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1 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA, 
IZDELOVALCEV INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
TER POVZETKOM IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
1.1 Uvodno pojasnilo novelacije št. 1 
 
Občina Ormož se je lanskega oktobra 2012 prijavila na 6. regijski razpis za sofinanciranje 
operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete 
»Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 
za obdobje 2012-2014.  
 
V pozivu za dopolnitev vloge št. 4300-302/2011-383 s strani MGRT je bilo zahtevano, da se 
iz investicijskega programa oz. iz finančnih konstrukcij brišejo vsi že nastali stroški 
obravnavane investicije, ki so nastali do vključno do leta 2012. Zaradi tega se je skupna 
ocenjena vrednost investicije zmanjšala iz prejšnjih 2.993.155,39 € brez povračljivega DDV-
ja na sedanjih 2.895.307,54 €. Poleg tega se je konec ekonomskega obdobja 30 let 
obravnavane investicije pomaknilo iz leta 2041 na 2042. 
 
V ostalih vsebinah (predmet in obseg investicije, časovni načrt izvedbe in višina predvidenih 
nepovratnih sredstev sofinanciranja s strani ESRR) se pričujoča novelacija št. 1 ne razlikuje 
od osnovnega dokumenta. 
 
 
1.2 Uvodno pojasnilo novelacije št. 2 
 
Občina Ormož je z obravnavano investicijo izgradnje kanalizacije s čistilno napravo za 
naselji Osluševci in Cvetkovci uspela na razpisu1 MGRT-ja, na katerega se je  prijavila 
lanskega oktobra 2012. V nadaljnjem poteku izvajanja investicije je občina izvedla javni 
razpis za izvajalce ter izbrala najugodnejše ponudnike za izvedbo del, s katerimi je tudi 
podpisala izvajalske pogodbe. 
 
Predložena novelacija št. 2 investicijskega programa je torej nastala zaradi spremembe 
vrednosti gradbenih del, stroškov nadzora, varnostnega načrta z koordinacijo za varnost in 
zdravje pri delu ter arheologije. Zaradi doseženih nižjih pogodbenih vrednosti teh postavk kot 
pa je bilo to predvideno v osnovnem dokumentu investicijskega programa in novelaciji št. 1, 
se je končna ocenjena vrednost obravnavane investicije v pričujoči novelaciji št. 2 zmanjšala 
iz 2.895.307,54 € na 1.862.204,27 € brez povračljivega DDV-ja, posledično temu pa tudi 
višina nepovratnih sredstev EU in sicer: 

• v letu 2013 iz 863.713,98 € na 545.170,25 €, 

• v letu 2014 iz 905.733,24 € na 858.781,62 €, 

• skupno iz 1.769.447,22 € na 1.404.377,14 €, 

                                                      
1  6. regijski razpis za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 

programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. 
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kot  tudi vir občinskega proračuna in sicer: 

• v letu 2013 iz 559.228,16 € na 186.562,41 €, 

• v letu 2014 iz 566.632,16 € na 271.189,99 €, 

• skupno iz 1.125.860,32 € na 457.827,13 €. 
 
Poleg zmanjšane skupne vrednosti obravnavane investicije in višine virov financiranja, so 
spremembe v pričujoči novelaciji št. 2 v primerjavi z novelacijo št. 1 še naslednje in sicer: 

• začetek izvajanja gradbenih del investicije se zamakne iz predvidenega meseca maja 
v junij letošnjega leta 2013, 

• uporabna ekonomska doba je podaljšana iz 28 let na 30 let oz. traja le-ta med leti 2015 
do 2044, 

• skupna dolžina kanalizacijskega voda se je povečala iz 9.397 m na 9.397 m (povečala 
se je dolžina tlačnega voda iz 2.056 na 2.061 m, 

• po sprejetem sklepu Občinskega sveta občine Ormož z dne 2. 4. 2013, s 1. 5. 2013 
začnejo veljati nove cene komunalnih storitev javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v Občini Ormož, ki pa so za 1 m3 pridelane odpadne v povprečju nižje, 

• malenkostno so spremenjeni rezultati finančnih in ekonomskih analizah. 
 
V ostalih postavkah obravnavane investicije pa je predložena novelacija št. 2 ostala 
nespremenjena. 
 
 
1.3 Uvodno pojasnilo 
 
V pričujočem investicijskem programu obravnavamo izgradnjo fekalne kanalizacije s čistilno 
napravo na vodovarstvenem področju naselij Osluševci in Cvetkovci v Občini Ormož. 
Pričujoči dokument obravnava izbrano izvedbeno varianto II, ki je bila izbrana po analizi in 
ocenjevanju v dokumentu predinvesticijske zasnove obravnavane investicije. Ker ocenjena 
vrednost obravnavane investicije presega mejno vrednost 500.000 €, je zato potrebno zaradi 
preseganja te mejne vrednosti javne investicije po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ narediti še investicijski program.  
 
Temeljni namen investicije je zaščititi podtalne vode na področju obravnavanih naselij, saj se 
le-ta nahajata v posredni bližini črpališča pitne vode v Mihovcih pri veliki Nedelji, s tem pa 
uskladiti stanje lokalne infrastrukture s sodobnimi evropskimi smernicami in zadostiti strogi 
zakonski regulativi na področju ekologije in zaščite okolja.  
 
 
1.4 Investitor, lastnik in odgovorne osebe 
 
Investitor, lastnik in odgovorna oseba investitorja obravnavanega investicijskega projekta je 
Občina Ormož, župan Alojz SOK. 
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1.5 Izdelovalci investicijske in projektne dokumentacije  
 
Izdelovalci investicijske in projektne dokumentacije so glede na vrsto podani v preglednici 1.  
 
Preglednica 1: Podatki o vrsti ter izdelovalcih investicijske in projektne dokumentacije. 

Vrsta dokumentacije Podatki  

Idejna zasnova projekta  Naslov dokumenta: 
Fekalna kanalizacija Osluševci – Mihovci in 
rekonstrukcija ČN Mihovci  

Št. proj. 
dokumentacije: 

16114-09-L/VK-3.1, april 2010 

Odgovorni projektant: Vladimir KORBAR, gr.teh., G-9337 

Institucija:  TMD Invest d.o.o., Ptuj 

Naslov: Prešernova ulica 30, 2 250 Ptuj 

Telefon: 02 787 91 00 

Telefax: 02 787 91 11 

E-pošta: tmd@amis.net 

Splet: www.tmd-invest.si  

Študija  Naslov dokumenta: 
Fekalna kanalizacija Osluševci – Mihovci in 
rekonstrukcija ČN Mihovci 

Št. proj. 
dokumentacije: 

0904-0, marec 2011 

Odgovorni projektant: DRAGO KALAN, univ.dipl.kem., T-0012 

Institucija:  KALKEM, d.o.o. 

Naslov: Podreča 115, 4211 Mavčiče 

Telefon: 04 250 55 75 

Telefax: 04 250 55 76 

E-pošta: info@kalkem.si  

Splet: http://www.kalkem.si  

PGD in PZI projektna 
gradbena 
dokumentacija   

Naslov dokumenta: 
Izgradnja kanalizacije s čistilnima napravama v 
Veliki Nedelji in v Cvetkovcih na vodovarstvenem 
območju 

Št. proj. 
dokumentacije: 

3300-A/11 in 3300-B/11, 3300-A/12 in 3300-B/12 

Odgovorni projektant: Iztok ČUJEŠ, kom. inž.,G-9300 

Institucija:  VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o 

Naslov: Glavni trg 19 c, 2 000 Maribor 

Telefon: 2 234 65 00 

Telefax: 2 234 65 20 

E-pošta: tajnistvo@vgb.si  

Splet: www.vgb.si  

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 
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Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani! 

 

Vrsta dokumentacije Podatki  

Dokument identifikacije 
investicijskega projekta 
(DIIP)  

Naslov dokumenta: 
Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji 
Osluševci in Cvetkovci, julij 2012 

Avtor dokumenta:  mag.mag. Boris ZADRAVEC  

Odgovorna oseba:  Zlatko ZADRAVEC, direktor agencije 

Institucija:  Javna razvojna agencija Občine Ormož 

Naslov: Vrazova ulica 9, 2 270 Ormož  

Telefon: 02 741 53 54 

Telefax: 02 741 53 55 

E-pošta: jara.ormoz@siol.net   

Splet: 
www.ormoz.si, področje: Javna razvojna agencija 
Občine Ormož 

Čistopis z dne 20. 3. 
2013 dokumenta 
identifikacije 
investicijskega projekta 
(DIIP)  

Naslov dokumenta: 
Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji 
Osluševci in Cvetkovci, čistopis z dne 20. 3. 2013 
DIIP-a, marec 2013 

Avtor dokumenta:  mag.mag. Boris ZADRAVEC  

Odgovorna oseba:  Zlatko ZADRAVEC, direktor agencije 

Institucija:  Javna razvojna agencija Občine Ormož 

Naslov: Vrazova ulica 9, 2 270 Ormož  

Telefon: 02 741 53 54 

Telefax: 02 741 53 55 

E-pošta: jara.ormoz@siol.net   

Splet: 
www.ormoz.si, področje: Javna razvojna agencija 
Občine Ormož 

Predinvesticijska 
zasnova (PIZ)  

Naslov dokumenta: 
Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji 
Osluševci in Cvetkovci, PIZ, avgust 2012 

Avtor dokumenta:  mag.mag. Boris ZADRAVEC  

Odgovorna oseba:  Zlatko ZADRAVEC, direktor agencije 

Institucija:  Javna razvojna agencija Občine Ormož 

Naslov: Vrazova ulica 9, 2 270 Ormož  

Telefon: 02 741 53 54 

Telefax: 02 741 53 55 

E-pošta: jara.ormoz@siol.net   

Splet: 
www.ormoz.si, področje: Javna razvojna agencija 
Občine Ormož 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 
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Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani! 

Vrsta dokumentacije Podatki  

Novelacija št. 1 
predinvesticijske 
zasnove (PIZ)  

Naslov dokumenta: 
Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji 
Osluševci in Cvetkovci, PIZ, novelacija št. 1, 
marec 2013 

Avtor dokumenta:  mag.mag. Boris ZADRAVEC  

Odgovorna oseba:  Zlatko ZADRAVEC, direktor agencije 

Institucija:  Javna razvojna agencija Občine Ormož 

Naslov: Vrazova ulica 9, 2 270 Ormož  

Telefon: 02 741 53 54 

Telefax: 02 741 53 55 

E-pošta: jara.ormoz@siol.net   

Splet: 
www.ormoz.si, področje: Javna razvojna agencija 
Občine Ormož 

Investicijski program 
(IP)  

Naslov dokumenta: 
Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji 
Osluševci in Cvetkovci, IP, september 2012 

Avtor dokumenta:  mag.mag. Boris ZADRAVEC  

Odgovorna oseba:  Zlatko ZADRAVEC, direktor agencije 

Institucija:  Javna razvojna agencija Občine Ormož 

Naslov: Vrazova ulica 9, 2 270 Ormož  

Telefon: 02 741 53 54 

Telefax: 02 741 53 55 

E-pošta: jara.ormoz@siol.net   

Splet: 
www.ormoz.si, področje: Javna razvojna agencija 
Občine Ormož 

Novelacija št. 1 
investicijskega 
programa (IP)  

Naslov dokumenta: 
Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji 
Osluševci in Cvetkovci, novelacija št. 1 IP-a, 
marec 2013 

Avtor dokumenta:  mag.mag. Boris ZADRAVEC  

Odgovorna oseba:  Zlatko ZADRAVEC, direktor agencije 

Institucija:  Javna razvojna agencija Občine Ormož 

Naslov: Vrazova ulica 9, 2 270 Ormož  

Telefon: 02 741 53 54 

Telefax: 02 741 53 55 

E-pošta: jara.ormoz@siol.net   

Splet: 
www.ormoz.si, področje: Javna razvojna agencija 
Občine Ormož 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 
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Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani! 

Vrsta dokumentacije Podatki  

Novelacija št. 2 
investicijskega 
programa (IP)  

Naslov dokumenta: 
Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji 
Osluševci in Cvetkovci, novelacija št. 2 IP-a, julij 
2013 

Avtor dokumenta:  mag.mag. Boris ZADRAVEC  

Odgovorna oseba:  Zlatko ZADRAVEC, direktor agencije 

Institucija:  Javna razvojna agencija Občine Ormož 

Naslov: Vrazova ulica 9, 2 270 Ormož  

Telefon: 02 741 53 54 

Telefax: 02 741 53 55 

E-pošta: jara.ormoz@siol.net   

Splet: 
www.ormoz.si, področje: Javna razvojna agencija 
Občine Ormož 

 
 
 
1.6 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta  
 
1. Investitor in lastnik ter odgovorna oseba investicije 

Investitor in lastnik obravnavanih objektov kanalizacije s čistilnimi napravami je Občina 
Ormož, odgovorna oseba pa njen župan Alojz SOK, ki je tudi odgovorna oseba izvedbe 
obravnavane investicije. 
2. Analiza obstoječega stanja 

Vsi prebivalci oz. gospodinjstva naselij Osluševci in Cvetkovci danes nimajo urejene javne 
kanalizacije, ki bi bila priključena na čistilno napravo. Zato je odvajanje odpadnih komunalnih 
voda gospodinjstev in gospodarskih subjektov na obravnavanem področju naselij še vedno 
urejeno z individualnimi greznicami ali direktno v okolje v najbližje jarke in potoke. Obe 
naselji ležita na vodovarstvene področju s črpališčem pitne vode v Mihovcih pri Veliki Nedelji.   
 

3. Analiza možnih variant investicije 

Varianta »brez investicije« bi pomenila, da bi se tudi v prihodnosti komunalne neočiščene 
fekalne odplake v naseljih Osluševci in Cvetkovci tudi v prihodnje izlivale iz večinoma 
pretočnih vodoprepustnih greznic v podtalnico na področju podtalnih voda. Ta varianta ni 
sprejemljiva, saj z njo ne bi bila možna priključitev onesnaževalcev podtalnice na širšem 
vodovarstvenem območju na kanalizacijski sistem s čistilno napravo, kakor tudi ne bi 
zadovoljili novim potrebam po novi naselitvah in s tem ohranjanje poseljenosti 
obravnavanega lokalnega okolja.   
 
Varianta »z investicijo« predvideva izgraditev novega kanalizacijskega sistema v naseljih 
Osluševci in Cvetkovci in izgradnjo nove rastlinske čistilne naprave Cvetkovcih kapacitete 
700 PE.  
 
V nadaljnji obravnavi pričujočega DIIP-a bo obravnavana varianta »z investicijo« oz. obe 
možni izvedbeni varianti I in II.  
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4. Vrsta in obseg investicije 

Obravnavana investicija je novogradnja javnega infrastrukturnega objekta fekalne 
kanalizacije s čistilno napravo (komunalna infrastruktura). Po dveh možnih izvedbenih 
variantah, je obseg predlagane investicije sledeč: 

• izvedbena varianta I: kanalizacijski sistem v naseljih Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in 
Mihovci pri Veliki Nedelji v ocenjeni skupni dolžini 15.521 m in eno BČN v Mihovcih s 
kapaciteto 1.900 PE kot del sistema2, 

• izvedbena varianta II3: novi kanalizacijski sistem v naseljih Osluševci in Cvetkovci v 
skupni dolžini 9.397 m in eno rastlinsko čistilno napravo v Cvetkovcih s kapaciteto 700 
PE.  

5. Opis lokacije 

Lokacija, na kateri se predvideva izvedba predlagane investicija, se nahaja v naseljih 
Osluševci in Cvetkovcih. Skupno ocenjeno število prebivalcev, ki živijo na področju 
predvidene kanalizacije, znaša okrog 700. Naselja ležijo v nižinskem delu Občine Ormož na 
Ptujskem polju. Na območju ni večjih industrijskih objektov, temveč le individualne 
stanovanjske hiše in kmetije z gospodarskimi poslopji. Pretežno prevladujejo njivske 
površine. 
 
6. Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah brez povračljivega DDV-ja, po variantah in 

po letih 

Pregled ocenjenih vrednosti investicije po izvedbenih variantah in po letih v tekočih cenah 
brez povračljivega DDV-ja povzete iz DIIP-a, so podane v sledeči preglednici 2.  
 

Preglednica 2:  Pregled ocenjenih vrednosti investicije po izvedbenih variantah, letih in v tekočih cenah 
brez povračljivega DDV-ja, povzete iz DIIP-a.  

Tekoče cene, brez povračljivega DDV-ja 

Izvedbena 
varianta 

2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj 

Varianta I 7.045,88 32.457,25 112.457,13 1.431.648,30 1.481.263,09 3.064.871,65 

Varianta II 7.045,88 32.457,25 112.457,13 1.422.942,14 1.472.365,40 3.047.267,80 

 
 
7. Pregled upravičenih in neupravičenih stroškov sofinanciranja ter nepovračljivega DDV-ja  

Pregled upravičenih in neupravičenih stroškov sofinanciranja ter nepovračljivega DDV-ja po 
izvedbenih variantah in po letih v tekočih cenah povzete iz DIIP-a, so podane v sledeči 
preglednici 3 na naslednji strani.  

                                                      
2  Podatek na podlagi Študije kanalizacije Osluševci – Mihovci, ki jo je izdelalo podjetje TMD Invest 

d.o.o., finančno in količinsko pa se pri I. varianti upošteva 58,9 % od skupnih predvidenih ocenjenih 
stroškov izvedbe kanalizacije s čistilno napravo sistema A + B ter 41,2 % od skupnih predvidenih 
stroškov vzdrževanja in obratovanja ter prihodkov kanalizacije s čistilno napravo sistema A + B.  

3  Podatek na podlagi PGD projektne dokumentacije, ki jo je izdelal VGB Maribor d.o.o. 
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Preglednica 3:  Pregled upravičenih in neupravičenih stroškov sofinanciranja ter nepovračljivega DDV-ja 

po izvedbenih variantah in po letih v tekočih cenah, povzete iz DIIP-a.  

POSTAVKA 

Izvedbena varianta I 

Vrednost v tekočih cenah (€) 

2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj 

I 
Stroški, ki niso upravičeni 
do sofinanciranja  

7.045,88 32.457,25 112.457,13 19.632,75 785,66 172.378,67 

II 
Stroški, ki so upravičeni 
za sofinanciranje  

      1.412.015,55 1.480.477,43 2.892.492,98 

III 20 %-ni DDV  1.409,18 6.491,45 4.978,82 281.429,36 296.252,62 590.561,43 

Skupna vrednost s povračljivim 
DDV-jem (I + II + III) 

8.455,06 38.948,70 117.435,95 1.713.077,66 1.777.515,71 3.655.433,08 

Skupna vrednost brez 
povračljivega DDV-ja (I + II) 

7.045,88 32.457,25 112.457,13 1.431.648,30 1.481.263,09 3.064.871,65 

 Izvedbena varianta II 

I 
Stroški, ki niso upravičeni 
do sofinanciranja  

7.045,88 32.457,25 112.457,13 19.632,75 785,66 172.378,67 

II 
Stroški, ki so upravičeni 
za sofinanciranje  

      1.403.309,39 1.471.579,74 2.874.889,13 

III 20 %-ni DDV  1.409,18 6.491,45 4.978,82 279.688,13 294.473,08 587.040,66 

Skupna vrednost s povračljivim 
DDV-jem (I + II + III) 

8.455,06 38.948,70 117.435,95 1.702.630,27 1.766.838,48 3.634.308,46 

Skupna vrednost brez 
povračljivega DDV-ja (I + II) 

7.045,88 32.457,25 112.457,13 1.422.942,14 1.472.365,40 3.047.267,80 

 
Povračljivi DDV si bo lahko Občina Ormož povrnila.  
 
 

8. Finančna konstrukcija oz. viri financiranja po tekočih cenah 

 
Vire financiranja obravnavane investicije izvedbene variante I in II v tekočih cenah ter po letih 
povzete iz DIIP-a prikazuje naslednja preglednica 4.   
 
Preglednica 4: Viri financiranja investicije v tekočih cenah ter po letih in izvedbenih variantah, povzetih 

iz DIIP-a. 

Vir (delež sofinanciranja) 

Tekoče cene, brez povračljivega DDV-ja, v € 

Izvedbena varianta I  

2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj 

I. Nepovratna sredstva 
Evropskega sklada za 
regionalni razvoj ESRR 

      863.783,25 905.663,97 1.769.447,22 

II. Občinski proračun 
Občine Ormož 

7.045,88 32.457,25 112.457,13 567.865,05 575.599,12 1.295.424,43 

SKUPAJ (I + II)  7.045,88 32.457,25 112.457,13 1.431.648,30 1.481.263,09 3.064.871,65 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 
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Vir (delež sofinanciranja) 

Tekoče cene, brez povračljivega DDV-ja, v € 

Izvedbena varianta I  

2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj 

I. Nepovratna sredstva 
Evropskega sklada za 
regionalni razvoj ESRR 

      863.713,98 905.733,24 1.769.447,22 

II. Občinski proračun 
Občine Ormož 

7.045,88 32.457,25 112.457,13 559.228,16 566.632,16 1.277.820,58 

SKUPAJ (I + II)  7.045,88 32.457,25 112.457,13 1.422.942,14 1.472.365,40 3.047.267,80 

 
 
9. Upravljavec in uporabnik objekta 

Obravnavane objekta bo po njeni izgradnji prevzelo v upravljanje Komunalno podjetje Ormož 
d.o.o., uporabniki pa bodo prebivalci naselij Osluševci in Cvetkovci.  
 
 
10. Rezultati analiza stroškov in koristi ter finančne ter ekonomske analize 

Povzete rezultate iz DIIP-a analize stroškov in koristi ter finančne ter ekonomske analize 
posameznih izvedbenih variant podaja sledeča preglednica 5. 
 
Preglednica 5: Povzeti rezultati iz DIIP-a analize stroškov in koristi ter finančne ter ekonomske analize. 

Zap. št. Postavka/kazalnik Varianta I  Varianta II 

1.  Skupni stroški obratovanja in vzdrževanja  974.164 898.260 

2.  Prihodki 1.273.956 1.074.672 

3.  Finančna neto sedanja vrednost  -2.361.090  -2.427.999  

4.  Finančna interna stopnja donosnosti -3,55 % -3,86 % 

5.  Finančni količnik relativne koristnosti 0,17 0,15 

6.  Izračun dobe vračanja sredstev pri finančni 
analizi 

Se ne vrne Se ne vrne 

7.  Skupni stroški obratovanja in vzdrževanja  974.164 898.260 

8.  Vrednost investicije na prebivalca 4.163 €/preb. 4.208 €/preb  

9.  Ekonomska neto sedanja vrednost  252.290 € 192.480 € 

10.  Ekonomska interna stopnja donosnosti 8,1 % 7,8 % 

11.  Ekonomski količnik relativne koristnosti 1,04 1,02 

12.  Izračun dobe vračanja sredstev pri 
ekonomski analizi 

26,2 leta 26,8 leta 

 
 
10. Rezultati izvedbe investicije 

 
Pričakovani neposredni rezultati obravnavane investicije so za obe varianti podobni in sicer: 

• izgradnja nove fekalne kanalizacije v naseljih Osluševci in Cvetkovci, 
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• izgradnja nove čistilne naprave kapacitete 700 PE.  

 
Bistveni posredni rezultati pa bodo: priključenih bo na javno kanalizacijo in čistilno napravo 
okrog 700 prebivalcev, zmanjšana obremenitev podtalnih voda s fekalnimi odpadnimi vodami 
na vodovarstvenem območju, ohranitev okolja in ohranitev poseljenosti na obravnavanem 
lokalnem področju Občine Ormož. 
 
 
11. Okvirni časovni načrt 
 
Časovni načrt investicije, povzet iz DIIP-a, je podan v preglednici 6 na naslednji strani.  
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Preglednica 6: Časovni načrt investicije, povzet iz DIIP-a.  

Zap. 
št. 

Leto, mesec 

Aktivnost 
Do sedaj Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Izdelava projektne dokumentacije 
(študija, PGD) PZI) 

X X X X X X X X X X X X X X X X                           

2. Nakup zemljišč Deloma        X                                  

3. Notarske storitve Deloma X X X X X X X X X X X                               

4. Izdelava projektne dokumentacije (PGD)  X X X X X X X X X X                                

5. Izdelava DIIP-a              X                             

6. Najava regijskega projekta in prijava              X X                            

7. Potrditev DIIP-a               X                            

8. Izdelava projektne dokumentacije (PID)                                     X X X X X  

9. 
Izdelava predinvesticijske zasnove in 
investicijskega programa 

              X X                           

10. Geodetske storitve               X X                           

11. 
Prejetje pozitivne odločbe o 
sofinanciranju 

                  X X X                      

12. Oddaja del (javni razpis, izbor izvajalcev)                 X X                         

13. Oddaja del (podpis pogodbe z izvajalci)                   X X X                      

14. Obveščanje javnosti                       X       X    X       X  

15. Arheologija                       X X X X                 

16. Izvedba investicije - gradnja                       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

17. Nadzor nad gradbenimi deli                       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

18. Pregled in prevzem objekta                                         X  

 
Investicija bo fizično in finančno zaključena najkasneje do 30. septembra 2014. 
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1.7 Povzetek dokumenta predinvesticijske zasnove projekta  
 
1.7.1 Vsebina predinvesticijske zasnove 
 
Glavna vsebina dokumenta (zasnova investicije po možnih izvedbenih variantah, ocenjena 
vrednost, viri financiranja, časovni načrt izvedbe, prihodki in stroški vzdrževanja ter 
obratovanja kanalizacije in čistilne naprave) so enake kot v DIIP-u.  
 
 
1.7.2 Analiza tveganj 
 
Pri tej analizi se je ugotavljalo, kolikšna so predvidena tveganja posameznih vplivnih 
dejavnikov pri izvedbi ene izmed obravnavanih možnih izvedbenih variant investicije. Analiza 
tveganja je v bistvu ocenjevanje verjetnosti teh dejavnikov, da bo izvedba in izkoriščanje 
načrtovanega projekta skladna z našimi predpostavkami in pričakovanji. 
 
Iz analize tveganja izhaja, da je srednje tveganje obravnavane investicije pri obeh možnih 
variantah investicije in sicer pri financiranju investicije s strani občinskega proračuna in 
sofinanciranja s strani MGRT-ja. Ugotovljeno pa je visoko tveganje izvedbe investicije pri 
dejavniku pridobitve vseh soglasij in dovoljenj za izvedbeno varianto I, saj so se 
nasprotovanja morebitne izvedbe te izvedbene variante pojavila že pri sami njeni javni 
predstavitvi leta 2011. Izvedba možne izvedbene variante II pa pri tem dejavniku tveganja ni 
tvegana. Pri ostalih dejavnikih tveganja pri obeh variantah je zaznati minimalno tveganje. 
 
Iz analize tveganj je bilo torej ugotovljeno da je možna izvedbena varianta I obravnavane 
investicije visoko tvegana glede njene izvedbe oz. se pričakuje nasprotovanje javnosti 
(krajanov Krajevne skupnosti Velika Nedelja) glede njene morebitne izvedbe. Zaključimo 
lahko, da je varianta I tvegana za izvedbo, zato je s tega stališča primernejša za izvedbo  
izvedbena varianta II obravnavane investicije. 
 

 
1.7.3 Izbor optimalne variante 
 
Glede na obravnavano investicijo so bili izbrani naslednja pomembna merila za izbor 
optimalnejše variante in sicer: finančna neto sedanja vrednost celotne investicije, ekonomski 
kazalniki (upoštevajoč javno korist), stroški obratovanja v ekonomski dobi 30 let in tveganost 
investicije.    
 
Po porazdelitvi ocen in teži posameznim merilom za vsako možno izvedbeno varianto je bilo 
ugotovljeno, da je izvedbena varianta I dosegla 40 %, varianta II pa 60 %. Zaradi tega je bila 
sklepna ugotovitev predinvesticijske zasnove obravnavane investicije izgradnje kanalizacije s 
čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci, da je za izvedbo primernejša in zato tudi 
izbrana izvedbena varianta II. 
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1.8 Povzetek investicijskega programa  
 
1.8.1 Oceno vrednosti investicije 
 
Povzetek ocene vrednosti obravnavane investicije v stalnih in tekočih cenah po letih, povzet 
iz osnovnega dokumenta, je podan v naslednji preglednici 7. 
 
Preglednica 7: Pregled povzetka ocene stroškov investicije po letih v stalnih in tekočih cenah ter brez in 

s povračljivim z DDV-jem po letih, povzet iz osnovnega dokumenta. 

Vrsta 
cen 

Brez/z DDV-jem Leto investiranja, € 

2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj 

Stalne 
cene* 

1. Brez DDV-ja 7.045,88 32.457,25 58.344,72 1.388.236,23 1.405.532,33 2.891.616,41 

2. DDV 1.409,18 6.491,45 2.409,98 272.866,47 281.106,47 564.283,55 

3. S povračljivim 
DDV-jem 
(1+2+3) 

8.455,06 38.948,70 60.754,70 1.661.102,70 1.686.638,80 3.455.899,96 

Tekoče 
cene** 

4. Brez DDV-ja 7.045,88 32.457,25 58.344,72 1.422.942,14 1.472.365,40 2.993.155,39 

5. DDV 1.409,18 6.491,45 2.409,98 279.688,13 294.473,08 584.471,82 

6. S povračljivim 
DDV-jem 
(4+5+6) 

8.455,06 38.948,70 60.754,70 1.702.630,27 1.766.838,48 3.577.627,21 

* Leto 2012. ** Upoštevana rast cen za leto 2013 je 2,5 % in za 2014 pa 2,2 %. 

 
Skupna ocenjena vrednost investicije izbrane variante II v tekočih cenah brez povračljivega 
DDV-ja znaša 2.993.155,39 €. Celoten povračljivi DDV v višini 584.471,82 € si bo Občina 
Ormož lahko povrnila.  
 
 

1.8.2 Finančna konstrukcija z viri financiranja 
 
Finančna konstrukcije z viri financiranja obravnavane investicije po letih v tekočih cenah, 
povzet iz osnovnega dokumenta, podaja sledeča preglednica 8. 
 
Preglednica 8:  Viri financiranja investicije po letih v tekočih cenah, povzet iz osnovnega dokumenta. 

Vir (delež sofinanciranja) 
Leto investiranja, tekoče cene, brez povračljivega DDV-ja, v € 

2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj 

I. Nepovratna sredstva 
Evropskega sklada za 
regionalni razvoj ESRR  

      863.713,98 905.733,24 1.769.447,22 

II. Občinski proračun 
Občine Ormož  

7.045,88 32.457,25 58.344,72 559.228,16 566.632,16 1.223.708,17 

SKUPAJ (I + II)  7.045,88 32.457,25 58.344,72 1.422.942,14 1.472.365,40 2.993.155,39 
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1.8.3 Časovni načrt 
 
Časovni načrt načrtovane investicije, povzet iz osnovnega dokumenta, podaja naslednja 
preglednica 9 na naslednji strani. 
 
 
1.8.4 Ostale vsebine 
 
Ostale vsebine investicijskega programa so enake dokumentu identifikacije investicijskega 
programa.  
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Preglednica 9: Časovni načrt investicije za izbrano izvedbeno varianti, povzet iz osnovnega dokumenta.  

Zap. 
št. 

