremberk 46 A 1 

18897954 Kremberk 58 A 3 

18901331 Zgornja Ročica 19 B 3 

18904209 Dražen Vrh - del 45 A 3 

18905965 Sv. Ana v Slov. goricah 6 C 5 

18929155 Kremberk 5 B 4 

18976960 Zgornja Ročica 16 A 4 

18978504 Ledinek 4 A 8 

18987546 Froleh 27 A 5 

18990903 Žice 1 B 4 

18992027 Kremberk 12 A 4 

18994054 Kremberk 17 A 5 

23995263 Sv. Ana v Slov. goricah 2 A 6 

23997410 Žice 3 3 

23998181 Kremberk 36 A 9 

23998572 Sv. Ana v Slov. goricah 15 11 

23998939 Žice 3 A 1 

24013901 Kremberk 47 B 4 

24017273 Krivi Vrh 19 B 2 

24020576 Kremberk 9 A 2 

24021661 Ledinek 60 4 

24165019 Sv. Ana v Slov. goricah 11 2 

24166503 Zgornja Ročica 15 A 1 

24178439 Ledinek 26 1 

24181855 Kremberk 14 A 3 

24225356 Sv. Ana v Slov. goricah 2 D 2 

24225577 Kremberk 51 A 3 

24231135 Kremberk 2 A 1 
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Tabela 20: Seznam objektov, ki se urejajo na stroške občine, ker so na poselitvenih območjih, k jer 
je dosežen pogoj 50 PE skupne poselitve in gostota poselitve 20 PE/ha dol leta 2017 

HS_MID PE SKUPAJ ID_AGLO IME_AGLO Naslov 

12567391 2 15429 ŽICE Žice 1 

12567375 4 15429 ŽICE Žice 1 A 

18990903 4 15429 ŽICE Žice 1 B 

12567383 8 15429 ŽICE Žice 1 C 
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