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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, 

STROKOVNIH DELAVCEV TER UPRAVLJAVCA 

1.1 Predstavitev investitorja  

Naziv  Občina Sveta Ana 

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

Odgovorna oseba investitorja  Silvo Slaček, župan  

Telefon 02 729 58 80 

Fax 02 729 58 85 

E-pošta obcina@sv-ana.si  

Davčna št. SI59385081 

Matična št.  1332074000 

TRR 01381-0100010821 

Banka  Banka Slovenije, UJP 

 

Žig 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

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

ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije  

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje  

Naziv  
AGJ Ekološko svetovanje projektiranje – inženiring, Goran 

Rebernik sp 

Ime in priimek Pot na Kamenšak 2  

Naslov  Goran Rebernik 

Št. projekta 308-03/11 

Datum  Maj 2014 

 

Žig 

 

Podpis izdelovalca 

dokumentacije: 

 

  

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

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

razvoj celovitih rešitev 

Naslov  Čučkova ul. 5, 2250 PTUJ 

 

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije  

Ime in priimek Zlatka Zastavnikovič 

Telefon 02 749 32 24 

Fax 02 749 32 17 

e-pošta zlatka@ezavod.si  

 

Žig 

 

Podpis izdelovalca 

dokumentacije: 

 

 

1.4 Upravljavki investicije 

Naziv ustanove Občina Sveta Ana  

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

Odgovorna oseba Silvo Slaček, župan  

Telefon 02 729 58 80 

Fax 02 729 58 85 

E-pošta obcina@sv-ana.si 

 

Žig 

 

Podpis: 

 

 

 

 

  

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

2.1 Predstavitev investitorja  

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji del 

občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija. Na gričevnatih 

slemenih v poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu od 240 m do 404 m in 

na površini 37,2 km2 razprostira dvanajst vasi, v katerih živi po podatkih SURS (na dan 1.7.2015) 

2.316 prebivalcev. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi 

Dražen vrh, Froleh, Kremberk, Krivi vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, 

Zg. Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa 

so predvsem travniki in njive.  

  

V občini je bilo po podatkih SURS za leto 2015 760 gospodinjstev. Prebivalstvo se pretežno 

preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. 

Ostali prebivalci so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega 

prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti. V občini je novembra 2015 živelo 773 

delovno aktivnih prebivalcev in sicer 412 moških in 361 žensk.   

 

Konec leta 2014 je bilo v občini registriranih 91 podjetij, ki so zaposlovala 195 delavcev in so 

ustvarila 7.391.000 € letnega prihodka. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v letu 

2014 je znašala 1.289,35 € in neto plača 869,95 €. Stopnja registrirane brezposelnosti je 

novembra 2015 znašala 9,2 %, kar je bilo pod slovenskim povprečjem (to je 11,7%). 

 

SLIKA 1: Zemljevid občine Sveta Ana  

 
 

V občini je razvito družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi  JVI in 

VVZ Osnovna šola Sveta Ana z dvema vrtcema (eden je v Lokavcu) in centralno osnovno šolo v 

Sveti Ani ter s podružnično šolo v Lokavcu. V občini so dejavna tudi številna društva, kot so: 

kulturno umetniško društvo, prostovoljno gasilsko društvo, krajevni organizaciji Rdečega križa, 

turistično društvo, društvo upokojencev, društvo vinogradnikov, športno društvo, čebelarsko 

društvo, društvo kmečkih deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, kulturna 

mladinska zadruga in Twirling klub Aninih mažoretk. 
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V občini je še zdravstvena in zobozdravstvena ambulanta, pošta, trgovina, bencinska črpalka, 

kmetijska zadruga, pestra gostinska ponudba, itd.   

 

Ohranitev zgodovinske, kulturne in stavbne dediščine ter neokrnjena narava so omogočili, da je 

danes v občini razvita turistična ponudba in gostinsko turistična dejavnost v vseh vaseh občine. 

Urejenih je kar nekaj pohodniških, učnih in kolesarskih poti. Predvsem dobri klimatski pogoji za 

vinogradništvo pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v dopolnilne dejavnosti in 

turistično ponudbo.  

  

 

2.2   Opis stanja 

Deli naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleha v občini Sveta Ana, 

nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Prebivalci odpadne vode odvajajo v 

greznice ali v bližnje vodotoke. Obstaja velika nevarnost onesnaženja podtalnice in potoka v 

naselju, ki se navezuje na druge vodotoke v občini Sveta Ana in tudi sosednjih občinah. 

 

Investicija bo zajemala izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih voda za dele 

naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. Vsa ta naselja bodo s 

tem povezana s novo čistilno napravo, ki bo prečiščevala odpadno vodo. Nosilec investicije bo 

občina Sveta Ana.  

 

TABELA 1: Število prebivalcev in gospodinjstev na gravitacijskem območju novogradnje (SURS, 

1.7.2011) 

Občina  Naselje Št. prebivalcev Št. gospodinjstev 

Sveta Ana  Zg. Ščavnica  583 134 

Sveta Ana  Krivi vrh 149 35 

Sveta Ana  Kremberk 259 72 

Sveta Ana  Froleh 140 39 

Sveta Ana  Sv. Ana 163 35 

Sveta Ana  Zg. Ročica 58 24 

SKUPAJ  1.352 339 

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

2011 

 

Na območju naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh je 339 

gospodinjstev, sedem gostinskih lokalov, pošta, zdravstveni dom, občina, vrtec in osnovna šola. 

Skupno živi v vseh navedenih naseljih 1.307 prebivalcev. Na kanalizacijsko omrežje, ki bo na 

novo zgrajeno in ČN se bo lahko po investiciji kanalizacijskega omrežja priključilo 131 

gospodinjstev s približno 504 prebivalci. Za center Sv. Ane pa je kanalizacijsko omrežje že 

zgrajeno do predvidene lokacije izgradnje ČN. Na zgrajenem omrežju je večina gostinskih 

lokalov, ambulanta in šola z vrtcem.  S tem bo kapaciteta 1 x 650 PE zapolnjena. Ostali priključki 

bodo zaradi razpršene gradnje hiš na tem območju izvedeni in priključeni kasneje (v obdobju 

cca 10 let). Zaradi možnih kasnejših priključitev na kanalizacijsko omrežje in ČN je bila 

kapacitete le – te dimenzionirana na 1.300 PE (2 x 650 PE).  
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3 OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 

USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  

3.1  Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije  

Upravičen namen investicije so vlaganja v okoljsko infrastrukturo, in sicer izgradnjo meteorne in 

fekalne kanalizacije in manjše čistilne naprave - izgradnja sistema za odvajanje odpadnih 

komunalnih in padavinskih voda. 

 

Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem dela naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. 

Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni 

operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči.  

 

Cilji investicije so: 

 Vzpostavitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za 131 gospodinjstev s 504 prebivalci v 

naseljih  Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh.  