Leto, mesec 

Aktivnost 
Do sedaj Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Izdelava projektne dokumentacije 
(študija, PGD, PZI) 

X X X X X X X X X X X X X X X X                           

2. Nakup zemljišč Deloma        X                                  

3. Notarske storitve Deloma X X X X X X X X X X X                               

4. Izdelava DIIP-a              X                             

5. Najava regijskega projekta in prijava              X X X X                          

6. Potrditev DIIP-a               X                            

7. 
Izdelava predinvesticijske zasnove in 
investicijskega programa 

              X X                           

8. Geodetske storitve               X X                           

9. 
Prejetje pozitivne odločbe o 
sofinanciranju 

                 X X X                       

10. 
Oddaja del (javni razpis, izbor 
izvajalcev, podpis pogodbe z izvajalci) 

                  X X X X                     

11. Obveščanje javnosti                       X       X    X       X  

12. Arheologija                       X X X X                 

13. Izvedba investicije - gradnja                       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

14. Nadzor nad gradbenimi deli                       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

15. Izdelava projektne dokumentacije (PID)                                     X X X X X  

16. Pregled in prevzem objekta                                         X  

 
Investicija bo fizično in finančno zaključena najkasneje do 30. septembra 2014. 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 
2.1 Namen in cilj investicije 
 
Temeljni namen investicije je zaščititi podtalne vode na področju obravnavanih naselij in v 
bližini črpališča pitne vode ter s tem uskladiti stanje lokalne infrastrukture s sodobnimi 
evropskimi smernicami. Za dosego teh dveh namenov namerava obravnavana investicija 
doseči naslednje splošne cilje in sicer: 

• ureditev zbiranja in čiščenja odpadnih vod na vodovarstvenem področju naselij 
Osluševci in Cvetkovci, 

• celovita komunalna ureditev obravnavanih naselij, 

• zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, 

• preprečiti izlivanje neprečiščenih fekalnih in drugih odpadnih voda v okolje iz 
stanovanjskih in gospodarskih objektov, 

• preprečevanje onesnaženja pitne podtalnice (zaledje črpališča v Mihovcih), 

• varovanje in zaščita vodnih virov (reka Pesnica in posredno reka Drava), 

• izboljšanje kvalitete spodnjega toka reke Drave (Ptujsko polje), 

• posredno povečati poseljenost lokalnega okolja zaradi urejene komunalne 
infrastrukture in čistejšega okolja. 

 
Investicija pa namerava doseči tudi dva glavna specifična cilja in sicer: 

• izgraditi novo fekalno kanalizacijo v naseljih Osluševci in Cvetkovci, 

• izgraditi novo čistilno napravo kapacitete 700 PE, 

 
 
2.2 Spisek strokovnih podlag 
 
Spisek uporabljenih strokovnih podlag podaja sledeča preglednici 10. Podatki o le-teh so 
podani v predhodnem poglavju 1.3 Izdelovalci investicijske in projektne dokumentacije.  
 
Preglednica 10:  Spisek strokovnih podlag.  

Zap. št. Vrsta dokumentacije Naslov dokumenta: 

1. Idejna zasnova projekta   Fekalna kanalizacija Osluševci – Mihovci in rekonstrukcija ČN 
Mihovci  

2. Študija  Fekalna kanalizacija Osluševci – Mihovci in rekonstrukcija ČN 
Mihovci 

3. PGD projektna gradbena 
dokumentacija   

Izgradnja kanalizacije s čistilnima napravama v Veliki Nedelji 
in v Cvetkovcih na vodovarstvenem območju 

4. Dokument identifikacije 
investicijskega projekta 
(DIIP) in čistopis z dne 20. 
3. 2013 

Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci 
in Cvetkovci, DIIP, julij 2012, čistopis z dne 20. 3. 2013 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 
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Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani! 

Zap. št. Vrsta dokumentacije Naslov dokumenta: 

5. Predinvesticijska zasnova 
(PIZ) in novelacija št. 1 

Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci 
in Cvetkovci, PIZ, avgust 2012, marec 2013 

6. Investicijski program (IP) 
in novelacija št. 1 

Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci 
in Cvetkovci, IP, september 2012, marec 2013 

7. Novelacija št. 2 
investicijskega  programa 

Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci 
in Cvetkovci, nov. št. 2 IP-a, julij 2013 

 
 
2.3 Kratek opis možnih variant in izbor upoštevane variante  
 
2.3.1 Varianta »brez« investicije 
 

Varianta »brez investicije« pomeni, da se bodo tudi v prihodnosti komunalne neočiščene 
fekalne odpadne vode  v naseljih Osluševci in Cvetkovci tudi v prihodnje izlivale iz večinoma 
pretočnih vodoprepustnih greznic v podtalnico na področju podtalnih voda, kar pa z drugimi 
besedami  pomeni, da si bomo sami zastrupljali rezervoar pitne vode na širšem področju 
črpališča Mihovci in tudi širše na Ptujskem in Dravskem polju.  
 
Če bi nadaljevali z varianto »brez« investicije na področju podzemnih vod, ne bo izpolnjen 
pogoj Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ki pravi, da 
mora biti po 31.12. 2015 najmanj 95 %-na pokritost s kanalizacijskim omrežjem in ustreznim 
čiščenjem komunalne odpadne vode oz. priključenih gospodinjstev na območju 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. Po letu 2015 torej ne bo 
dovoljena več gradnja na vodovarstvenih področjih, kjer ni urejenega odvodnjavanja 
odpadnih fekalnih voda. Za posamezne stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz 
upravičenih razlogov ne bo mogoče zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijo, bo obvezna individualna ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode. 
 
Glede na zgoraj podana dejstva potemtakem varianta »brez investicije« ni sprejemljiva, saj z 
njo nebi bila možna priključitev onesnaževalcev podtalnice na širšem vodovarstvenem 
območju na kanalizacijski sistem s čistilno napravo, kakor tudi ne bi zadovoljili novim 
potrebam po novi naselitvah in s tem ohranjanje poseljenosti obravnavanega lokalnega 
okolja. 
 
 
2.3.2 Varianta »z« investicijo 
 
Varianta »z investicijo« je mnogo bolj ugodna z okoljevarstvenega vidika, saj rešuje problem 
kanalizacijskega odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda gospodinjstev obravnavanih 
naselij na vodovarstvenem področju. 
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Na podlagi študije, ki je bila izdelana pri podjetju TMD Invest d.o.o. marca 2011 in PGD 
tehnične dokumentacije, ki jo je izdelal VGB Maribor d.o.o. decembra 2011, sta v okviru 
variante »z investicijo« predvideni dve možni varianti in sicer: 

• izvedbena varianta I4: kanalizacijski sistem v naseljih Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče 
in Mihovci pri Veliki Nedelji v ocenjeni skupni dolžini 15.521 m in eno BČN v Mihovcih s 
kapaciteto 1.900 PE, 

• izvedbena varianta II5: novi kanalizacijski sistem v naseljih Osluševci in Cvetkovci v 
skupni dolžini 9.397 m in eno rastlinsko čistilno napravo v Cvetkovcih s kapaciteto 700 
PE.  

 
 
2.3.3 Pojasnilo k izvedbeni varianti I 
 
V začetku reševanja problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na 
vodovarstvenem področju naselij Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče,  Mihovci pri Veliki Nedelji 
in Velika Nedelja in je bilo sprva predvideno, da se za obravnavana naselja izgradi enoten 
sistem kanalizacije z eno čistilno napravo. Zaradi tega je bila pripravljena v taki zasnovi 
tehnična dokumentacija z oceno vrednosti izvedbe. Kasneje so se pojavila nasprotovanja 
lokalnega prebivalstva v obravnavanih naselij, kar je imelo za posledico, da se je predvideni 
enoten sistem razdelil na dva sistema kanalizacije s čistilno napravo in sicer: 

• sistem A, ki pokriva naselja Trgovišče, Mihovci pri Veliki Nedelji in Velika Nedelja, 

• sistem B, ki pokriva naselji Osluševci in Cvetkovci. 
 
Zato bomo pri nadaljnjih finančnih in ekonomskih analizah upoštevali pri izvedbeni varianti I: 

• 58,9 % od skupnih predvidenih ocenjenih stroškov izvedbe kanalizacije s čistilno 
napravo sistema A + B, 

• 41,2 % od skupnih predvidenih stroškov vzdrževanja in obratovanja ter prihodkov 
kanalizacije s čistilno napravo sistema A + B. 

 
 
2.3.4 Izbor optimalne variante  
 
Po primerjavi obeh možnih variant obravnavane investicije lahko zaključimo, da le varianta 
»z investicijo« doseže zastavljene cilje in da bo le-ta v prihodnje na obravnavanem področju 
naselij Osluševci in Cvetkovci, ki ležijo nad podtalnimi vodami, preprečeno nadaljnje 
onesnaževanje vodotokov in podtalnice s fekalnimi odpadnimi neprečiščenimi vodami. Hkrati 
pa ta varianta tudi izpolnjuje državne in evropske direktive o zaščiti okolja in pitne vode ter 
evropske standarde prometne varnosti. Hkrati pa je tudi stroškovno sprejemljivejša.  
 
Po odločitvi, da se gre v investicijo z eno izmed možnih izvedbenih variant, je Javna razvojna 
agencija Občine Ormož pripravila dokument predinvesticijske zasnove projekta. Sklepna 
ugotovitev tega dokumenta je, da je po natančnejših analizah obeh možnih izvedbenih 
                                                      
4  Podatek na podlagi Študije kanalizacije Osluševci – Mihovci, ki jo je izdelalo podjetje TMD Invest 

d.o.o. 
5  Podatek na podlagi PGD tehnične dokumentacije, ki jo je izdelal VGB Maribor d.o.o. 
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variant, izbrana za izvedbo obravnavane investicije izvedbena varianta II, saj je le-ta ni 
tvegana za izvedbo, cenejši pa so tudi stroški obratovanja rastlinske čistilne naprave. 
 
V nadaljevanju pričujočega investicijskega programa bo torej obravnavana izvedbena 
varianta II obravnavane investicije. 
 
 
2.4 Odgovorne osebe 
 
Odgovorne osebe pri obravnavani investiciji so podane v naslednji preglednici 8. 
 
Preglednica 11:  Odgovorne osebe investicije. 

Odgovornost za: Kontaktni podatki  

celotno investicijo  

Ime in priimek: Alojz SOK 

Pozicija:  Župan občine Ormož 

Telefon: 02 741 53 00 

Telefax: 02 741 53 27 

E-pošta: alojz.sok@ormoz.si  

www: www.ormoz.si  

Institucija:  Občina Ormož 

Naslov: Ptujska c. 6, 2 270 Ormož 

skrbništvo investicije 

Ime in priimek: Mag. Roman ROZMAN 

Pozicija:  
Višji svetovalec za razvojne projekte, 
gospodarske javne službe, prostor in 
varstvo okolja 

Telefon: 02 741 53 24 

Telefax: 02 741 53 27 

E-pošta: roman.rozman@ormoz.si   

www: www.ormoz.si  

Institucija:  Občina Ormož 

Naslov: Ptujska c. 6, 2 270 Ormož 

za izvajanje investicije: 

Ime in priimek: Boris NOVAK 

Pozicija:  
Vodja medobčinske uprave občin Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 

Telefon: 02 741 53 48  

Telefax: 02 741 53 31 

E-pošta: boris.novak@ormoz.si  

www: www.ormoz.si  

Institucija:  Občina Ormož 

Naslov: Ptujska c. 6, 2 270 Ormož 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 
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Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani! 

Odgovornost za: Kontaktni podatki  

za strokovni gradbeni 
nadzor investicije: 

Ime in priimek: Pavel BRGLEZ 

Pozicija:  Glavni nadzornik 

Telefon: 02 250 41 10 

Telefax: 02 250 41 35 

E-pošta: proplus@proplus.si  

www: www.proplus.si  

Institucija:  PROPLUS d.o.o. 

Naslov: Strma Ulica 8, 2 000 Maribor 

 
 
2.5 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in 

spremljanje učinkov investicije 
 
Za učinkovitejšo izvedbo obravnavane planirane investicije je oblikovan tim sodelavcev 
znotraj občinske uprave Občine Ormož. Po potrebi pa glede na posamezne faze projekta 
sodelujejo tudi zunanji izvajalci. Nove zaposlitve s to obravnavano investicijo izbrano varianto 
II v občinski upravi niso predvidene. 
 
Operacijo bodo strokovno spremljali sodelavci obeh občinskih uprav v okviru svojih rednih 
delovnih obveznosti. Za strokovni nadzor nad izvajanjem gradbenih del je izbran 
najustreznejši ponudnik. Odgovorna oseba projekta: Alojz Sok, dr. vet. med., župan, vodja in 
skrbnik (priprava in nadzor nad pripravo investicijske ter projektne in druge dokumentacije) 
obravnavane investicije bo mag. Roman ROZMAN, Višji svetovalec za razvojne projekte, 
gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja, odgovorna oseba za tehnično izvajanje 
investicije pa bo Boris NOVAK, univ. dipl. inž grad., Vodja Medobčinske uprave občin 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Za strokovni gradbeni nadzor investicije bo 
poskrbelo podjetje Proplus d.o.o. iz Maribora.  
 
Upravljanje s celotnim obravnavanim objektom kanalizacije in čistilne naprave v ekonomski 
dobi bo prevzelo Komunalno podjetje Ormož. Predvideva se, da bo podjetje zagotovilo 
ustrezno upravljanje s svojimi sedanjimi človeškimi viri in se zato posebej ne predvideva 
dodatno zaposlovanje. 
 
 
2.6 Ocena vrednosti investicije ter predvidena finančna konstrukcija 
 
2.6.1 Oceno vrednosti investicije 
 
Povzetek ocene vrednosti obravnavane investicije v stalnih in tekočih cenah po letih je 
podan v naslednji preglednici 12 na naslednji strani. 
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Preglednica 12: Pregled povzetka ocene stroškov investicije po letih v stalnih in tekočih cenah ter brez in 
s povračljivim z DDV-jem po letih. 

Vrsta 
cen 

Brez/z DDV-jem Leto investiranja, € 

2013 2014 Skupaj 

Stalne 
cene 

1. Brez DDV-ja 731.713,91 1.128.971,71 1.860.685,62 

2. DDV 145.242,78 225.794,34 371.037,12 

3. S povračljivim DDV-jem  876.956,69 1.354.766,05 2.231.722,74 

Tekoče 
cene 

4. Brez DDV-ja 731.732,66 1.129.971,61 1.862.204,27 

5. DDV 145.246,53 225.994,32 371.340,85 

6. S povračljivim DDV-jem  876.979,19 1.355.965,93 2.233.545,12 

 
Skupna ocenjena vrednost investicije izbrane variante II v tekočih cenah brez povračljivega 
DDV-ja znaša 1.862.204,27 €. Celoten povračljivi DDV v višini 371.340,85 € si bo Občina 
Ormož lahko povrnila.  
 
 

2.6.2 Finančna konstrukcija z viri financiranja 
 
Finančna konstrukcije z viri financiranja obravnavane investicije po letih v tekočih cenah 
podaja sledeča preglednica 13. 
 
Preglednica 13:  Viri financiranja investicije po letih v tekočih cenah. 

Vir (delež sofinanciranja) 

Leto investiranja, tekoče cene, brez 
povračljivega DDV-ja, v € 

2013 2014 Skupaj 

I. Nepovratna sredstva Evropskega 
sklada za regionalni razvoj ESRR  

545.170,25 858.781,62 1.404.377,14 

II. Občinski proračun Občine Ormož  186.562,41 271.189,99 457.827,13 

III Povračljivi DDV 145.246,53 225.994,32 371.340,85 

SKUPAJ brez povračljivega DDV-ja (I + II)  731.732,66 1.129.971,61 1.862.204,27 

SKUPAJ s povračljivim DDV-jem (I + II + III)  876.979,19 1.355.965,93 2.233.545,12 

 
 
 
2.7 Zbirni prikaz rezultatov in utemeljitev upravičenosti investicije 
 
Pričakovani neposredni rezultati obravnavane investicije izbrane variante II bodo sledeči: 

• izgradnja nove fekalne kanalizacije v naselju Osluševci in Cvetkovci v dolžini 9.397 m, 

• izgradnja nove čistilne naprave kapacitete 700 PE.  