 Izgradnja 9.939 m cevovodov fekalne kanalizacije. 

 Izgradnja ČN 1.300 PE. 

 Izgradnja elektroenergetskega priključka. 

 Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. 

 Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, 

Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh ipd. 

 

 

3.2  Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami  

Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Ur. l. 60/06, 54/10). 

 

Investicija v projekt odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Sveti Ani je skladna z EU zakonodajo in 

strategijami in politikami na območju R Slovenije. 

 

Investicija se neposredno vključuje v evropsko: 

 Direktivo 91/271/EGS 

Direktivo 91/271/EGS ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne ter odvajanje in 

čiščenje odpadne vode iz industrijskih obratov, kjer nastaja biološko razgradljiva industrijska 

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 v vode pa določa mejne emisijske vrednosti. V 

Aktu o pogojih pristopa, so določena prehodna obdobja za roke te direktive, v katerih mora 

Republika Slovenija izpolniti predpisane zahteve. S pristopom Republike Bolgarije in Republike 

Romunije Evropski skupnosti je prišlo do novih robnih pogojev, zaradi česar se za celotno 

povodje reke Donave na ozemlju Republike Slovenije v skladu s členom 9 te direktive uveljavijo 

strožje zahteve.  
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Investicija je usklajena tudi z naslednjimi strategijami, politikami in razvojnimi dokumenti na 

območju R Slovenije in ožje na območju Podravske regije, kot sledi: 

1. Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (osnutek, avgust 2013) 

2. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 

do 2017 

3. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) 

4. Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014 – 2020 (predlog, januar 

2015) 

5. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Sveta Ana 

(december 2012) 

 

3.2.1 Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020  

Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020 okolja ne obravnava le kot dejavnik omejevanja rasti, 

ampak kot razvojno priložnost za novo razvojno paradigmo, ki išče sinergije med cilji na 

gospodarskem, družbenem in okoljskem področju. Na tem področju strategija posebej 

izpostavlja: 

 Zmanjšanje pritiskov na okolje s pozitivnimi in negativnimi spodbudami za znižanje 

onesnaževanja, učinkovito rabo in upravljanje z naravnimi viri, razvoj in uporaba 

proizvodov, storitev in tehnologij, ki bodo okolju prijazni ali bodo odgovarjali na izzive 

podnebnih sprememb.  

 

S prioriteto Zeleno življenjsko okolje želi strategija med drugim doseči tudi: 

 Izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje kakovostnih in stroškovno učinkovitih javnih 

storitev na področju varstva okolja (kakovost voda, ravnanje z odpadki, dostop do 

kakovostne pitne vode, kakovosti zraka in tal).  

 

3.2.2 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005 

– 2017  

Država je sprejela predmetni dokument za potrebe ureditve področja odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih vod. Ta za vsa poselitvena območja v Sloveniji natančno opredeljuje 

kakšno komunalno infrastrukturo na tem področju je potrebno zgraditi in do kdaj. 

 

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. 
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3.2.3 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode(Uradni list RS št. 98/15) 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ureja emisije snovi pri odvajanju 

odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in določa: 

 merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda, 

 mejne vrednosti emisije snovi, 

 ukrepe zmanjševanja emisije snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode in  

 monitoring stanja vodnih teles, v katera se odvajajo komunalne odpadne vode. 

 

Uredba določa, da morajo biti aglomeracije zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem 

območju opremljena z: 

 javnim kanalizacijskim omrežjem, 

 komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode. 

 

Uredba tudi določa, da mora investitor, lastnik ali upravljavec javne kanalizacije pri načrtovanju, 

gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju javnega kanalizacijskega omrežja zagotoviti, 

da se upoštevajo količina in značilnosti komunalne odpadne vode in da se za njeno odvajanje 

uporabljajo objekti in naprave javne kanalizacije, ki: 

 izpolnjujejo zahteve v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, 

 so izvedeni tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje komunalne odpadne vode, in 

 imajo ustrezno hidravlično zmogljivost. 

 

3.2.4 Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014 – 2020 (predlog, 

januar 2015)  

RRP Podravske razvojne regije 2014 – 2020 obravnava odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 

okviru Razvojne prioritete III: Varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na 

nizkoogljično gospodarstvo. 

 

Cilj prioritete je izboljšanje kakovosti življenja, povečati samooskrbo in energetsko učinkovitost 

ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Svet se spoprijema z resnimi okoljskimi težavami, kot 

so spremembe podnebja, izčrpavanje naravnih virov, onesnaženje zraka in izginjanje biotske 

raznovrstnosti. Vsi ti problemi se bolj ali manj odražajo v Sloveniji, kakor tudi na območju 

Podravja. V večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2014-2020 bosta ohranjeno okolje in 

trajnostna raba virov okoljska izziva, ki bosta ključnega pomena za ohranjanje blaginje in 

kakovosti življenja v regiji. V okviru te prioritete bodo razvojni cilji Podravja usmerjeni v 

optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj Podravja ter zagotavljanje uravnotežene 

infrastrukturne opremljenosti. Programi in ukrepi bodo usmerjeni v zagotavljanje večje 

energetske samostojnosti Podravja, povečanje pridobivanja energije iz obnovljivih virov 

energije, izboljšavo učinkovite rabe energije ter tako prispevek k cilje nizkoogljične družbe. 

Spodbude bodo namenjene tudi optimalnemu varstvu okolja z zagotavljanjem ustrezne okoljske 

infrastrukture, zmanjšanju količine odpadkov ter prilagajanju podnebnim spremembam. 

 

Ukrepi na področju varstva okolja in učinkovite rabe virov bodo usmerjeni v: 

 vzpostavitev primernega sistema za ravnanje z odpadki, 

 energetska učinkovitost (inovativne tehnologije, energetska učinkovitost in uporaba 

obnovljivih virov energije), 

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/uploads/datoteke/Komunalna_uredba_2015.pdf
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/uploads/datoteke/Komunalna_uredba_2015.pdf
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 povečevanje snovne učinkovitosti, 

 naložbe v učinkovito oskrbo z vodo (avtomatizacija in prenova vodovodnega omrežja), 

 izgradnja okoljske infrastrukture (odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 

degradirana območja, obvladovanje poplavne ogroženosti). 

 

Podravje ima na področju varstva okolja in investicij v razvoj okoljske infrastrukture še vedno 

velik primanjkljaj. Še posebej so velike razlike med urbanimi sredinami in podeželjem na 

področju zagotavljanja neoporečne pitne vode in čiščenja odpadnih voda. Podravje je tudi velik 

rezervoar pitne vode, ki pa je zaradi najrazličnejših vzrokov zelo ogrožen in ponekod že 

prekomerno onesnažen.   

 
Med načrtovane izvedbene projekte okviru RRP Podravske razvojne regije 2014 – 2020 je 

uvrščena tudi investicija v Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani. 

 

 

3.2.5 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Sveta 

Ana (december 2012) 

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.  
 
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. 

 

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.  

 
V občinski Operativni program je uvrščena tudi investicija v Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

v Sveti Ani. 
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4 OPIS VARIANTE  

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta smo obdelali dve variantni rešitvi, ki sta 

prikazani v nadaljevanju.   

  

Varianta 1: Minimalna varianta ali brez investicije 

Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

 

 

4.1  Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

V varianti 1 ja predvideno nespremenjeno stanje. Občina ne pristopi k izgradnji kanalizacije in 

ČN. Prebivalci dela naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh 

odvajajo odpadne vode v greznice, ki jih občasno praznijo in v bližnje vodotoke, kar lahko 

pripelje do onesnaženja podtalnice.  

  

Z neurejenim odvajanjem odpadne vode lahko pride do onesnaženja vodotoka, ki izvira 

neposredno pod naseljem Sveta Ana in teče pod naseljem Froleh v občino Benedikt in se v Sv. 

Trojici izliva v reko Velko, le-ta naprej v reko Pesnico, ki dalje teče čez Podravsko in Pomursko 

regijo in se izliva v reko Dravo. Odvajanje odpadne vode v greznice, zakonsko ne bo več 

dopustno po letu 2016.  

 

 

4.2  Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani  

Namen izgradnje kanalizacije je, povezati obstoječe kanalizacijske vode (izpuste) in jih speljati 

do lokacije predvidene ČN 1.300 PE. Povezali se bodo obstoječi kanalizacijski izpusti in izvedli se 

bodo navezovalni jašek za kasnejše priključke individualnih stanovanjskih objektov. Kanalizacija 

bo gravitacijska in tlačna in bo izvedena iz cevi PVC/SN8 fi 250 mm in fi 300 mm, jaški so PE fi 

1000 mm, Za tlačne vode se uporabi cev PEHD100  SDR 17 PN 10 d=80 mm, po SIST ISO 8772, 

katera se spaja z elektrouporovno spojko. Črpališče bo tipsko z vgrajenima dvema potopnima 

črpalkama na prosti hod fi 80 mm. Priključna nazivna moč črpališča bo znašala do 5,5 kW. 

 

Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja bo znašala 9.939,40 m. Od tega bo 9.737,90 m 

gravitacijske kanalizacije in 201,50 m tlačne kanalizacije, črpališče bo eno. 

 

Komunalna kanalizacija se bo priključila na čistilno napravo preko revizijskega jaška, ki bo imel 

tudi funkcijo merilnega jaška. Zasnova naprave temelji na grobem predčiščenju, ki se bo vršilo s 

pomočjo tipskih rotacijskih grabelj in lovilca maščob ter peska. Tako očiščena voda grobih 

delcev se bo nadalje obdelovala na tipski biološki stopnji vrste Rešetilovs (MBBR), v katero 

spada tudi UV sterilizacija vode. Predvideni tip: 2.N+P (+C) YP.4-M1 (2x 650 PE). 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV  

5.1  Vrsta investicije  

Investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode in izgradnjo čistilne naprave na območju naselij 

Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh spada med okoljsko 

infrastrukturo, in sicer: vlaganja v izgradnjo sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in 

padavinskih voda (sekundarno omrežje) in izgradnja manjših (javnih in individualnih) čistilnih 

naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva – do 2.000 populacijskih enot.  

 

V nadaljevanju je predstavljen tehnično – tehnološki rešitev investicije za varianto 2:  Odvajanje 

in čiščenje odpadnih voda v naseljih Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in 

Froleh, saj varianta 1: minimalna varianta ali »brez« investicije ne predvideva vlaganja v 

kanalizacijski sistem.  

 

 

5.1.1 Opredelitev osnovnih tehnično  - tehnoloških rešitev v okviru investicije  

Investitor namerava zgraditi novi kanalizacijski sistem s čistilno napravo na območju naselij 

Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, v skupni dolžini cca 9.939,40 

m.  Od tega bo 9.737.90 m  gravitacijske kanalizacije in 201,50 m tlačne kanalizacije, črpališče bo 

eno. 

 

Projektne rešitve pri upoštevanju komunalne in druge infrastrukture: 

 

Cevovodi 

Kanalizacijski vodi bodo odmaknjeni po horizontali od vodovoda 3 m, ko bo kanalizacijski vod 

potekal na manjši ali enaki globini kot cevovod, v primeru, da bo kanalizacijski vod potekal na 

večji globini kot vodovod, pa bo odmaknjenost 1,5 m. Minimalni vertikalni odmik pri križanju 

cevovoda vodovoda in kanalizacije bo znašal 0,30 m, ko bo potekal cevovod nad kanalizacijo. 

 

Kot križanja, ne bo manjša od 45%. Ustji cevi zaščite, bosta odmaknjeni od zunanje stene 

kanalizacije najmanj 3 m na vsako stran. Med izvajanjem gradbenih del, si je potrebno pridobiti 

stalni nadzor nad deli iz strani Mariborski Vodovod d.o.o. 

 

Pri križanjih kanalizacijskega voda z cevovodom vodovoda, se bo le ta izvedel tako, da bo znašal 

vertikalni odmik kanalizacije 1,0 m od oboda vodovoda ter 0,6 m v poteku vodovoda nad 

kanalizacijo. Horizontalni odmiki bodo znašali 3,00 m kadar bo kanalizacija na enaki ali manjši 

globini kot vodovod in 1,5 m, kadar bo potekala kanalizacija na večji globini kot vodovod. 

 

Pred samim pričetkom gradbenih del bo potrebno na terenu s pomočjo upravljavca vodovoda, 

zakoličiti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vršiti pod nadzorom upravljavca 

vodovoda. 10 dni pred začetkom gradbenih del, bo potrebno iz strani gradbenega izvajalca 

obvestiti Mariborski Vodovod, da se izvede zakoličba trase vodovoda. Vsi izkopi ob neposredni 

trasi vodovoda, se bodo izvajali ročno. 
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Elektrika 

Pri lesenih oporiščih, ki bodo vpeta v drogovnike ali betonske klešče, se med časom gradnje 

upošteva, da mora ostati vznožje lesenega droga po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm od 

tal. Oddaljenost od roba izkopanega jarka za polaganje kanalizacijske cevi do oporišč bo izven 

samega naselja 5 m v naselju pa 1,5 m. Vodoravni razmik pri paralelnem polaganju 

kanalizacijske cevi zraven elektroenergetskega kabla, bo najmanj 0,5 m. Navpični svetli razmik 

pri križanju kabla in kanalizacije bodo 0,5 m. V primeru, ko ne bodo mogli doseči želenih 

odmikov bodo izvedli zaščito kabla z cevno kanalizacijo. 