 
Bistveni posredni rezultati pa bodo: zmanjšana obremenitev podtalnih voda s fekalnimi 
odpadnimi vodami na vodovarstvenem območju, ohranitev okolja in ohranitev poseljenosti na 
obravnavanem lokalnem področju Občine Ormož.  
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3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, LASTNIKU, SOFINANCERJU 
IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU 

 
3.1 Investitor in lastnik investicijskega objekta ter financer 
 
Osnovni podatki o investitorju in lastništvu ter podatki o objektu obravnavane investicije so 
podani v preglednici 14. 
 
Preglednica 14: Osnovni podatki o investitorju in lastništvu investicijskega objekta. 

Podatki investitorja in lastnika ter podatki o objektu 

Naziv: Občina Ormož 

Naslov: Ptujska cesta 6, 2 270 Ormož 

Odgovorna oseba: Alojz SOK, župan občine Ormož 

 Telefon: 02 741 53 00 

Telefax: 02 741 53 27 

E-pošta: obcina.ormoz@ormoz.si   

Splet: www.ormoz.si    

Davčna številka: SI 29924464 

Matična številka:  5883687 

Transakcijski račun: 01287 - 010008046 

Ime objekta: Kanalizacija s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci 

 Naselja 
objekta: 

Kanalizacija: Osluševci in Cvetkovci 

Čistilna naprava: Cvetkovci  

Št. parcel in 
KO čistilne 
naprave: 

Čistilna naprava v Cvetkovcih: 1641 in 1642 KO 329 Cvetkovci 

 
 
 
3.2 Sofinancer 
 
Osnovni podatki o sofinancerju obravnavane investicije so podani v preglednici 15. 
 
Preglednica 15: Osnovni podatki o sofinancerju investicije.  

Sofinancer  Podatki  

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 

Naslov: Kotnikova 5, 1 000 Ljubljana 

Odgovorna oseba: Minister mag. Stanko Stepišnik 

Telefon: 01 400 33 11 

Telefax: 01 433 10 31  

E-pošta: gp.mg@gov.si  

Spletni naslov: http://www.mgrt.gov.si  
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3.3 Upravljanje objekta  
 
Bodoči upravljavec investicijskega objekta oz. obravnavanih objektov kanalizacije in čistilne 
naprave je v podan v naslednji preglednici 16. 
 
Preglednica 16:  Osnovni podatki o upravljavcu investicijskega objekta. 

Upravljavec Podatki  

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Naslov: Hardek 21c, 2 270 Ormož 

Odgovorna oseba: Direktorica Pavla MAJCEN 

Matična številka: 5073049000 

Davčna številka: 66338441 

Transakcijski račun: 04103-0000271926 

Telefon: 02 741 06 40 

Telefax: 02 741 06 50 

E-pošta: kpo.dir@siol.net  

Spletni naslov: www.kp-ormoz.si   
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB PO 
ZADOVOLJITVI IN USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  

 
4.1 Pregled in analiza obstoječega stanja 
 
Vsi prebivalci oz. gospodinjstva naselij Osluševci in Cvetkovci nimajo urejene javne 
kanalizacije, ki bi bila priključena na čistilno napravo. Zato je odvajanje odpadnih komunalnih 
voda gospodinjstev in gospodarskih subjektov na obravnavanem področju naselij še vedno 
urejeno z individualnimi greznicami ali direktno v okolje v najbližje jarke in potoke. S tem je 
ogrožena podtalnica obravnavanega vodovarstvenega področja, ki leži v posredni bližini 
črpališča pitne vode v Mihovcih pri Veliki Nedelji in ki napaja vodovodno omrežje občin 
Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in del Občine Ljutomer oz. približno 20.000 
prebivalcev. 
 
Področje obravnavanih naselij pokrivata aglomeraciji: 

• ID57 Osluševci – Cvetkovci in  

• ID84 Cvetkovci – Otok,   

na katerega bodo torej priključena naselji Osluševci in Cvetkovci. V teh dveh naselij živi 
danes približno 670 prebivalcev, ki bodo tudi v celoti priključeni na kanalizacijo. 
 
 
4.2 Ugotovitev potrebnih zmogljivosti in potreb ter razlogov za izvedbo 

investicije 
 
4.2.1 Ugotovitev potrebnih zmogljivosti 
 
Glede na to, da obe naselji ležita na vodovarstvenem področju pitne vode, je potrebno 
izgraditi novo kanalizacijo v teh dveh naselij, ki bo pokrivalo vsa gospodinjstva, gospodarske 
subjekte (za odvajanje komunalne odpadne fekalne vode zaposlenih) in javne ustanove 
(gasilski dom).  
 
Kapaciteta čistilne naprave je določena na osnovi podatkov iz državnega Operativnega 
programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Po PGD projektni dokumentaciji je potrebna 
čistilna naprava kapacitete 700 PE.  
 
 
4.2.2 Razlogi za izvedbo investicije 
 
Zakon o varstvu okolja v 26. členu določa, da je odvajanje in čiščenje komunalnih in 
padavinskih voda obvezna lokalna javna služba. To pomeni, da je lokalna skupnost 
odgovorna za pripravo programov ter izvedbo nujnih investicij, ki so vezane na odvajanje in 
čiščenje komunalnih in padavinskih voda.  
 
Za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja, zlasti podtalnice, ter pospešeno 
odpravljanje njegovih posledic, predpisujeta država in lokalna skupnost instrumente v obliki 
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plačil davkov, taks in povračil. Pobrana sredstva se posredno vračajo investitorjem v obliki 
nepovratnih sredstev namenjenih investicijam za zmanjševanje obremenjevanja okolja. 
 
Občina Ormož se zaveda razsežnosti problema onesnaževanja podtalnice s sanitarnimi 
odplakami in fekalijami, saj se iz zalog podtalnice na lokaciji naselja Mihovci črpa voda za 
oskrbovanje Občine Ormož in širšega območja za približno 20.000 prebivalcev. Po Pravilniku 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) 
V Uradnem listu 8/2011 je bila objavljena Uredba z istim imenom in pričela veljati 1.1.2012. 
morajo biti naselja na vodovarstvenem območju opremljena z javno kanalizacijo za odvajanje 
komunalne odpadne vode. Zato so nujni ukrepi za preprečevanje nadaljnjega 
onesnaževanja podtalnice na območju Občine Ormož z izgradnjo ustreznih kanalizacijskih 
sistemov za odvajanje in čiščenjem odpadnih fekalnih komunalnih voda. 
 
Z izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje fekalnih odpadnih vod in 
navezavo na čistilno napravo, bo Občina Ormož izpolnila zahteve republiške zakonodaje za 
varovanje podtalnice, ki ga predpisujejo Uredba za zavarovanje vodovarstvenih območij, 
Nacionalni program varstva okolja in Operativni program ovajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda. Istočasno pa s tem programom izpolnjujemo tudi smernice evropske 
zakonodaje na tem področju (vključno z Water Framework Directive), ki je prenesena v 
slovenski pravni red. 
 
Investicija bo bistveno zmanjšala onesnaževanje podtalnice s fekalno odpadno vodo, saj so 
obstoječe individualne greznice bistveni dejavnik onesnaževanja podtalnice.  
 
Istočasno bodo manj obremenjeni tudi površinski bližnji vodotoki, saj kmetovalci ne bodo več 
svojih greznic hlevov praznili na kmetijske površine in tako ne bo prihajalo do onesnaženja  
bližnjih vodotokov.  
 
 
4.3 Usklajenosti investicijskega projekta 
 
4.3.1 Skladnost z občinskim Načrtom razvojnih programov 
 
Obravnavana investicija je skladna z Načrtom razvojnih projektov Občine Ormož za obdobje 
2013 – 2016. 
 
 
4.3.2 Skladnost z drugimi razvojnimi strategijami in dokumenti 
 
Obravnavana investicija je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi 
dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so: 

• Državni razvojni program 2007 – 2013,  

• Regionalni razvojni program za območje podravske razvojne regije v obdobju 2007-
2013, 

• Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013, 

• Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013. 
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Posamezne pojasnitev skladnosti obravnavane investicije s strategijami in dokumenti je 
podana v nadaljevanju. 

 

 

4.3.2.1 Državni razvojni program 2007 – 2013 

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

• konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast, 

• učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in 
kakovostna delovna mesta, 

• učinkovita in cenejša država, 

• moderna socialna država in večja zaposlenost ter 

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

• Varstvo okolja in trajnostna raba energije z ustreznim upravljanjem z vodami (izgradnja 
infrastrukture za varovanje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, sanacija in čiščenje 
območij kopalnih voda, čiščenje voda na varovanih območjih, oskrba s pitno vodo, Q), 
z ustreznim ravnanjem z odpadki (infrastruktura za ravnanje s komunalnimi odpadki, 
operativni ukrepi,Q), s trajnostnim razvojem parkov in Natura 2000 območij, z 
zmanjševanjem vplivov na okolje in trajnostno energijo (spodbujanje investicij v 
učinkovito rabo energije, spodbujanje investicij v obnovljive vire energije, učinkovita 
raba energije v gospodinjstvih z nizkimi prejemki, URE&OVE v javnem sektorju in 
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ozaveščanje, informiranje, usposabljanje in energetsko svetovanje,Q) ter s ustreznim 
sistemom spremljanja stanja okolja in zagotavljanja njegove trajnostne rabe. 

 
Državni razvojni program 2007 – 2013 v poglavju 7.4.1. Operativni program za krepitev 
regionalnih razvojnih potencialov, prav tako opredeljuje razvoj regij in s tem povezano 
okoljsko infrastrukturo. 
 
 
4.3.2.2 Regionalni razvojni program za območje podravske razvojne regije v obdobju 2007-

2013 

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

• Razvojna prioriteta I: POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA, Cilj: 
Vzpostaviti in krepiti povezave med razvojnimi akterji v regiji; 

• Razvojna prioriteta II: PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI 
RAZVOJ, Cilj: Povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven 
znanj in inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja, 

• Razvojna prioriteta III: ENAKOMEREN IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, Cilj: Izboljšati 
kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja 5.4.3 Varstvo okolja in 
trajnostna energije. 

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

• Izboljšanje kakovosti podzemnih in površinskih vod. 

• Zmanjšanje onesnaževanja voda na zavarovanih območjih. 

• Zmanjšanje emisij v okolje zaradi blata iz čistilnih naprav in varna končna dispozicija. 
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Možni projekti: kanalizacijska omrežja, čistilne naprave, sanitarna močvirja (biološke čistilne 
naprave na podeželju). 
 
Obravnavana investicija izgradnje kanalizacije je skladna s peto prioriteto, Povezovanje 
ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, Strategije razvoja Slovenije, ki je usmerjena v 
Skladnejši regionalni razvoj. Prioriteta določa, da je potrebno občinam zagotoviti finančne 
spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih dejavnosti in infrastrukture, spodbuditi 
kvalitetnejšo pripravo prostorskih aktov v skladu z razvojnimi prioritetami, poenostaviti 
prostorske predpise, okrepiti financiranje neprofitne stanovanjske gradnje, urediti področje 
komunalnih dejavnosti. Prioriteta prav tako kot tudi projekt podpira tudi zagotavljanje oskrbe 
s čisto pitno vodo. 
 
Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s prvim ciljem 
Racionalen in učinkovit prostorski razvoj in prvim podciljem Usmerjanje dejavnosti v prostor 
na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko 
učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja, saj bo 
izvedba projekta prispevala k bolj kakovostnemu naravnemu in bivalnemu okolju. Projekt je 
skladen tudi s četrtim ciljem Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij ter četrtim 
podciljem Zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcem na celotnem območju Slovenije 
ter osmim ciljem Preudarna raba naravnih virov in petim podciljem Razmeščanje dejavnosti 
tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe in potrebami po vodi. Hkrati je 
projekt sladen tudi s dvanajstim ciljem Varstvo okolja in težnjo 12.2. Zagotavljanje 
komunalne infrastrukture opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, 
kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). 
 
 
4.3.2.3 Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 

 
Ta v poglavju 6.3. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture obravnava 
tudi področje odvajanja odpadnih voda. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture se v 
celoti nanaša na četrti cilj NSRO, to je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne 
mobilnosti, trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni 
infrastrukturi, kar obenem predstavlja tudi splošni cilj operativnega programa.  
 
Investicije na področju okolja temeljijo na usmeritvah Nacionalnega programa varstva okolja, 
pri čemer prioriteto predstavlja izboljšanje oskrbe očim večjega dela prebivalstva RS s 
kakovostnimi storitvami na področju javnih služb varstva okolja.   
 
Zgoraj navedeno se neposredno zrcali v izboljšanju življenjskega prostora, boljših možnostih 
za razvoj gospodarstva, kakor tudi v odpiranju novih delovnih mest. Trajnostna raba 
naravnih dobrin zahteva dobro infrastrukturo na celotnem področju države, kar onemogoča 
tudi posredno onesnaževanje okolja. Področje okolja je tako razdeljeno v dve glavni 
usmeritvi in sicer na aktivnosti v zvezi z izgradnjo javne infrastrukture za ravnanje s 
komunalnimi odpadki in aktivnosti na področju voda. Področje voda tako zajema tako 
odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda 
in varstvo voda. 
 



 
 

Občina Ormož 

 

Novelacija št. 2: IP za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo 

za naselji Osluševci in Cvetkovci 
39 od 39

 

Investicijski program (IP) 

Na osnovi analize prioritetnih področij bo posebna pozornost dana celovitemu in trajnostno 
naravnanemu upravljanju s pomembnimi elementi okolja, predvsem voda, zraka, tal ter 
narave in v tem okviru področjem, identificiranim v nacionalnih operativnih programih in 
celovitih načrtih upravljanja skladno s cilji, ki jih določa zakonodaja ES. Ta področja so 
predvsem : 

• Ravnanje s komunalnimi odpadki, 

• Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, itd. 
 
 
4.3.2.4 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 

 
Skladnost obravnavanega projekta pa se kaže tudi z Operativnim programom krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer s četrto prioriteto Razvoj 
regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni program, saj oba podpirata razvoj 
javne lokalno – regionalne komunalne in okoljske infrastrukture, s poudarkom na 
trajnostnemu razvoju.  
 
Točka 7.4.1.4. Razvoj regij poudarja, da se bodo izvajali ukrepi, določeni v regionalnih 
razvojnih programih, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti oziroma je smiselno, da se 
izvajajo »po meri« lokalnega okolja in sicer prednostno v okviru naslednjih vsebinskih 
področjih, kjer so bile ugotovljene največje razvojne slabosti in priložnosti v regionalnem 
razvoju:  

2.a.)  Okoljska infrastruktura, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v 
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju 
ravnanja z odpadki je predvideno financiranje sanacije obstoječih divjih odlagališč 
odpadkov in starih bremen zaradi odpadnih olj, pesticidov in PCB ter izgradnja 
zbirnih centrov. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo upravičena 
izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter 
odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Financirana bo tudi oskrba s 
pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na obstoječih vodovodih ter izgradnja 
rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme. Upravičene aktivnosti bodo 
med drugim tudi izgradnja večnamenskih objektov za zadrževanje voda, aktivna 
zaščita zajetij pred onesnaženimi vodami ter aktivnosti zmanjševanja škodljivega 
delovanja voda. 
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI INVESTICIJSKEGA OBJEKTA 
 
Tržna analiza obravnavane investicije zajema glede na njeno strukturo samo tržne možnosti 
pri priključevanju gospodinjstev obravnavanih naselij Osluševci in Cvetkovci na javno fekalno 
kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami. Ker Občina Ormož mora izpolnjevati številno 
zakonsko regulativo s področja ekologije, se ne predvidevajo posebne tržne aktivnosti za 
priključevanje na fekalno kanalizacijsko omrežje, temveč se pričakuje, da se bodo pri obeh 
variantah vsa potrebna gospodinjstva priključila na njega. S tem bodo tako potrjene ocene 
prihodkov in drugih dejavnikov obravnavane investicije, podanih v nadaljevanju pričujočega 
dokumenta.  
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6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI OPIS 
 
6.1 Vrsta investicije 
 
Obravnavana investicija je novogradnja javnega infrastrukturnega objekta fekalne kanalizacije s 
čistilno napravo (komunalna infrastruktura).  
 