 

Pred samim pričetkom gradbenih del bo potrebno na terenu s pomočjo upravljavca el. omrežja, 

zakoličiti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vršiti pod nadzorom upravljavca el. 

omrežja. 

 

Telefon  

Križanje in vzporedni potek kanalizacije od obstoječega TK omrežja bo projektiran tako, da kot 

križanj ni manjši od 45°vertikalni odmik pa 0,6 m, horizontalni odmik od zemeljskega TK 

omrežja bo najmanj 1-2 m. Na samih mestih križanj bodo TK kabli zaščiteni s PVC cevmi in sicer 

najmanj 3 m na vsako stran od osi kanalizacije. 

 

Vsako poškodbo TK omrežja med gradnjo, je potrebno takoj javiti na Občino Sveta Ana. Pred 

samim pričetkom gradbenih del bo potrebno na terenu s pomočjo upravljavca TK omrežja, 

zakoličiti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vršiti pod nadzorom upravljavca TK 

omrežja. 

 

Lokalne poti 

Trasa poteka večinoma po lokalnih poteh. Med samo izgradnjo se bodo izvajale zaščite izkopov 

gradbenih jarkov z opažem. Izkopi se bodo izvajajo v osi oz. ob notranjem robu vozišča. Izvajali 

se bodo selektivno (izkop na dnevnem delu trase - polaganje cevovoda - zasip na danem izkopu). 

Sama sanacija vozišča, se bo izvaja po predpisani tehnični rešitvi.  

 

Električni priključki 

Za objekt bo potrebno izdelati električne instalacije jakega toka, NN električni priključek za 

trifazno napetost 400 V. Črpališče: iz transformatorske postaje TP Froleh izvod: I-01 smer 

Froleh-Bačkova, natančneje iz obstoječe omarice na parc. št.:403/22 k.o.: Zg. Ščavnica 

 

Iz odjemnega mesta se bo napajalni kabel položi do prostostoječe razdelilne omarice PS-PRMO, 

za črpališče.  

 

V električni omarici PS-PRMO se bodo izvajale meritve električne energije, omarica bo tipske 

prostostoječe izvedbe. PS-PRMO, ki bo nameščen ob črpališču, pa bo nato napajal posamezne 

naprave na črpališču. Na črpališču bo tudi tipska oprema za zaščito in krmiljenje porabnikov, 

oprema bo dobavljena v sklopu črpališča  in jo bo dobavil dobavitelj opreme.  
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Na projektiranem območju bo potrebno vse kovinske dele oz. naprave med sabo povezati s 

tračnim ozemljilom Fe/Zn 25x4mm. Vsi kabli na projektiranem območju se bodo pred 

polaganjem uvlekli v cevi Stigmaflex fi 110 mm. 

 

Ves NN razvod in električne insatlacije bo potrebno izvesti v skladu z veljavnimi predpisi. Kabli 

naj bodo položeni v zemljo, vsi izkopi na območju obstoječih kablovodov morajo biti izvršeni 

ročno. Med gradnjo predvidenih objektov mora investitor oz. izvajalec gradbenih del preprečiti 

dostop kamionov in gradbenih strojev nad mehansko nezaščitene dele kablovodov ter preprečiti 

trajno odlaganje materiala ali posnetje materiala nad njimi. Po končanih gradbenih delih mora 

ostati globina vkopa ista kot do sedaj.  

 

Na območju kanalizacije bodo porabniki napajani in varovani pred vplivi električnega toka s 

pomočjo el. omarice tipske izvedbe, kjer bo nameščena tipska stikalna oprema za krmiljenje in 

zaščito naprav  na območju črpališča. Po podatkih pridobljenih od proizvajalca se predvideva 

črpališče z močjo 3 kW. Prostostoječa priključno razdelilna merilna omarica bo tipiziranih 

dimenzij in mora biti ustreznega zaščitnega razreda. Razdelilnik mora biti s stopnjo zaščite pred 

udarom trdih teles in tekočin IP 54 z možnostjo priključne sponke za kabel prereza do 240 mm2. 

 

Čistilna naprava  

Potrebno bo zgraditi čistilno napravo. Izbrana lokacija ČN je na parcelni št.: 59/3, k.o.: Zgornja 

Ročica. Naprava bo velikosti 1300 PE, z dnevno obremenitvijo Qd= 260,72 m3/d, Qmax = 9,05 l/s. 

 

Čistilna naprava bo v grobem sestavljena iz dveh delov: 

1. Predčiščenje (usedanje trdih in velikih delov -maščobe,…), 

2. Biološka stopnja (eliminacija dušika), 

 

GROBO PREDČIŠČENJE: 

Voda, ki bo priteka iz obstoječe kanalizacije bo tekla direktno skozi fine rotacijske grablje v 

črpališče. V same grablje bo speljan tudi gravitacijski dovod iz zalogovnika za sprejem grezničnih 

gošč. Greznične gošče se bodo v zalogovnik dovažale le v slučaju morebitne intervencije, da 

prevoz ne bo možen na katero drugo ČN. V tem primeru se bo izpust iz avtocisterne v sam 

zalogovnik izvršil po gumijasti cevi, tako, da ne bo prišlo do izliva vsebine. 

 

Odpadek iz grabelj se bo odlaga v PVC vodotesno posodo. Iz črpališča bo vodil tlačni vod v 

maščobni lovilec in usedalnik peska ter od tukaj v razdelilno črpališče od koder se bo voda 

prečrpava na dve ločeni liniji biološke stopnje čiščenja. 

 

BIOLOŠKO ČIŠČENJE: 

Se bo vršil na tipski biološki stopnji vrste Rešetilovs, konzorcija BIOCLERE. Naprava bo v celoti 

iz nerjaveče pločevine in se bo v celoti nahaja pod zemljo, postavila se bo na AB temeljno ploščo. 

Krmiljenje naprave bo avtomatsko. Opis ene linije čiščenja: Voda bo pritekala direktno v lamelni 

usedalnik. Od tukaj se bo voda pretaka v posebni prekat v katerem bodo plastična polnila, ki 

prosto lebdijo v vodi. Pod njimi se bodo nahajajo difuzorji, ki se občasno, odvisno od potrebe, 

aktivirajo. Namen tega prekata bo povzročanje nitrifikacije kakor tudi denitrifikacije. Od tukaj se 

bo voda izlivala v deljene prekate (aeracijske bazene) v katerih se bodo nahajali plastični 

bionosilci (fotrole). Namen teh nosilcev bo pridobivanje površine za bakterije in ostalo potrebno 

biologijo. Pod nosilci se bodo nahajali difuzorji. Iz zadnjega prekata se bo preko lamelne letve, ki 
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preprečuje iztok plavajočih delcev, voda izliva v UV sterilizator, ter od tam preko merilnega 

jaška v recipient. V merilnem jašku se bo vključila tudi linija (pritok) iz druge biološke linije. 

 

Odvečno blato, ki se bo nahajalo v napravi se bo avtomatsko občasno s pomočjo talnih črpalk 

prečrpalo v recirkulacijski bazen, ki bo AB ovalne konstrukcijske zasnove. Tukaj voda rotacijsko 

omogoča posedanje delcev blata, ki v konusu povzročajo delno stabilizacijo blata in s tem 

zmanjšujejo volumen. Del vode pa se bo izlival gravitacijsko nazaj v črpališče. Stabilizirano blato 

se bo občasno (po potrebi) izčrpavalo z avtocisterno (koncesionar) in se odvažalo na nadaljnjo 

predelavo v najbližjo centralno čistilno napravo oz. na dehidracijski stroj. Del blata se bo 

prečrpaval nazaj na biološko stopnjo v delno obdelavo kjer se bo s tem zmanjševal njegov 

volumen. 

 

Iztok (izpust) v recipient (vodotok Ročica) bo urejen preko obstoječe betonske izpustne glave z 

LTŽ žabjim poklopcem, ki varuje napravo pred vdorom vode in zalitjem. Izpustna glava bo 

oblikovana pod naklonom brežine vodotoka in ne bo segala v svetli profil vodotoka. Iztok bo 

dodatno zavarovan z granitnim kamenjem, ki bo varoval brežino in del dna vodotoka pred 

erozijo. Teme cevi iztoka bo pod koto srednje nizke vode. 

 

 

5.1.2 Fizični kazalniki investicije  

Investicija bo zajemala izgradnjo: 

 Gravitacijska kanalizacija v dolžini 9.737,90 m 

 Tlačna kanalizacije v dolžini 201,50, 

 1 črpališče in 

 Čistilne naprave s 1.300 PE. 

 

 

5.2   Ocena investicijskih stroškov  

V nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost v stalnih in tekočih cenah v skladu z določili 

Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in sprememb).  

 

Skladno z omenjeno Uredbo ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so 

opredeljene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2015 (UMAR, september 2015). Pri 

preračunu investicijskih vrednosti v tekoče cene smo upoštevali napovedi povprečne letne 

inflacije v višini 0,8% za leto 2016 in 1,4 za leto 2017. Povprečno rast cen oz inflacijo za leti 2018 

in 2019 smo izračunali po zadnjem znanem podatku iz leta 2017 oz. koeficient 1,014.  

 

 

5.2.1 Investicijski stroški variante 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

Predpostavili smo odvajanje odpadne vode v greznice, praznjenje greznic in odvoz odpadne 

vode na čiščenje v najbližjo ČN. Pri izračunu stroškov te variante smo upoštevali naslednje 

predpostavke: 

 339 gospodinjstev 

 Praznjenje greznic 2 x letno. 
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Stroški so naslednji: 

Prevoz s cisterno znaša 45,05 € x 2 =           90,10 € 

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod znaša 2 x 30 m3 x 1,3056 €  =           41,17 € 

Letni stroški odvajanja in čiščenja odpadnih voda za eno gospodinjstvo =         131,27 € 

Letni stroški za 339 gospodinjstev bi tako znašali    =    44.501,89 € 

  

Na osnovi zgornjih podatkov smo izračunali diskontirane stroške praznjenja greznic za 

gospodinjstva v naseljih Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh za 

obdobje naslednjih 30 let. Izračunana je bila neto sedanja vrednost predvidenih stroškov 

(uporabljena je 7 % diskontna stopnja). 

 

TABELA 2: Izračun stroškovne učinkovitosti variante 1 

Leto 
Letni 

strošek 
Koeficient Vrednost Leto 

Letni 

strošek 
Koeficient Vrednost 

1 44.502 0,934579 41.591 16 44.502 0,338735 15.074 

2 44.502 0,873439 38.870 17 44.502 0,316574 14.088 

3 44.502 0,816298 36.327 18 44.502 0,295864 13.167 

4 44.502 0,762895 33.950 19 44.502 0,276508 12.305 

5 44.502 0,712986 31.729 20 44.502 0,258419 11.500 

6 44.502 0,666342 29.653 21 44.502 0,241513 10.748 

7 44.502 0,622750 27.714 22 44.502 0,225713 10.045 

8 44.502 0,582009 25.900 23 44.502 0,210947 9.388 

9 44.502 0,543934 24.206 24 44.502 0,197147 8.773 

10 44.502 0,508349 22.622 25 44.502 0,184249 8.199 

11 44.502 0,475093 21.143 26 44.502 0,172195 7.663 

12 44.502 0,444012 19.759 27 44.502 0,160930 7.162 

13 44.502 0,414964 18.467 28 44.502 0,150402 6.693 

14 44.502 0,387817 17.259 29 44.502 0,140563 6.255 

15 44.502 0,362446 16.130 30 44.502 0,131367 5.846 

    
SKUPAJ 1.335.057 

 
552.226 

 

Neto sedanja vrednost predpostavljenih stroškov praznjenja greznic in čiščenja odpadne vode 

na ČN znašajo 552.226 €.  

 

5.2.2 Investicijski stroški variante 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Okvirna vrednost investicijskih del v izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v 

naseljih Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh v občini Sveta Ana bo 

znašala 1.180.586,46 € v stalnih cenah in 1.200.000,00 € v tekočih cenah. Vrednost je povzeta po 

projektantskem predračunu iz novembra 2014. 
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TABELA 3: Ocenjena vrednosti investicije v stalnih cenah  

Oz. Opis del Neto vrednost v € DDV v € Skupaj v € 

1 Investicijska dokumentacija 1.433,44 315,36 1.748,80 

2 GOI dela 951.489,03 209.327,59 1.160.816,61 

3 Gradbeni nadzor 9.676,93 2.128,92 11.805,85 

4 Ostali splošni stroški 5.094,42 1.120,77 6.215,19 

  Skupaj 967.693,82 212.892,64 1.180.586,46 

 

TABELA 4: Ocenjena vrednosti investicije v tekočih cenah  

Oz. Opis del Neto vrednost v € DDV v € Skupaj v € 

1 Investicijska dokumentacija 1.433,44 315,36 1.748,80 

2 GOI dela 967.177,92 212.779,15 1.179.957,07 

3 Gradbeni nadzor 9.836,06 2.163,93 11.999,99 

4 Ostali splošni stroški 5.159,13 1.135,01 6.294,14 

  Skupaj 983.606,56 216.393,44 1.200.000,00 

 

 

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

6.1  Strokovne podlage za izdelavo DIIP  

Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in Ur.l. RS, št. 54/2010).  

 

Predhodne idejne rešitve in študije, ki so bile podlaga za pripravo predmetne investicije so 

naslednje: 

 Tehnično poročilo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani, PZI 308-03/11, ki ga 

je izdelalo podjetje AGJ – Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring Rebernik Goran 

s.p., maj 2014. 