 
6.2 Zasnova kanalizacijskega omrežja 
 
6.2.1 Splošni opis kanalizacijskega omrežja 
 
Obravnavano bodoče kanalizacijsko omrežje je zasnovano kot ločen sistem odvajanja 
fekalnih odpadnih vod preko vodotesnega kanalizacijskega omrežja. To pomeni, da 
predviden kanalizacijski sistem vsebuje le fekalno (komunalno) vodo in se smejo vanj 
priključiti le gospodinjstva.  
 
Odpadne vode iz hlevov se morajo reševati ločeno. Živalski iztrebki se morajo skladiščiti na 
ustrezno urejenih gnojiščih, ki se iztekajo v gnojnične jame. Te morajo biti vodotesne in ne 
smejo imeti odvoda v predviden kanalizacijski sistem ali v podtalje.  
 
Meteorne vode se morajo reševati ločeno, z vodenjem do najbližjega jarka ali v ponikanje. 
Industrijske tehnološke odpadne vode ni dovoljeno voditi v predviden komunalni 
kanalizacijski sistem. Po predhodnem čiščenju jih je možno voditi do najbližjega jarka ali v 
ponikanje. 
 
Fekalna kanalizacija je zasnovana pretežno kot gravitacijska (prosti tok tekočine), na mestih 
kjer je potrebno premagovati višinsko razliko, pa je zasnovana s prečrpališči in tlačnimi vodi. 
Iztok fekalne kanalizacije je predviden na rastlinsko čistilno napravo, iztok iz nje v bližnji 
vodotok. 
 
Vsi predvideni kanali so predvideni iz centrifugiranega poliestra CC GPR DN 200 mm 
temenske togosti SN10kN/m2, tlačni odseki kanalov pa iz PE100-PN10 DN 80(50) 
79,2(44,0)mm (SDR 17). Kanali so položeni na betonsko posteljico (lede na male terenske 
padce in zaradi tega posledično majhnih projektiranih padcev nivelete cevi (0,3 %), se pri 
polaganju kanalov zahteva visoka natančnost (dopustna odstopanja v niveleti so ±0.01 m), 
tlačni odseki kanalov pa iz PE100 DN 80 oz. DN 100 mm, 10bar (SDR 17). Predvideni 
minimalni projektirani padec kanalizacije je 0,3%. 
 
Revizijski jaški so predvideni iz armiranega betona, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala 
in periodičnih pregledov so tipski, montažni. 
 
Jaški so sestavljeni iz baze DN 1000(800) mm, telesa jaška in AB krovno ploščo ali konusom 
ter LTŽ povoznimi pokrovi premera 600 mm (z odprtinami za zračenje) in nosilnosti 400 kN 
(pokrov jaška je skladen s SIST EN 124). Odzračevanje je predvideno na vsakem drugem 
jašku ter obvezno vsako črpališče.  
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Vsa črpališča se izvedejo iz tipskih vodotesnih armiranobetonskih jaškov tlorisnih dimenzij 
premera 1500 (1200) mm in so v celoti vkopana pod zemljo. Vstop v črpališča se omogoči 
preko vstopnih jaškov opremljenih s pokrovi na zaklep in dvižnim mehanizmom ter lestvami z 
varovali. Betoni so hidrotehnični, vodotesni, C25/30 (xc2, PVII). 
 
Uporabniki fekalnega kanalizacijskega omrežja se na izgrajeno kanalizacijsko omrežje 
priključijo šele po zagonu čistilne naprave. Hišni priključki niso predmet obravnavane 
investicije, so pa v projektni dokumentacij informativno prikazani in upoštevani pri določanju 
nivelete glavnih kanalov. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se hišni priključki na 
kanalizacijsko omrežje priključijo direktno. Greznice se opustijo (zasujejo). Hišni priključki se 
lahko priključijo na kanalizacijsko omrežje samo v revizijskem jašku. 
 
Obstoječi komunalni vodi bodo v upoštevani projektih PGD in PZI, kar pomeni, da bo  
bodoča kanalizacija prilagojena le-tem.  
 
 
6.2.2 Opis poteka kanalizacijskega omrežja 
 
Novi kanalizacijski sistem v naseljih Osluševci in Cvetkovci in predstavljata dva glavna 
kanala in sicer kanal 2.0 kateri poteka od začetka naselja Osluševci v smeri od severa proti 
jugu na zahodnem delu območja, nato v smeri od zahoda proti vzhodu do sredine 
obravnavanega območja, kjer se obrne v smer proti jugu in poteka naprej do naselja Otok, 
kjer se obrne v smer proti vzhodu in zaključi na predvideni čistilni napravi. 

Na kanal 2.0 se priključujejo vsi sekundarni kanali v glavnem iz zahodnega dela 
obravnavanega območja. 

Drugi primarni kanal je kanal 3.0, kateri zbira odpadne vode iz vzhodnega dela 
obravnavanega območja. Na koncu naselja Trnje se priključuje na kanal 2.0. 

Kanal 3.0 poteka od samega vzhodnega dela obravnavanega območja v smeri od vzhoda 
proti zahodu, vzporedno z glavno cesto. Po približno 150 m se obrne vstran od glavne ceste 
v smeri proti jugu in nato po približno 100 m zopet obrne v smer proti vzhodu. Trasa kanala v 
tej smeri nadaljuje približno vzporedno s traso Bresniškega potoka, po njegovi levi strani do 
meje naselij Zg. in Sp. Cvetkovci. Po prečkanju lokalne ceste prečka pravokotno Bresniški 
potok in nato zopet po lokalni cesti v smeri proti vzhodu do vtoka v kanal 2.0. Na kanal 3.0 
se priključujejo vsi sekundarni kanali iz vzhodnega in severno vzhodnega dela 
obravnavanega območja. 

Skupna dolžina predvidenih kanalov je l = 9.397 m, od tega je 2.056 m tlačnega voda in 
7.341 m gravitacijskih vodov. Skupno je predvidenih osem črpališč, sedem manjših in eno 
glavno na prečrpališče Č-6 za dotok na RČN.  
 
Kanal 2.0 poteka od začetka naselja Osluševci na samem zahodu obravnavanega območja 
pa vse do predvidene RČN Cvetkovci. Začetek kanala je pri hišni številki Osluševci 1, nato 
poteka kanal po robu javne asfaltne ceste v smeri proti jugu do križišča pri hiši št. 15. Tu se 
kanal obrne v smer proti vzhodu in po lokalni cesti poteka do križišča pri hiši št. 40. Tukaj je 
predvideno prečrpališče Č-1. Na to črpališče se priključuje tudi kanal 2.8.0. Od črpališča 1 
se kanal obrne v smer proti severu, po približno 150 m obrne proti vzhodu in poteka do 
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Bresniškega potoka. Zaradi prečkanja potoka je pred prečkanjem predvideno prečrpališče 
Č-2 in prečkanje potoka preko mostne konstrukcije s tlačnim vodom.  Takoj za prečkanjem 
potoka se z leve strani na kanal 2.0 priključita kanala 2.6.0 in 2.7.0. Kanal 2.0 nato sledi 
poteku ceste v smeri proti vzhodu do križišča pri hiši št. Cvetkovci 23. Tukaj se iz severne 
strani priključi kanal 2.5.0. Nato kanal 2.0 obrne proti jugu in poteka v robu lokalne ceste do 
naslednjega križišča pred Bresniškim potokom, kjer je predvideno naslednje črpališče Č-3. V 
to črpališče se iz vzhodne in zahodne strani priključita tudi kanala 2.4.0 in 2.3.0. Zopet se 
prečka Bresniški potok s tlačnim vodom preko obstoječe mostne konstrukcije. Trasa kanala 
2.0 naprej sledi cesti v smeri proti jugu do križišča iz vzhodne strani, kjer je predvideno 
črpališče Č-5. V Č-5 je tudi vtok kanala 3.0 iz vzhodne strani obravnavanega območja in 
kanala 2.2.0. Od črpališča Č-5 kanal poteka kot tlačni vod v smeri proti jugu, vmes prečka 
reko Pesnico preko mostne konstrukcije in se nadaljuje kot tlačni vod do hiše št. 106. Trasa 
kanala je v robu obstoječe lokalne ceste. Dalje kanal sledi poteku ceste, za križiščem, kjer je 
vtok kanala 2.1.0 obrne proti vzhodu in naprej poteka vse do črpališča Č-6 pred čistilno 
napravo. Na kanal 2.0 je predvideno priključevanje 63 hišnih priključkov. Padec kanala je 
3,0‰.  

Dolžina kanala je L=3908,0 m, od tega je ltl.=969,0 m tlačnega voda. 
 
Kanal 2.1.0 poteka iz severa od objekta Cvetkovci št.110 proti jugu do zbirnega kanala 2.0.  

Predvideni padec kanala je i=3,0‰, dolžina kanala je L=49 m. Trasa kanala je v robu lokalne 
asfaltne ceste. Na kanal 2.1.0 se izvede 1 hišni priključek. 
 
Kanal 2.2.0 poteka od objekta št. 104 (Cvetkovci) ob severnem robu lokalne asfaltne ceste 
do priključka na kanal 2.0. Kanal zbira odpadne vode iz manjše skupine hiš (6 kom) na 
levem bregu reke Pesnice. Na kanal je predvideno priključevanje 6 hišnih priključkov.  

Predvideni padec kanala je i=3,0 in 8,6‰, dolžina kanala je L=440,0 m. 
 
Kanal 2.3.0 poteka od objekta št. 52 (Cvetkovci) na južni državne ceste GI-2/ 250 (Spuhlja-
Ormož) in v smeri proti jugu do priključka na kanal 2.0. Na kanal 2.3.0 se priključujeta kanala 
2.3.1 in 2.3.2. Kanal poteka do priključka kanala 2.3.2 po njivskih površinah in naprej v osi 
lokalne asfaltne ceste. Na kanal 3.2.0 je predvideno priključevanje 10 hišnih priključkov.  

Predvideni padec kanala je i=3,0 in 5,2‰, dolžina kanala je L=486,0 m. 
 
Kanal 2.3.1 poteka od objekta št. 45 (Cvetkovci) proti vzhodu do priključka na kanal 2.3.0 
Trasa kanala je v osi lokalne makadamske ceste. Na kanal 2.3.1 je predvideno 
priključevanje 4 hišnih priključkov.  

Predvideni padec kanala je i=3,0‰, dolžina kanala je L=96,0 m. 
 
Kanal 2.3.2 poteka od objekta št. 28 (Cvetkovci) proti zahodu do priključka na kanal 2.3.0 
Trasa kanala je v severnem robu lokalne asfaltne ceste. Na kanal 2.3.2 je predvideno 
priključevanje 3 hišnih priključkov.  

Predvideni padec kanala je i=10,0‰, dolžina kanala je L=109,0 m. 
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Kanal 2.4.0 poteka od objekta št. 12 (Cvetkovci) po levi strani Bresniškega potoka proti 
vzhodu do priključka na kanal 2.3.0. Trasa kanala je delno v travniških površinah in delno v 
robu lokalne makadamske ceste. Na kanal 2.4.0 je predvideno priključevanje 5 hišnih 
priključkov.  

Predvideni padec kanala je i=4,0‰, dolžina kanala je L=160,0 m. 
 
Kanal 2.5.0 poteka od objekta št. 33 (Cvetkovci) v smeri proti jugu po levi strani obstoječe 
lokalne asfaltne ceste do vtoka na kanal 2.0. Na kanal 2.5.0 je predvideno priključevanje 13 
hišnih priključkov.  

Predvideni padec kanala je i=3,0‰, dolžina kanala je L=270,0 m. 
 
Kanal 2.6.0 poteka od objekta št. 7 (Cvetkovci) v smeri proti jugu po sredini obstoječe lokalne 
makadamske ceste do vtoka na kanal 2.0. Na kanal 2.6.0 je predvideno priključevanje 1 
hišnega priključka.  
Predvideni padec kanala je i=12,6‰, dolžina kanala je L=64,0 m. 
 
Kanal 2.7.0 poteka od novega objekta severno nad objektom št. 4 (Cvetkovci) v smeri proti 
jugu po sredini obstoječe lokalne makadamske ceste do vtoka na kanal 2.0. Na kanal 2.7.0 
je predvideno priključevanje 4 hišnih priključkov.  

Predvideni padec kanala je i=15,2‰, dolžina kanala je L=73,0 m. 
 
Kanal 2.8.0 poteka po južnem robu obravnavanega območja. Začetek kanal je na zahodni 
strani lokalne asfaltne ceste v Osluševcih in poteka v smeri proti vzhodu po spodnji terasi do 
vtoka v kanal 2.0. Zaradi nizke lege terena je predvideno črpališče Č1-A pod objektom št. 39 
(Osluševci) in prečrpavanje po tlačnem vodu v kanal 2.0 oziroma iztokom v črpališče Č-1 na 
kanalu 2.0. Trasa delno poteka po travniških površinah od objekta št. 29 (Osluševci) pa v 
robu lokalne asfaltne ceste. Na kanal 2.8.0 je predvideno priključevanje 19 hišnih priključkov.  

Predvideni padec kanala je i=3‰, dolžina gravitacijskega dela kanala je L=549,0 m, dolžina 
tlačnega kanala  je ltl.=92 m (skupna dolžina L=615,5 m). 
 
Kanal 3.0 je v bistvu zbirni kanal iz severno vzhodnega dela obravnavanega območja. Poteka 
od začetka naselja Cvetkovci na samem vzhodu obravnavanega območja v smeri od vzhoda 
proti zahodu vse do vtoka v kanal 2.0. Začetek kanala je pri hiši št. 81 (Cvetkovci), nato 
poteka kanal po njivskih površinah do lokalne makadamske ceste, kjer se priključi kanal 
3.2.0, se obrne proti jugu in poteka približno 22 m po osi ceste. Nato trasa zopet obrne proti 
zahodu in poteka po travniških površinah vzporedno z Bresniškim potokom do črpališča Č-4, 
ki se nahaja pod objektom št. 61 (Cvetkovci). V črpališče Č-4 je tudi priključek kanala 3.1.0. 
Od črpališča Č-4 poteka vse do vtoka v kanal 2.0 tlačni vod. Ta najprej prečka lokalno 
asfaltno cesto, nato Bresniški potok pod njegovim dnom in nato naprej poteka po severnem 
robu obstoječe lokalne asfaltne ceste do vtoka v kanal 2.0. Na kanal 3.0 je predvideno 
priključevanje 15 hišnih priključkov od tega 7 kot hišna črpališča s priključkom na tlačni vod. 

Padec kanala je 3,0, 3,6, in 5,0‰. Dolžina kanala je L=1.588,0 m, od tega je ltl.=952,0 m 
tlačnega voda. 
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Kanal 3.1.0 odvaja odpadne vode iz skupine hiš lociranih na severni strani glavne ceste. 
Začetek kanala je nad oz. severno od hiši št. 49 (Cvetkovci) in poteka po travniških in 
dvoriščnih površinah vse do državne ceste GI-2/ 250 (Spuhlja-Ormož). Državno cesto GI-2/ 
250 (Spuhlja-Ormož) prečka v km ceste . Prečkanje se izvede s podbojem in v zaščitni 
jekleni cevi. Teme zaščitne cevi je 1,6 m pod koto vozišča. Za prečkanjem državne ceste GI-
2/ 250 (Spuhlja-Ormož) poteka trasa kanala po obstoječi lokalni asfaltni cesti v dolžini 
približno 80 m nato obrne proti vzhodu in preko travniških površin poteka do vtoka v 
črpališče Č-4 oziroma kanal 3.0. Na kanal 3.1.0 je predvideno priključevanje 6 hišnih 
priključkov.  