 Načrt elektro instalacij in elektro opreme 4, PGD 308-03/11, ki ga je izdelalo podjetje AGJ 

– Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring Rebernik Goran s.p., maj 2011. 

 Načrt za izvedbo NN in el. priključka 4.1, PGD 308-03/11, ki ga je izdelalo podjetje AGJ – 

Ekološko svetovanje, projektiranje – inženiring Rebernik Goran s.p., maj 2011. 

 Tehnično poročilo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani – čistilna naprava, PZI 

308-03/11, ki ga je izdelalo podjetje AGJ – Ekološko svetovanje, projektiranje – 

inženiring Rebernik Goran s.p.  

 

 

6.2  Opis lokacije  

6.2.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

V primeru ohranitve obstoječega stanja se bodo greznice za zbiranje odpadnih voda nahajale ob 

hišah v naseljih Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. 

 

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


 
Dokument identifikacije investicijskega projekta                                    19 

6.2.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Kanalizacijski sistem bo potekal skozi naselja Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. 

Ročica in Froleh, v skupni dolžini 9.939,40 m. Sama lokacija cevovodov bo potekala po 

naslednjih parcelnih številkah: 

 

OBČINA SVETA ANA: 

k.o. Zgornja Ročica: 

165/1, 1026/1, 166/10, 166/8, 1027/1, 250/4, 250/1, 256/1, 244/1, 261/2, 261/1, 259/1, 

259/6, 259/2, 217, 218/1, 218/2, 219/7, 225, 232, 365, 59/3, 59/5, 1022, 38/5, 37/5, 8/2, 3/6, 

15/2, 1023/2, 1004/5, 1004/7, 1004/6, 1004/4, 1005/1, 1005/2, 1008/4, 1014/9, 1014/10, 

1014/7, 1020/1, 43, 41, 39/11, 39/12, 39/7, 91/31, 90/34, 90/5, 90/33, 90/32, 90/25, 90/18, 

90/17, 90/28, 90/26, 90/14, 91/2, 28, 24/1, 26/1, 23, 26/2, 47/2, 47/1, 47/4, 1026/2, 85/8, 

85/7, 85/6, 85/4, 85/2, 171/2, 163/33, 64/5, 163/25, 163/40, 163/24, 63/1, 163/20, 163/19, 

130/3, 130/1, 129, 125, 124, 123, 116/8, 116/1, 115/1, 111/9, 111/8, 111/11, 112/1, 115/4, 

115/12, 136/1, 139, 163/23, 163/37, 163/17, 163/16, 163/13, 163/12, 14/2, 7/5, 148, 143, 

1027/2, 381, 375/2, 379, 375/1, 370, 367/2, 216, 215/3, 226/2, 228, 110, 108, 107/2, 101, 103, 

100/5, 100/4, 217, 215/2, 366, 380, 395, 394, 397, 403, 402/2, 407, 408, 388/1 

 

k.o. Kremberk: 

239/1, 240/3, 240/1, 301/14, 301/11, 301/10, 315/6, 315/8, 347/5, 318/5, 318/4, 347/2, 

315/4, 315/9, 294/5, 284/1 

 

k.o. Krivi vrh: 

5/13, 5/14, 5/12, 5/11, 4/3, 14/1, 3/2, 5/1, 31/4, 31/5, 31/6, 25, 31/3, 28/2 

 

k.o. Zg. Ščavnica: 

384/17, 384/22, 1007, 403/2. 

 

OBČINA BENEDIKT: 

k.o.: Drvanja: 941/2, 638/1 

  

NN PRIKLOP: 

k.o. Zgornja Ročica: 248/1 

 

Čistilna naprava bo zgrajena v k.o. Zgornja Ročica, parcelna številka: 59/3. Teren lokacije ČN ne 

predstavlja poplavne ogroženosti, kljub temu se teren zviša za cca 1 m nad obstoječim terenom. 

Kota platoja ČN se nahaja na: 276.60 m.n.v. 

 

 

6.3  Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicije 

6.3.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

Stroški praznjenja greznic in čiščenja odpadne vode na ČN se bodo pojavljali letno in jih bodo 

plačevali prebivalci sami. V primeru variante 1 ne bo prišlo do izvajanja investicijskih del. 
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6.3.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Investicija v izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje in čistilne naprave v naseljih Sveta 

Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, se bo izvajala od 24.02.2016 do 

predvidoma 31.12.2019. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 

investicije v stalnih in tekočih cenah je prikazana v naslednjih tabelah. 

 

TABELA 5: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v stalnih cenah, v €  

Oz. Opis del 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € 

1 Investicijska dokument. 1.748,80 0,00 0,00 0,00 1.748,80 

2 GOI dela 292.617,07 293.432,54 289.381,20 285.385,80 1.160.816,61 

3 Gradbeni nadzor 2.999,99 2.976,19 2.935,10 2.894,57 11.805,85 

4 Ostali splošni stroški 2.634,14 1.210,32 1.193,61 1.177,13 6.215,19 

 
Skupaj 300.000,00 297.619,05 293.509,91 289.457,50 1.180.586,46 

 

Investicijski stroški po stalnih cenah znašajo 1.180.586,46 €. Predvidena dinamika izvajanja del 

je sledeča: v leta 2016 bo stroškov predvidoma za 300.000,00 €, leta 2017 za 297.619,05 €, leta 

2018 za 293.509,91 € in leta 2019 za 289.457,50 €. 

  

TABELA 6: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v tekočih cenah, v €  

Oz. Opis del 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € 

1 Investicijska dokument. 1.748,80 0,00 0,00 0,00 1.748,80 

2 GOI dela 292.617,07 295.780,00 295.780,00 295.780,00 1.179.957,07 

3 Gradbeni nadzor 2.999,99 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.999,99 

4 Ostali splošni stroški 2.634,14 1.220,00 1.220,00 1.220,00 6.294,14 

  Skupaj 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 

 

Investicijski stroški po tekočih cenah bodo znašali 1.200.000,00 €. V vseh štirih letih bo 

predvidoma nastalo za 300.000,00 € stroškov letno.  

  

Podrobnejši terminski načrt izvajanja aktivnosti za izvedbo investicije je prikazan v naslednji 

tabeli. 
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TABELA 7: Terminski načrt investicije  

Oz.  
Opis aktivnosti 

Do 

2016 

2016 2017 2018 2019 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 
Projektna 

dokumentacija 
 

                

2 Gradbeno dovoljenje                  

3 
Investicijska 

dokumentacija 
 

                

4 Javna naročila                   

5 
Sklenitev pogodb za 

gradnjo in nadzor 
 

                

6 Gradbena dela                   

7 Gradbeni nadzor                   

8 Financiranje naložbe                   

9 
Tehnični prevzem in 

pred. v uporabo  
 

                

10 Obratovanje                  
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6.4  Varstvo okolja  

6.4.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

Neurejeno odvajanje odpadnih voda ima negativen vpliv na okolje. Nekatera gospodinjstva, ki se 

nahajajo na območju predmeta investicije odvajajo odpadne vode v greznice, del pa odpadne 

vode izliva v bližnje vodotoke. Lahko pride do onesnaženja podtalnice in bližnjih vodotokov, kar 

bi lahko imelo zelo negativen učinek na okolje. 

  

6.4.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Ocena vplivov na okolje za izgradnjo kanalizacije 

Za nameravan poseg skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna 

presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00, 83/02), ni potrebna izdelava celovitega 

poročila o vplivih na okolje, pač pa zadošča ocena vplivov na okolje oziroma izvedeniško mnenje. 

 

Ta sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise 

in normativne zahteve glede obremenjevanja okolja ter vse zahteve iz tega dokumenta. Na 

osnovi ocene obstoječega stanja okolja, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne 

sestavine okolja in veljavnih normativnih zahtev ugotavljamo: 

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

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

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

vrednosti, 

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

nevarnimi snovmi, 

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

 nameravani poseg ne bo ogrožal objekta kulturne dediščine, 

 poseg ne bo imel večjega vpliva na kakovost voda na tem območju. Stanje bo celo 

izboljšano. 

 

Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je nameravani poseg izvedba komunalne ureditve naselij 

Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, iz okoljevarstvenega vidika 

sprejemljiv za vse segmente naravnega in bivalnega okolja, prav tako sta obe občini, ki sta 

vključeni v investicijo, dolžni opremiti z javno kanalizacijo obravnavano območje v skladu 

Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 

105/2002, 50/2004). 

 

Ocena vplivov na okolje za izgradnjo ČN 

Za nameravan poseg skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna 

presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00, 83/02), ni potrebna izdelava celovitega 

poročila o vplivih na okolje, pač pa zadošča ocena vplivov na okolje oziroma izvedeniško mnenje: 
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 HRUP  

Naprava ima vgrajeni samo dve potopni črpalki. Obe sta stalno potopljeni, zato je njuno 

delovanje neslišno. Hrup na ČN ne bo presegal 40 db/A, merjeno v oddaljenosti 20 m od ČN,  

torej bo manjši od zakonsko dovoljenega. 

 

 SMRAD  

Predvidena je zaprta izvedba čistilne naprave, zato ne pričakujemo nikakršnih emisij smradu. a 

prispevnem področju naprave ni takšnih odpadnih vod, ki bi lahko povzročale večje motnje v 

delovanju naprave, zato tudi po tej strani ne pričakujemo večjih izpadov obratovanja naprave. 

 

 VIZUALNI IZGLED CČN 

Večji del naprave je vgrajen v zemlji, viden je samo zgornji del precejalnika. Izgled tega dela je 

prilagojen okolici in ne bo motil krajinskih značilnosti. 

 

Ta sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise 

in normativne zahteve glede obremenjevanja okolja ter vse zahteve iz tega dokumenta. Na 

osnovi ocene obstoječega stanja okolja, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne 

sestavine okolja in veljavnih normativnih zahtev ugotavljamo: 

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

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

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

vrednosti. 

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

nevarnimi snovmi. 

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

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

celo izboljšano. 

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

projektni dokumentaciji št. soglasja: 35507-3579-03-AL-VL.doc. 

 

Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je nameravani poseg izgradnja biološke ČN v občini Sveta 

Ana, iz okoljevarstvenega vidika sprejemljiv za vse segmente naravnega in bivalnega okolja. 

Ocenjujemo, da bo stanje po posegu, za nekatere segmente okolja celo izboljšano. 

 

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: 

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

surovin), 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

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

odpadkov), 

 trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

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

vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 

  

Operacija bo imela pozitiven vpliv na okolje, saj bo z zgrajenim sistemom zbiranja, odvajanja in 

čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica 

in Froleh ekološko precej razbremenjen vodotok, ki izvira neposredno pod naseljem Sv. Ana in 
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teče skozi občine Sveta Ana, Benedikt  in se v Sv. Trojici izliva v reko Velko, ta pa v Pesnico, ki 

dalje teče čez Podravsko in Pomursko regijo in se izliva v reko Dravo.  

 

1. Po zaključku gradbenih del je potrebno na območju travnikov vzpostaviti stanje, kot je 

bilo pred posegom 

2. višek materiala se odlaga na deponijo označeno na situaciji 

3. Dreves in grmovne zarasti ob objektu in na trasi iztoka, kot tudi na mestu iztoka v reko, 

ni dovoljeno izsekavati. Ob morebitnem uničenju grmovnic oz. dreves je le te treba 

zasaditi z avtohtonimi vrstami (vrbe, jelše,topoli,…) po zaključku del. 

4. V času del preprečiti odtekanje odpadnih voda in olj v tla in okolico 

5. V primeru nastopa visokih vod vodotoka Ročica je potrebno vsa dela prekiniti, gradbeni 

material in stroje odstraniti. 

6. Začasne deponije je potrebno predvideti izven struge Ročice in območja potencialno 

ogroženega z visokimi vodami vodotoka Ročica, območja pod vplivom zalednih vod ali 

erozijsko in plazovito ogroženega območja. 
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6.5  Kadrovsko – organizacijska shema  

6.5.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

V primeru variante 1 se investicija ne bo izvajala.   

 

6.5.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Občina Sveta Ana bo vodenje projekta in nadzor pri izvedbi kanalizacijskega omrežja in ČN 

izvedla z obstoječim kadrom in zunanjimi sodelavci.  

 

Vodja projekta (uslužbenec občinske uprave) bo odgovoren za uspešno izvedbo projekta. 

Njegove naloge in odgovornosti so: pravočasna pridobitev projektne dokumentacije in zagon 

projekta, koordinacija izvajanja projekta in izvajanje strokovnega nadzora ter ustrezno 

ukrepanje v primeru odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene 

cilje, razreševanje problemov in spremljanje finančnega plana. Vodja projekta bo svoje funkcije 

izvajal preko vodje gradbišča, projektanta in bo odgovoren za načrtovanje vseh izvedbenih del, 

napredovanje del, nadzor, kontrolo kakovosti in poročanje o stanju del.  