Predvideni padec kanala je i=3-16‰, dolžina kanala je L=527,0 m. 
 
Kanal 3.1.1 poteka od objekta št. 56 (Cvetkovci) v smeri proti vzhodu po travniških površinah 
do vtoka v kanal 3.1.0. Na kanal 3.1.0 je predvideno priključevanje 2 hišnih priključkov.  

Predvideni padec kanala je i=5,0 in 14,5‰, dolžina kanala je L=130,0 m. 
 
Kanal 3.1.2 poteka od objekta št. 64 (Cvetkovci) na severni strani nad državno cesto GI-2/ 
250 (Spuhlja-Ormož) in poteka v smeri proti zahodu po travniških površinah do vtoka v kanal 
3.1.0. Na kanal 3.1.2 je predvideno priključevanje 3 hišnih priključkov.  

Predvideni padec kanala je i=3,0‰, dolžina kanala je L=179,0 m. 
 
Kanal 3.2.0 poteka od objekta št. 67 (Cvetkovci) na severni strani nad glavno cesto in poteka 
v smeri proti vzhodu po travniških površinah do konca poselitve nato se obrne proti jugu ter 
tako poteka do državne ceste GI-2/ 250 (Spuhlja-Ormož, nato ob njej v po severnem robu v 
dolžini približno 114 m in nato prečka državno cesto GI-2/ 250 (Spuhlja-Ormož) in po lokalni 
makadamski cesti poteka vse do vtoka v kanal 3.0. Na kanal 3.2.0 je predvideno 
priključevanje 10 hišnih priključkov.  

Predvideni padec kanala je i=3,0‰, dolžina kanala je L=501,81 m. 
 
Kanal 3.2.1 poteka ob severnem robu glavne ceste vzporedno z njo na dolžini 100 m. Kanal 
je predviden za bodočo pozidavo. Iztok kanala je v kanal 3.2.0. 

Predvideni padec kanala je i=5,0‰, dolžina kanala je L=100,0 m. 
 
Kanal 3.3.0 poteka v osi lokalne makadamske ceste med hišama št. 83 in 84 (Cvetkovci) v 
smeri proti jugu in z iztokom v kanal 3.0. Na kanal 3.3.0 je predvideno priključevanje 2 hišnih 
priključkov.  

Predvideni padec kanala je i=5,0‰, dolžina kanala je L=40,0 m. 
 
Kanal 3.4.0 poteka od nižje ležeče terase na skrajnem vzhodnem robu obravnavanega 
območja. Na začetku kanala je predvideno črpališče za dvig in transport vode do višje 
ležečega zbirnega kanal 3.0. Na kanal 3.4.0 je predvideno priključevanje 3 hišnih priključkov. 

Dolžina tlačnega voda je ltl.=46,0 m. 
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6.3 Rastlinska čistilna naprava 
 
6.3.1 Splošno 
 
Obravnavana investicija obravnava reševanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda na 
območju aglomeracije ID 57 Osluševci-Cvetkovci in ID 84 Cvetkovci-Otok na katerega bodo 
priključena naselja Osluševci in Cvetkovci. Končna dispozicija čiščenja tako zbranih fekalnih 
vod je na novi komunalni čistilni napravi.  
 
Kapaciteta RČN je določena na osnovi podatkov iz Operativnega programa odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, kar določa preglednica 17. 
 
Preglednica 17:  Pregled potrebnih PE za aglomeraciji ID57 in ID48 iz Operativnega programa odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda.   

ID_AGLO IME_AGLO OB_MID OB_IME PE PE_DODATNA PE_SKUPAJ POVRSINA_A PEHA_SKUPA

84 CVETKOVCI-OTOK 11027172 ORMOŽ 47 14 61 6 10

57 OSLUŠEVCI - CVETKOVCI 11027172 ORMOŽ 531 159 690 59 12  
 
Predvidena je izgradnja RČN s kapaciteto 700 PE. Odtok prečiščenih vod je predviden v 
reko Pesnico, katera je v neposredni bližini, na vzhodnem delu naprave.   
 
Dotok na RČN je iz črpališča Č-6 na kanalu 2.0 v usedalnik, ki je predviden v sklopu RČN. Iz 
usedalnika je preko tlačnega voda dovod na filtrirno gredo. Za filtrirno gredo je predvidena 
čistilna greda in nato še polirna greda.  
 
Vsa dna posameznih gred kot tudi brežine so izvedene vodotesno s PEHD folijo deb. 2 mm. 
Nulta kota ureditve za RČN je na koti 198,50 m. Brežine nasipa na zračni strani so v naklonu 
m = 1:2, na notranji strani pa 1:1,5 do substrata in 1:0,5 do dna gred. Gornji rob brežin 
posameznik gred je vedno 20 cm nad koto substrata. 
 
Glede na ravninski del je RČN predvidena v nasipu. Višinski prerez RČN je od kote terena ki 
je na koti 198,50 do najvišje kote krone nasipa filtrirne grede ki je na koti 199,85 (1,35 m nad 
terenom), preko čistilne grede na koti terena in polirne grede v nasipu s koto krone nasipa 
na koti 199,50 (1 m nad terenom). 
 
 
6.3.2 Lokacija RČN Cvetkovci 
 
Celoten sistem RČN bo lociran na parcelah št. 1641 in 1642 vse k.o. 329 - Cvetkovci. Na 
vzhodni strani poteka reka Pesnica, ki bo glavni odvodnik prečiščenih voda. Na severni in 
zahodni strani poteka obstoječa lokalna makadamska pot. 
 
Rastlinska čistilna naprava RČN bo zavzemala tlorisno velikost približno 85,0 x 42,0 m =               
= 3.600 m2. Funkcionalno zemljišče RČN zavzema 7.185 m2 in je v celoti ograjeno z 
varovalno ograjo višine 2,20 m  s čimer je preprečen dostop na napravo nepooblaščenim 
osebam. Dostop do RČN je po obstoječi makadamski cesti.   
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6.3.3 Objekti RČN 
 
RČN je sestavljena iz posameznih funkcionalnih objektov in sicer: 

• merilni jašek, 

• usedalnik, 

• filterna greda, 

• čistilna greda, 

• polirna greda, 

• iztočni jašek , 

• odvodni kanal.  
 
 
6.3.4 Hidrotehnično poročilo  
 
Hidrotehnično poročilo povzemamo po hidrološko hidravlični presoji št. 3300-B/11-HH, 
katera je sestavni del projektne dokumentacije (9 Elaborati, 9/2 Hidrološko hidravlična 
presoja). 
 
Lokacija RČN se ne nahaja na poplavnem območju reke Pesnice. Na Pesnice je gorvodno 
od RČN razbremenilnik v reko Dravo. Tako je merodajni pretok po strugi Pesnice po 
razbremenjevanju Qm=33 m3/s. Pesnica je regulirana in zagotavlja na tem območju 
prevodnost kompletnega pretoka reke Pesnice ob upoštevanju zajezne gladine Q100 reke 
Drave.  
 
Glede na občutljivost območja, dolvodno se nahaja črpališče pitne vode za Ormož in da 
zagotovimo objektu RČN kljub temu varnost pred eventualnimi havarijami, je celotna 
naprava (kota najnižje krone nasipa) dvignjena približno 20 cm nad okoliški teren s čimer je 
zagotovljena popolna protipoplavna varnost same naprave. 
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH 
 
7.1 Analiza zaposlenih  med izvajanjem gradnje objektov  
 
Za učinkovitejšo izvedbo obravnavane planirane investicije ne glede na izbrano izvedbeno 
varianto, je oblikovan tim sodelavcev znotraj občinske uprave Občine Ormož. Po potrebi pa 
glede na posamezne faze projekta sodelujejo tudi zunanji izvajalci. Nove zaposlitve s to 
obravnavano investicijo ali izbrano varianto v občinski upravi niso predvidene. 
 
Operacijo bodo strokovno spremljali sodelavci občinske uprave v okviru svojih rednih 
delovnih obveznosti. Za finančni in strokovni nadzor nad izvajanjem gradbenih del je izbran 
najustreznejši ponudnik. 

 

V občinski upravi Občine Ormož so naslednje notranje organizacijske enote: 

• Urad župana, 

• Oddelek za gospodarske dejavnosti, 

• Oddelek za finance, 

• Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve. 
 
Odgovorna oseba projekta: Alojz Sok, dr. vet. med., župan. 

 

Vodja in skrbnik (priprava in nadzor nad pripravo investicijske ter projektne in druge 
dokumentacije) obravnavane investicije bo mag. Roman ROZMAN, Višji svetovalec za 
razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja. Kratke reference: 

• koordinacija, nadzor in sodelovanje pri projektih (evropskih) na območju občin Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž: 

• Umetno bogatenje podtalnice, 

• Ureditev grajske pristave, projekt sofinanciran s strani EU, Republike Slovenije in 
Občine Ormož, 

• Gradnja, upravljanje ter vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v Občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž – I. faza, projekt 
sofinanciran s strani EU, Republike Slovenije, zasebnega partnerja GVO d.o.o., 
Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž,  

• Gradnja Namakalnega sistema Ormož-Velika Nedelja, 

• Kohezijski projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško 
območje«, 

• Trajnostno upravljanje območja reke Drave (Natura 2000), 

• projekt Trajnostno upravljanje z vodami zavarovanih območij Slovenije in Hrvaške: 
akronim Ekoremediacije, 

• Turistične cone Prlekije in Medžimurja 2006-2007, 

• Vodovod Ormož-Središče ob Dravi, 

• Kanalizacija za območje občine Središče ob Dravi, 
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• Gradnja kanalizacije Podgorci-Velika Nedelja s čistilno napravo ter hodnikom za pešce 
z javno razsvetljavo, 

• Gradnje kanalizacije s čistilno napravo v Mihovcih pri Veliki Nedelji za naselja 
Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in Mihovci pri Veliki Nedelji, 

• Kohezijski projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško 
območje«, 

• Projekt Sodelovanje mest – City cooperation; 

• investicije v gospodarsko javno infrastrukturo in sodelovanje pri gradnji v cestno 
infrastrukturo, 

• priprava mnenj za izdajo vodnih dovoljenj Ministrstva za okolje in prostor, 

• pomoč pri pripravi prostorskih aktov občine Ormož, 

• sodelovanje pri pripravi različnih poročil, ki se tičejo prostora in varstva okolja, 

• priprava in oblikovanje Turistične karte občine Ormož. 
 
Odgovorna oseba za tehnično izvajanje investicije bo Boris NOVAK, univ. dipl. inž grad., 
Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Kratke 
reference: 

• Vodenje in koordiniranje izdelave projektne dokumentacije za cesto do domačije 
Magdič, 

• Vodenje in koordiniranje izdelave projektne dokumentacije ter vodenje izvajanja 
investicije prizidka telovadnice k osnovni šoli na Kogu,  

• Vodenje in koordiniranje izdelave projektne dokumentacije ter vodenje izvajanja 
investicije izgradnje kanalizacije s pločnikom in javno razsvetljavo Podgorci – Velika 
Nedelja,  

• Izdelava popisov in minimalne projektne dokumentacije za javne poti financirane z 
občinskega proračuna, 

• Vodenje in koordiniranje investicij sofinanciranih v skladu z ZFO, 

• Redno spremljanje novosti in usposabljanje na področju gradbeništva ter črpanja 
sredstev EU. 

 
Ostali sodelavci projektnega tima: 

• področje računovodstva: Mirko Šerod, dipl. ek., Vodja oddelka za finance. Kratke 
reference: 

o priprava občinskega proračuna in načrta razvojnih programov v sodelovanju z 
županom in vodji oddelkov, 

o redno spremljanje novosti in usposabljanje na področju javnih financ, 

� pravno področje: Klavdija Bac, univ. dipl. prav., Svetovalka za javna naročila. Kratke 
reference: 

• priprava razpisne dokumentacije za javni razpis za izbor izvajalca ter vodenje 
postopka za izbor izvajalcev (JR za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih  
območij s Hrvaško«, Umetno bogatenje podtalnice, drugi manjši javni razpisi), 

• redno spremljanje novosti in usposabljanje na področju javnih naročil. 
 



 
 

Občina Ormož 

 

Novelacija št. 2: IP za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo 

za naselji Osluševci in Cvetkovci 
50 od 50

 

Investicijski program (IP) 

 
7.2 Analiza zaposlenih med obratovanjem v ekonomski dobi 
 
Upravljanje s celotnim obravnavanim objektom kanalizacije in čistilne naprave bo prevzelo 
Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Predvideva se, da bo podjetje zagotovilo ustrezno 
upravljanje s svojimi sedanjimi človeškimi viri in se zato posebej ne predvideva dodatno 
zaposlovanje. 
 
 
7.3 Analiza vpliva zaposlenih z vidika ekonomske in socialne strukture 

zaposlenih 
 
Obravnavani objekti v pričujočem dokumentu so objekti komunalne in prometne 
infrastrukture. Njihovo vzdrževanje bodo v glavnem opravljali za to že kvalificirani delavci 
upravljavca investicije.  
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8 OCENA VREDNOSTI STROŠKOV INVESTICIJE PO STALNIH IN 

TEKOČIH CENAH TER PO UPRAVIČENOSTI STROŠKOV 
SOFINANCIRANJA 

 
8.1 Podlage za oceno vrednosti investicije 
 
Ocenjena vrednost obravnavane investicije temelji na podlagi pogodbenih vrednostih, ki jih 
je Občina Ormož dosegla na javnem razpisu po podpisu izvajalskih pogodb z izbranimi 
ponudniki in sicer za: 

• gradbena dela in arheologijo: izvajalec Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21 c, 
Ormož, v pogodbeni vrednosti 2.131.154,05 € z DDV oz. 1.775.961,71 € brez DDV-ja 
za arheologijo, 

• nadzor nad gradbenimi deli z koordinacijo varnosti in zdravja pri delu: PROPLUS 
d.o.o., Strma Ulica 8, 2 000 Maribor, v pogodbeni vrednosti 23.280,00 € z DDV oz. 
18.900,00 € brez DDV-ja. 

 
Ostale ocene posameznih postavk obravnavane investicije pa temeljijo na podlagi ocen 
Občinske uprave Občine Ormož iz izkušenj do že sedaj izvedenih podobnih investicij in že 
plačanih računov.  
 
Po novi veljavni zakonodaji o nadomestilih za spremembo namembnosti kmetijskega 
zemljišča in po Navodilih6 UE glede izvajanja določb Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o Zemljiščih, občinam ni potrebno plačati tega nadomestila v primerih gradnje javne 
infrastrukture. Zato te postavke v pričujočem investicijskem programu ni.  
 
 
8.2 Ocena vrednosti stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah 
 
Skupna ocenjena vrednost izbrane izvedbene variante II po posameznih postavkah ter po 
posameznih letih 2013 in 2014 v stalnih in tekočih cena brez in s povračljivim DDV-jem 
prikazujejo naslednje štiri preglednice (od preglednice 18 do preglednice 21).  
 
Pri izračunu tekočih cen v letu 2014 smo upoštevali jesensko napoved rasti cen Umarja iz 
leta 2012 in sicer 2,2 % za leto 2014 samo za  postavki: 

• 1 (Teh. dokumentacija: geodetska izmera izvedenih del, izdelava PID-a, izdelava A-
testa ter predaja upravljavcu kanalizacije) in 

• 7 (Obveščanje javnosti).  
 
Za ostale postavke 2, 4 in 5 pa so tekoče cene v letu 2014 enake stalnim, saj so to 
pogodbene vrednosti.  
 

                                                      
6 Direktorat za kmetijstvo, št. dopisa: 007-348/2012/24 z dne 31.8.2012.  
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Preglednica 18: Prikaz ocenjenih vrednosti investicije izbrane izvedbene variante II v stalnih cenah brez 
povračljivega DDV-ja po letih. 