  

Reference odgovornega vodje projekta v občini: 

Ime in priimek:  Viktor Kapl   

Delovno mesto:  tajnik občine  

Izobrazba:    višji poslovni sekretar    

 

TABELA 8: Izbrani projekti (EU): 

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

Obdobje 2007 – 2008 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge na 2. razpis, izvedba javnega naročila, spremljanje projekta, 

koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega poročila  

Naziv projekta Izgradnja kulturno-turističnega centra 

Obdobje 2008-2009 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge na 2. razpis, izvedba javnega naročila, spremljanje projekta, 

koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega poročila  

Naziv projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naselju Lokavec 

Obdobje 2010-2012 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge na 5. razpis, izvedba javnega naročila, spremljanje projekta, 

koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega poročila  

Naziv projekta 

Obdobje 2012 – 2014 

Položaj Vodja projekta in skrbnik pogodbe 

Opis dela Priprava vloge za 6. Javni poziv, izvedba javnega naročila, spremljanje 

projekta, koordinacija, priprava finančnih zahtevkov, izdelava zaključnega 

poročila 
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6.6  Viri financiranja  

6.6.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije  

V primeru variante 1 ne bo prišlo do investicije zato ni potrebno zagotavljati virov financiranja. 

 

6.6.2 Varianta 2: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani 

Naložba se bo financirala iz lokalnih virov – občinskega proračuna Občine Sveta Ana v 

Slovenskih goricah in nepovratnih sredstev MGRT 21. člen ZFO-1. MGRT pa bo občini odobrilo 

tudi brezobrestni kredit za delno financiranje izvedbe investicije. V naslednji tabeli so prikazni 

viri in struktura financiranja v stalnih cenah.  

 

TABELA 9: Viri in struktura financiranja v stalnih cenah v € 

Oz. Viri financiranja 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € % 

1 Občina Sv. Ana 127.208,00 124.827,05 293.509,91 289.457,50 835.002,46 70,73% 

2 MGRT 21. člen ZFO-1 69.117,00 69.117,00 0,00 0,00 138.234,00 11,71% 

3 Posojilo MGRT pp 160233 103.675,00 103.675,00 0,00 0,00 207.350,00 17,56% 

  Skupaj 300.000,00 297.619,05 293.509,91 289.457,50 1.180.586,46 100,00% 

  

V primeru variante 2 se bo investicija izvajala do konca leta 2019. Pripravljalne aktivnosti so se 

izvajale že v letu 2014 in 2016, začetek izvajanja del bo 26.02.2016 in predviden zaključek del 

31.12.2019. 

 

Investicijski stroški po tekočih cenah se bodo financirali v višini 854.416,00 € oz. 71,20 % 

zagotovila Občina sveta Ana, nepovratna sredstva MGRT 21. člen ZFO-1 bodo znašala 138.234,00 

€ oz. 11,52 % in brezobrestno posojilo MGRT v višini 207.350,00 € oz. 17,28 %. Pregled 

prikazuje naslednja tabela. 

 

TABELA 10: Viri in struktura financiranja v tekočih cenah v €  

Oz. Viri financiranja 2016 2017 2018 2019 Skupaj v € % 

1 Občina Sv. Ana 127.208,00 127.208,00 300.000,00 300.000,00 854.416,00 71,20% 

2 MGRT 21. člen ZFO-1 69.117,00 69.117,00 0,00 0,00 138.234,00 11,52% 

3 Posojilo MGRT pp 160233 103.675,00 103.675,00 0,00 0,00 207.350,00 17,28% 

  Skupaj 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 100,00% 
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6.7  Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oz. ekonomska upravičenost projekta  

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti je odvisna od števila priključenih gospodinjstev na 

kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo. Na kanalizacijski sistem in čistilno napravo se bodo 

gospodinjstva in ostali uporabniki (sedem gostinskih lokalov, pošta, zdravstveni dom, občina, 

vrtec in osnovna šola) priklapljali postopoma. V prvem letu obratovanja se bo na sistem 

predvidoma priključilo manj kot polovica uporabnikov (cca 40 %). Ostali se bodo zaradi 

razdrobljenosti poselitve priklapljali kasneje, predvidoma bo večina priklopljenih do leta 2020. 

Takrat bo kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo predvidoma polno zasedeno. 

 

Z izvedbo investicije v izgradnjo kanalizacije in ČN v Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. 

Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh, bodo dani pogoji, da se na ČN priključi 339 gospodinjstev – 

priključkov in ostali uporabniki - sedem gostinskih lokalov, pošta, zdravstveni dom, občina, vrtec 

in osnovna šola. Zaradi predvidenih dodatnih priključitev na tem območju je kapaciteta ČN večja 

od trenutnih potreb.  

 

 

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE  

Skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in Ur.l. RS, št. 54/2010), je za 

investicijske projekte, ki presegajo vrednosti 500.000 € potrebno pripraviti naslednjo 

dokumentacijo:  

 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in 

 Investicijski program (IP).  

 

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


PRILOGA 3 

 

SKLEP O POTRDITVI DIIP / PIZ /  IP / SPREMEMBI IP  

 

Investitor/občina:Občina Sveta Ana 

Naslov:Sv. Ana v Slov. goricah 17,  

Pošta: 2233 Sv. Ana v Slov. goricah  

 

Številka: 35405-3/2016-3 

Datum: 24.02.2016 

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 96/15-

ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 

državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), 

Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in Statuta občine (Ur. l. RS, št. 39/10,0107/10 in MUV, št. 

6/2014), je občinski svet/odgovorna oseba investitorja, dne 24.02.2016 s sklepom št: 35405-3/2015-

3 sprejel/a: 

 

1. Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) / pred investicijska zasnova 

(PIZ) / 
 
investicijski program (IP) / sprememba IP za investicija/projekt

1
: Odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda v Sveti Ani , ki ga je izdelal
2
: E-Zavod, Čučkova ul. 5, 2250 Ptuj, dne, februar 2016.  

 

2. V NRP občine se (označi) na osnovi sklepa občinskega (mestnega) sveta o sprejetju Odloka o 

proračunu (rebalansu proračuna), št. 41001-2/2014 z dne 3.2.2016:  

• uvrsti nova naložba;  

• spremeni veljavna naložba.  

 

3. Odobri se izvedba investicije. 

 
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi  23. člena Zakona o 
financiranju občin (ZFO-1), na osnovi izračunanih deležev razpoložljivih sredstev občin za 
sofinanciranje občinskih investicij (v letih 2016 in 2017, št. 4100-1/2016-1   z dne 28.01.2016, 
objavljenih na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo). 
 
Skladno z DIIP-om in načrtom porabe  je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  

 

4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV znaša 1.200.000,00 EUR, brez DDV 

983.606,56 EUR in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 24.2.2016 do  31.12.2019. 

 

5. Vire za financiranje zagotavljajo:  

 Lastna finančna sredstva v znesku 854.416,00  EUR  

 Nepovratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 138.234,00 EUR  

 Povratna (kredit) sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1  v znesku 207.350,00 EUR 

 Drugo v znesku ________________EUR. 

 

Ime in priimek odgovorne osebe: Silvo Slaček, župan 

 

žig     podpis  

 

 
1
 Navedite točen naziv investicijskega projekta.  

2
 Ime in naslov osebe oziroma organizacije, ki je pripravila DIIP / PIZ  / IP / spremembo IP ter datum 

izdelave.  