Zap. 
št 

Postavka Stalne cene, brez povračljivega DDV-ja 

2013 2014 Skupaj 

1. Teh. dokumentacija (Geodetska izmera izvedenih del, 
izdelava PID-a, izdelava A-testa ter predaja 
upravljavcu kanalizacije) 

  44.700,00 44.700,00 

2. Varnostni načrt z koordinacijo za varnost in zdravje pri 
delu 

2.328,00 1.552,00 3.880,00 

3. Investicijska dokumentacija (novelacija št. 1 in 2 IP-ja) 5.500,00   5.500,00 

4. Gradnja 700.000,00 1.075.961,71 1.775.961,71 

5. Nadzor 9.312,00 6.208,00 15.520,00 

6. Arheologija 14.123,91   14.123,91 

7. Obveščanje javnosti 750,00 750,00 1.500,00 

Skupaj (od 1 do 7) 732.013,91 1.129.171,71 1.861.185,62 

 

Preglednica 19: Prikaz ocenjenih vrednosti investicije izbrane izvedbene variante II v stalnih cenah s 
povračljivim DDV-jem po letih. 

Zap. 
št 

Postavka Stalne cene, s povračljivim DDV-jem 

2013 2014 Skupaj 

1.  Teh. dokumentacija (Geodetska izmera izvedenih del, 
izdelava PID-a, izdelava A-testa ter predaja 
upravljavcu kanalizacije) 

  53.640,00 53.640,00 

2.  Varnostni načrt z koordinacijo za varnost in zdravje pri 
delu 

2.793,60 1.862,40 4.656,00 

3.  Investicijska dokumentacija* (novelacija št. 1 in 2 IP-ja) 5.500,00   5.500,00 

4.  Gradnja 840.000,00 1.291.154,05 2.131.154,05 

5.  Nadzor 11.174,40 7.449,60 18.624,00 

6.  Arheologija 16.948,69   16.948,69 

7.  Obveščanje javnosti 900,00 900,00 1.800,00 

Skupaj (od 1 do 7) 877.316,69 1.355.006,05 2.232.322,74 

*  Izdelovalec/izvajalec ni davčni zavezanec. 

Preglednica 20: Prikaz ocenjenih vrednosti investicije izbrane izvedbene variante II v tekočih cenah brez 
povračljivega DDV-ja po letih. 

Zap. 
št 

Postavka Tekoče* cene, brez povračljivega DDV-ja 

2013 2014 Skupaj 

1.  Teh. dokumentacija (Geodetska izmera izvedenih del, 
izdelava PID-a, izdelava A-testa ter predaja 
upravljavcu kanalizacije) 

  45.683,40 45.683,40 

2.  Varnostni načrt z koordinacijo za varnost in zdravje pri 
delu 

2.328,00 1.552,00 3.880,00 

3.  Investicijska dokumentacija (novelacija št. 1 in 2 IP-ja) 5.500,00   5.500,00 

4.  Gradnja 700.000,00 1.075.961,71 1.775.961,71 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 
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Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani! 

Zap. 
št 

Postavka Tekoče* cene, brez povračljivega DDV-ja 

2013 2014 Skupaj 

5.  Nadzor 9.312,00 6.208,00 15.520,00 

6.  Arheologija 14.123,91   14.123,91 

7.  Obveščanje javnosti 768,75 766,50 1.535,25 

Skupaj (od 1 do 7) 732.032,66 1.130.171,61 1.862.204,27 

* Pri izračunu tekočih cen v letu 2014 smo upoštevali jesensko napoved rasti cen Umarja iz leta 2012 in sicer 
2,2 % za leto 2014 samo za  postavki 1 in 7, ostale postavke 2, 4 in 5 v letu 2014 pa so pogodbene cene iz 
leta 2013, zato so tekoče cene teh postavk enake stalnim.  

 
 
Preglednica 21: Prikaz ocenjenih vrednosti investicije izbrane izvedbene variante II v tekočih cenah s 

povračljivim DDV-jem po letih. 

Zap. 
št 

Postavka Tekoče* cene, s povračljivim DDV-jem 

2013 2014 Skupaj 

1.  Teh. dokumentacija (Geodetska izmera izvedenih 
del, izdelava PID-a, izdelava A-testa ter predaja 
upravljavcu kanalizacije) 

  54.820,08 54.820,08 

2.  Varnostni načrt z koordinacijo za varnost in zdravje 
pri delu 

2.793,60 1.862,40 4.656,00 

3.  Investicijska dokumentacija** (novelacija št. 1 in 2 
IP-ja) 

5.500,00   5.500,00 

4.  Gradnja 840.000,00 1.291.154,05 2.131.154,05 

5.  Nadzor 11.174,40 7.449,60 18.624,00 

6.  Arheologija 16.948,69   16.948,69 

7.  Obveščanje javnosti 922,50 919,80 1.842,30 

Skupaj (od 1 do 7) 877.339,19 1.356.205,93 2.233.545,12 

* Upoštevana rast cen za leto 2013 je 2,5 %, za leto 2014 pa 2,2 %.  **  Izdelovalec/izvajalec ni davčni 
zavezanec.  

 
Skupna ocenjena vrednost investicije izbrane izvedbene variante II v tekočih cenah brez 
povračljivega DDV-ja znaša 1.862.204,27 €, s povračljivim DDV-jem pa 2.233.545,12 €. 
Celoten povračljivi DDV v višini 371.340,85 € si bo Občina Ormož lahko povrnila.  
 
 
8.3 Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov sofinanciranja investicije 
 
Upravičeni in neupravičeni stroški investicije po zahtevah razpisa MGRT-ja za sofinanciranje 
operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete 
»Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013  -  
2014, so predstavljeni po letih investiranja v preglednici 22 na naslednji strani.  
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Preglednica 22: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov sofinanciranja investicije v tekočih cenah 
po letih.  

POSTAVKA 
Vrednost v tekočih cenah (€) 

2013 2014 Skupaj 

I. Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja (1 + 2) 14.892,66 766,50 15.659,16 

 
1. Arheologija 14.123,91   14.123,91 

2. Obveščanje javnosti 768,75 766,50 1.535,25 

II. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje (od 1 do 5) 717.140,00 1.129.405,11 1.846.545,11 

 

1. 
Varnostni načrt z koordinacijo za varnost in zdravje 
pri delu 

2.328,00 1.552,00 3.880,00 

2. 
Investicijska dokumentacija (novelacija št. 1 in 2     
IP-ja) 

5.500,00  5.500,00 

3. 
Teh. dokumentacija (Geodetska izmera izvedenih 
del, izdelava PID-a, izdelava A-testa ter predaja 
upravljavcu kanalizacije) 

  45.683,40 45.683,40 

4. Gradnja 700.000,00 1.075.961,71 1.775.961,71 

5. Nadzor 9.312,00 6.208,00 15.520,00 

III. 20 %-ni DDV od I in II, razen II.2 145.306,53 226.034,32 371.340,85 

Skupna vrednost s povračljivim DDV-jem (I + II + III) 877.339,19 1.356.205,93 2.233.545,12 

Skupna vrednost brez povračljivega DDV-ja (I + II) 732.032,66 1.130.171,61 1.862.204,27 

 
Neupravičenih stroškov je za 15.659,16 €, upravičenih je za 1.846.545,11 €, povračljivega 
DDV-ja, ki si ga bo lahko Občina v celoti povrnila, pa je za 371.340,85 €.  
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9 ANALIZA LOKACIJE  
 
9.1 Karakteristični podatki in opis lokalne skupnosti Občine Ormož 
 
Občina Ormož ima skupno površino 141,6 km2 in 12.560 prebivalcev (po 1. 7. 20127). Sodi 
med podpovprečno razvite slovenske občine, saj koeficient razvitosti po izračunih Ministrstva 
za finance8 0,96. Po Sklepu9 o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko 
obdobje 2007–2013, spada Občina Ormož v Podravsko regijo, ki ima indeks razvojne 
ogroženosti 116,8. Povprečna bruto plača10 je v Občini Ormož marca 2013 znašala     

1.334,27 €, povprečna neto plača
11

 pa 894,79 €. Stopnja registrirane brezposelnosti12 je 
marca 2013 znašala 15,6 %. Spada v B območje z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki 
Sloveniji za leto 2010.  
 
Ormož je tudi sedež upravne enote Ormož, v katero še spadata tudi občini Središče ob Dravi 
in Sveti Tomaž.  
 
Pokrajina, v kateri leži občina Ormož, je delno ravninska (Ptujsko polje), deloma pa hribovita 
(Slovenske gorice). Arheološka odkritja uvrščajo kraj med največja srednjeveška 
prazgodovinska najdišča. Njegova lega nad Dravo z lepo urejeno graščino, parkom, cerkvijo 
in urbano urejenostjo zasluži obisk in daljši postanek z ogledom lokalne muzejske zbirke. 
Številne stavbe so zgodovinsko pomembne, kot so turška, mestna in ogrska vrata. Lepo 
urejene so parkovne in zelene površine ter športni park z bazenom. Zgledno vzdrževani so 
mnogi spomeniki.   
 
S številnimi sadovnjaki, vinogradi, kletmi, kulinariko, delom na vaseh, predvsem pa z 
ureditvijo cestne strukture in že prej omenjenih faktorjev, se odpirajo še večje razvojne 
možnosti, z domačimi in tujimi obiski pa turizem dobiva svoje mesto. Na tem področju je kar 
nekaj turističnih kmetij, ki nudijo turistom razne dobrote in nekatera med njimi tudi možnost 
prenočišča.  
 
Ena največjih turističnih znamenitosti sta Ormoška in Jeruzalemska vinska turistična cesta, 
ki potekata po ormoških goricah in lahko nudita turistom veliko užitkov, če jih le ti znajo 

                                                      
7 Vir: 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05C5002S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo
/10_stevilo_preb/25_05C50_prebivalstvo_naselja/&lang=2. 

8  Vir podatka: 
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/dolocitev_koeficientov_razvitosti_obcin/z
a_leti_2013_in_2014/.  

9  http://www.uradni-list.si/1/content?id=72042.  
10  Vir podatka. 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/07_trg_dela/10_place/01_07010_place/01_07010_place.asp.   
11  Vir podatka: 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/07_trg_dela/10_place/01_07010_place/01_07010_place.asp.  
12  Vir podatka: 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/07_trg_dela/05_akt_preb_po_regis_virih/01_07009_aktivno_p
reb_mesecno/01_07009_aktivno_preb_mesecno.asp.  
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ustrezno izkoristiti. Ker na območju Ormoških goric uspevajo in zorijo najžlahtnejša vina, so 
to območje uredili v sklop vinsko turističnih cest. 
 
 
9.2 Opis in grafični prikaz lokacije 
 
Lokacija, na kateri se predvideva predlagana investicija izgradnje kanalizacije in čistilne 
naprave nahaja, leži v naseljih Cvetkovci in Osluševci in je prikazana v Prilogah. Naselji 
ležita v nižinskem delu Občine Ormož na Ptujskem polju. Na območju ni večjih industrijskih 
objektov, temveč le individualne stanovanjske hiše in kmetije z gospodarskimi poslopji. 
Pretežno prevladujejo njivske površine v posredni bližini v Mihovcih pri Veliki Nedelji, kjer se 
nahaja tudi črpališče pitne vode, ki napaja vodovodno omrežje občin Ormož, Središče ob 
Dravi, Sveti Tomaž in del Občine Ljutomer oz. približno 20.000 prebivalcev.  
 
 
9.3 Lokacijski podatki zemljišč z nameravano gradnjo 
 
Sledeča preglednica 20 podaja pregled s podatki zemljišč nameravane gradnje čistilne 
naprave in poteka kanalizacije. 
 
Preglednica 23: Pregled zemljišč s podatki nameravane gradnje čistilne naprave in poteka kanalizacije.  

Ime objekta: Kanalizacija s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci 

Naselja objekta: Kanalizacija:  Osluševci in Cvetkovci 

Čistilna naprava: Cvetkovci 

Št. parcel in KO 
čistilne naprave: 

Čistilna naprava v Cvetkovcih: 1641 in 1642 KO 329 Cvetkovci 

Parcelne št. in KO 
poteka kanalizacije 

Zemljišča* z 
nameravano 
gradnjo 

k.o. Osluševci 328:  439/1, 434, 432/4, 156/1, 442, 497; 
297/6, 306/1, 321, *8, 322, 323, 297/8, 451/1, 451/2, 
297/22, 297/11,; 

k.o. Cvetkovci 329:  1650, 1651, 1154/1, 1173/2, 1688, 
1661, 1695, 1681, 1641, 1642; 552/1,*4, ; 557, *5; 
693/3, 1173/2, 693/6, 693/7; 693/2, 702/3, 719, 716, 
1166, 715/2, 713, 745/3; 693/2; 697/5, 721/2; 1665, 
1664, 1688, 1165/2, 755/29, 755/30, *38, 29, 30, 37, 
38/1, 38/2, 45, 46, 47/1, 49/1, 52, 758/1, 758/2, 762/1, 
762/2, 761, 764/1, 1164, 1158/3; 1428/1, 779/12, 
772/3; 656/1; 41, 43/2, 43/3, 54, 55, 59/3, 62/2, 62/3, 
62/4, 62/5, 62/1, 61/1, 66, 67, 69; 430, 427/25, 1162/1, 
5, 9, 8, 14/2, 13, 1158/2; 20/2, 21/3, 28/1; 746/2, 749, 
750/3;  

k.o. Trgovišče 330: 656/1 

Zemljišča na katere 
sega območje za 
določitev strank 

k.o. Osluševci 328: 298/2, 297/7 

k.o. Cvetkovci 329: 551/1, 551/4, 553/1, *108, 702/2, 
707, 708/1, 750/2, 750/4, 859/60, 427/1, 755/3, 779/1, 
11/4 

*  Za posege na zasebne parcele pri izgradnji kanalizacije si je Občina Ormož pridobila služnostne pogodbe 
lastnikov.  
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9.4 Navedba prostorskih aktov 
 
Za območje lokacije investicije veljajo naslednji prostorski akti:  

• ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož 
št. 4/2013, z dne 10. 4. 2013). 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJE 
 
10.1 Trajnostni razvoj družbe 
 
Obravnavana investicija bo pripomogla k trajnostnemu razvoju družbe v smislu ohranjanja in 
povečanja poseljenosti lokalnega področja naselij Osluševci in Cvetkovci v Občini Ormož, 
saj bo z urejeno kanalizacijsko infrastrukturo le-to privlačnejše za kvalitetnejšo bivanje, zlasti 
mladih družin in starejših. Zato pričakujemo z izvedbo investicije pozitiven vpliv na trajnostni 
razvoj družbe v Občini Ormož.  
 
 
10.2 Regionalni razvoj 
 
Med kriterijemi regionalnega razvoja Podravske regije sodi nedvomno tudi opremljenost 
komunalne in cestno – prometne infrastrukture. Z izvedbo ene izmed obravnavanih 
izvedbenih variant investicije se bo posredno dvignil razvoj Podravske regije, zlasti 
Spodnjega Podravja.  
 
 
10.3 Okolje in prostor 
 
Bistveni pozitivni vpliv obravnavane investicije pa je na okolje, saj se bo z njeno izvedbo 
preprečilo nadaljnje onesnaževanje podtalnih vod na področju obravnavanih naselij in 
črpališča pitne vode v Mihovcih pri Veliki Nedelji. Na prostor negativnega vpliva ni za 
pričakovati, razen če spomnimo na postavitev rastlinske čistilne naprave v Cvetkovcih s 
kapaciteto 700 PE. To vrstne čistilne naprave so izgrajene tako, da s svojim izgledom ali iz 
kakega drugega vidika bistveno negativno na okolje ne vplivajo.  
 
Podrobnejša analiza vplivov obravnavane investicije na okolje v času izvajanja del in v času 
obratovanja.  
 
 
10.3.1 Pričakovani vplivi v času izvajanja del 
 
Pričakovani vplivi v času izvajanja del pri obeh variantah so podani v nadaljevanju. 
  
Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost v času gradbenih del:  

• minimalna možnost mehanskega vpliva na obstoječo infrastrukturo pri uporabi 
gradbenih strojev.  

 
Onesnaženje voda in tal:  

• minimalna  možnost izlitja goriv in maziv iz gradbenih strojev in začasnih skladišč, 

• minimalna možnost izlitja barv, lakov, razredčil, topil in drugih kemikalij iz začasnih 
skladišč ali ob njihovi nepravilni uporabi, 

• minimalna možnost onesnaženja pri izpiranju nepravilno skladiščenih odpadkov.  
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Onesnaženje zraka:  

• minimalno občasno povečanje emisije prahu in izpušnih plinov v zraku zaradi 
delovanja gradbenih strojev in prevoza gradbenega materiala, 

• minimalno občasno povečanje emisije vonjav zaradi uporabe barv, lakov, razredčil, 
topil in drugih kemikalij, 

 
Hrup:  

• minimalno občasno povečanje hrupa zaradi delovanja gradbenih strojev, 

• minimalno občasno povečanje hrupa zaradi gradbeno obrtniških del na gradbišču.  
 
Onesnaženje z odpadki:  

• za nastanek odpadkov zaradi gradbeno – obrtniških del na gradbišču bo poskrbljeno.  
 
Požarna varnost:  

• minimalna možnost nastanka požara zaradi gradbeno obrtniških del na gradbišču.  
 
 
10.3.2 Pričakovani vplivi v času obratovanja 
 
Pričakovani vplivi v času po končanju obnovitvenih del so sledeči: 
 
Odmaknjenost objekta: 

• obravnavana čistilna naprava Cvetkovcih bo dovolj odmaknjena od ostalih objektov v 
posredni bližini. 

 
Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost v času uporabe:  

• ne pričakuje se nobenih vplivov na mehansko trdnost in stabilnost sosednjih objektov 
in tudi ne predvidevamo posebnih ukrepov za njihovo zaščito. 

 
Onesnaženje voda in tal:  

• ni možnosti onesnaženja voda in tal. 
 
Onesnaženje zraka:  

• ne bo povečanje emisije vonjav zaradi uporabe barv, lakov, razredčil, topil in drugih 
kemikalij v času vzdrževalnih delih na obravnavanih objektih.  

 
Hrup:  

• pri obravnavanih objektih ne bo moč zaznati povečanje hrupa, edino se pričakuje 
malo povečanje le-tega v času vzdrževalnih del (npr. košnja trave ali nalaganje mulja 
na čistilni napravi v Cvetkovcih). Glede na značaj predvidenega posega raven hrupa 
na viru ne bo presegala maksimalne dopustne ravni hrupa za to območje.  
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Vplivi na požarno varnosti:  

• ni možnih virov vžiga na obravnavanem objektu razen v razdelilnih omarah 
električnega napajanja črpalk. 

 
Odpadki:  

• za komunalne odpadke je poskrbljeno tako, da se bodo zbirali v posodah za smeti in 
se odvažali na urejeno komunalno odlagališče, 

• odvoz mulja bo letno zagotovljen z odvozom za to ustrezno deponijo ali sežigalnico. 
 
Osenčenje:  

• obravnavani objekti ne bodo dodatno vplivali s svojo senco na sosednje objekte. 
 
Vplivi na njihovo varnost pri uporabi:  

• pri uporabi obravnavanih objektov ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za 
nastanek nezgod na nepremičninah v okolici kanalizacije in čistilnih naprav. 

  
Vpliv v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote:  

• delovanje čistilne naprave in prečrpališč bo minimalno prispevalo k porastu električne 
energije.  

 
 
10.3.3 Sklepna ugotovitev vpliva na okolje 
 
Izvedba in obratovanje objektov obravnavane investicije ne bo imela negativnih vplivov na 
okolje in bo učinkovita pri izrabi naravnih virov, okoljsko neškodljiva in trajnostno dostopna.  
 
Pri izgradnji obravnavanih objektov bodo uporabljene najsodobnejše tehnike, ki bodo po  
sami izvedbi zmanjšale količine fekalnih odpadnih vod, odpadkov, emisij in ostalih tveganj 
onesnaževanja okolja.  
 
Prav tako bodo pri načrtovanju in izvedbi obravnavane investicije 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 (rastlinska čistilna naprava), 

• zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih 
ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 
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11 ČASOVNI NAČRT IN ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJE  
 
11.1 Časovni načrt 
 
Časovni načrt načrtovane investicije podaja naslednja preglednica 24. 
 
Preglednica 24: Časovni načrt investicije. 

 

Zap. 
št. 

Leto, mesec 

Aktivnost 
Leto 2013 Leto 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Izdelava in potrditev čistopisa z 
dne 22. 3. 2013 DIIP-a 

  X                    

2. 
Izdelava novelacije št. 1 
predinvesticijske zasnove in 
investicijskega programa 

  X                    

3. 
Oddaja del (javni razpis, izbor 
izvajalcev, podpis pogodbe z 
izvajalci) 

   X X X                 

4. 
Izdelava novelacije št. 2 
predinvesticijske zasnove in 
investicijskega programa 

      X                

5. Obveščanje javnosti      X    X    X       X  

6. Izdelava varnostnega načrta      X                 

7. Arheologija      X X X X              

8. Izvedba investicije - gradnja      X X X X X X X X X X X X X X X X  

9. Nadzor nad gradbenimi deli      X X X X X X X X X X X X X X X X  

10. 
Koordinacija za varnost in zdravje 
pri delu 

     X X X X X X X X X X X X X X X X  

11. 
Izdelava projektne dokumentacije 
(PID) 

                   X X  

12. 
Pregled in prevzem ter predaja  
objekta v uporabo 

                    X  

 
Investicija bo fizično in finančno zaključena najkasneje do 30. septembra 2014 
 
 
11.2 Analiza oz. študija izvedljivosti 
 
11.2.1 Podatki o investitorju in organizacijska rešitev vodenja projekta 
 

11.2.1.1 Podatki o investitorju in lastniku objekta 
 
Osnovni podatki o investitorju obravnavanega investicijskega objekta so že podani v 
preglednici 14 v podpoglavju 3.1.  
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11.2.1.2 Organizacijska rešitev vodenja projekta 
 
Vodja in skrbnik (priprava in nadzor nad pripravo investicijske ter projektne in druge 
dokumentacije) obravnavane investicije bo mag. Roman ROZMAN, Višji svetovalec za 
razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja.  
 
Odgovorna oseba za tehnično izvajanje investicije bo Boris NOVAK, univ. dipl. inž grad., 
Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 
 
Za strokovni gradbeni nadzor investicije bo poskrbelo podjetje Proplus d.o.o. iz Maribora oz. 
Pavel BRGLEZ. 
 
Vodenje razpisnih postopkov za izbor najugodnejšega izvajalca in nadzornika bo vodila 
Klavdija BAC, Svetovalka za javna naročila Občine Ormož. 
 
Vodenje računovodstva obravnavane investicije bo prevzel Mirko ŠEROD, Vodja oddelka za 
finance Občine Ormož. 
 
Upravljanje in vzdrževanje obravnavanega  objekta bo po podpisu koncesionarske pogodbe 
prevzelo Komunalno podjetje Ormož d.o.o. 
 
 
11.2.2 Način in postopek izbiranja izvajalca investicije, dobaviteljev blaga in storitev 

ter nadzornika gradbenih del 
 
Naročnik razpisa za izbiranje izvajalca investicije, dobaviteljev blaga in storitev ter 
strokovnega nadzornika gradbenih del je Občina Ormož. Občina objavlja ta razpis v svojem 
imenu in za svoj račun. Pravne in strokovne podlage za izbiro najugodnejšega izvajalca so: 

• Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06; ZJN-2, 

• Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN (Uradni list RS, št. 26/2007), 

• Zakon o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02, 56/02-ZJU in 
110/02- ZDT-B), 

• Proračun Občine Ormož, 

• Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07), 

• pozitivna zakonodaja, ki ureja področje gradbeništva, 

• ustrezni podzakonski predpisi s področja gradbeništva. 
 
Izbira najugodnejšega izvajalca se bo opravila po odprtem postopku, pri katerem lahko vsi, 
ki imajo interes, predložijo ponudbo pripravljeno skladno z vnaprej določenimi zahtevami 
naročnika iz razpisne dokumentacije. Razpis bo objavljen na portalu javnih naročil.  
 
Pri vrednotenju ponudb bo merilo za izbor najbolj ugodne, najnižja ponujena cena ponudnika 
po predloženem projektantskem popisu del in zahtevanega materiala ter opreme s strani 
naročnika. 
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11.2.3 Seznam  investicijske, projektne in druge dokumentacije investicije 
 

11.2.3.1 Seznam že pripravljene dokumentacije 
 
Seznam že pripravljene investicijske in druge dokumentacije je sledeč (podatki o posamezni 
dokumentaciji so podani v preglednici 1 v podpoglavju 1.3 tega dokumenta): 

• idejna zasnova projekta, 

• študija,  

• PGD dokumentacija projekta variante II,  

• dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 

• predinvesticijska zasnova projekta (PIZ) in 

• investicijski program, 

• novelacija št. 1 in  
• pričujoča novelacija št. 2 investicijskega programa. 

 
 
11.2.3.2 Seznam že izdanih soglasij  
 
Investitor Občina Ormož ima za obravnavano investicijo že pridobljena naslednja soglasja, ki 
so podana v sledeči preglednici 25. V preglednici je za vsako izdano soglasje podan tudi 
izdajatelj le-tega.  
 
Preglednica 25:  Pregled potrebnih dovoljenj in soglasij z izdajatelji.  

Zap. št. Soglasje Področje soglasja Izdajatelj 

1.  Kulturno varstveno 
soglasje 

Območja, ki so s posebnim aktom 
oziroma predpisom o zavarovanju 
opredeljena kot varovana območja 

Javni zavod republike Slovenije 
za varstvo kulturne dediščine, 
OBMOČNA ENOTA MARIBOR, 
Slomškov trg 6, 2000 Maribor 

2.  Prometno cestno 
soglasje 

Varovalni pasovi objektov gospodarske 
javne infrastrukture, v katerih se nahaja 
zemljišče 

Ministrstvo za promet direkcija 
republike Slovenije za ceste, 
Območje Ptuj, Trstenjakova 5a, 
2 250 Ptuj 

3.  Prometno 
železniško soglasje 

Predvideni posegi v 200 metrski 
varovalni pas glavne železniška proga 
št. 40 Pragersko – Središče – d.m 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 
Ljubljana 

4.  Soglasje Telekoma 
Slovenije 

Predvideni posegi v varovalni pas 
podzemnih telekomunikacijskih vodov 

TELEKOM SLOVENIJE d.d., 
Titova 38, 2 000 MARIBOR 

5.  Komunalno 
soglasje 
upravljavca 
obstoječe 
komunalne 
infrastrukture 

Predvideni posegi v varovalni pas 
javnega vodovoda 

Predvideni posegi v varovalni pas javne 
kanalizacije 

Komunalno podjetje Ormož 
d.o.o., Hardek 21c, 2 270 Ormož 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 
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Zap. 
št. 

Soglasje Področje soglasja Izdajatelj 

6. Elektro soglasje Predvideni posegi v varovalni 
pas elektro vodov 

ELEKTRO MARIBOR D.D., OE PTUJ, 
Ormoška cesta 26 A,      2250 Ptuj 

7. Vodovarstveno soglasje Predvideni posegi na priobalna 
zemljišča 

Ministrstvo za okolje in prostor, 
Agencija Republike Slovenije za okolje, 
URAD ZA UPRAVLJANJE Z VODAMI, 
Oddelek porečja reke Drave, Krekova 
17, 2 000 Maribor 

8. Občinsko soglasje 
Občine Ormož  

Predvideni posegi na lokalne in 
občinske ceste 

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2 270 
Ormož 

9. Gradbeno dovoljenje Dovoljenje za gradnjo UE Ormož, Ptujska c. 6, 2 270 Ormož 

 
 
11.2.3.3 Seznam še potrebnih soglasij in projektne dokumentacija 

 
Za obravnavano investicijo ne bo potrebno več nobenega soglasja ali dovoljenja, saj so le-ta 
že vsa pridobljena.  
 
Prav tako obravnavana investicija že razpolaga z vso potrebno projektno in investicijsko 
dokumentacijo, po končanju gradbenih del pa bo potrebno narediti še PID projektno 
dokumentacijo.  
 
 
11.2.4 Prevzem, zagon in upravljanje objekta investicije 
 
Naročnik zaprosi za tehnični pregled takoj po obvestilu izvajalca, da je s pogodbenimi deli 
končal. Pregled se opravi v navzočnosti nadzornega organa investicije. Izvajalec je dolžan 
dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. 
Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 delovnih dni po prejemu 
izvajalčevega obvestila o dokončanju del.  
 
O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank 
primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:  

1. ali izvedbena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in 
pravilom stroke, 

2. datume prevzema del, začetka del in končanja del,  

3. kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, 

4. opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,  

5. morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične 
narave,  

6. ugotovitev o prejemu atestov materiala in garancijskih listov. 
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Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena 
dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v roku 10 dni, sme 
naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun. 
 
S prevzemom objekta bo investitor občina Ormož pogodbeno prenesel v upravljanje in 
vzdrževanje kanalizacije s čistilno napravo koncesionarju Komunalnemu podjetju           
Ormož d.o.o.  
  
 
11.2.5 Kazalniki in vrednotenje učinkov investicije  
 

11.2.5.1 Fizični kazalniki 

 
Fizične kazalnike med izvajanjem gradnje obravnavanega objekta in obratovanjem v 30 
letnem uporabnem ekonomskem obdobju na letni ravni podaja preglednica 26. 
 
Preglednica 26:  Fizični kazalniki investicije med izvajanjem gradnje obravnavanega objekta in 

obratovanjem v 30 letnem uporabnem ekonomskem obdobju na letni ravni.  
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Fizični kazalnik 

1. 

Začetek 
gradbenih 
del (mesec) 

 

2. 

Končanje 
investicije in 
predaja v 
uporabo v 
predvidenem 
roku (mesec) 

3. 

Število m 
izgrajene 
fekalne 
kanalizacije 
(m) 

4. 

Število 
novih PE 
izgrajene 
čistilne 
naprave 

5. 

Število 
zasedenih 
priključitev na 
kanalizacijo in 
čistilno 
napravo 

6. 

Število novih 
priključenih 
prebivalcev na 
kanalizacijo in 
čistilno 
napravo 

Planirano Reali-
zirano 

Planirano Reali-
zirano 

Planirano Reali-
zirano 

Planirano Reali-
zirano 

Planirano Reali-
zirano 

Planirano Reali-
zirano 

2013 6.            

2014   9.  9.397  700      

2015         100  400  

2016         60  240  

2017         8  32  

2018               

2019         1  4  

2020               

2021         1  4  

2022               

2023               

2024               

2025         1  4  

2026               

2027               

2028               

2029               

2030         1  4  

2031               

2032               

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 
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2033         1  4  

2034               

2035               

2036         1  4  

2037               

2038               

2039               

2040         1  4  

2041               

2042               

2043               

2044               

 
Fizični kazalniki obravnavane investicije se bodo spremljali v časovnem obdobju med leti 
2013 in 2044. 
 
 

11.2.5.2 Finančni kazalniki 

 
Finančne kazalnike med izvajanjem gradnje obravnavanega objekta in obratovanjem v 30 
letnem uporabnem ekonomskem obdobju na letni ravni podaja preglednica 27. 
 
Preglednica 27:  Finančni kazalniki investicije med izvajanjem gradnje obravnavanega objekta in 

obratovanjem v 30 letnem uporabnem ekonomskem obdobju na letni ravni.  

Leto 
obravnave 
kazalnika 

Finančni kazalnik, v € 

1. 

Vrednost investicije (tekoče 
cene brez povračljivega 

DDV-ja) 

2. 

Stroški vzdrževanja 

3. 

Skupni prihodki           
(brez javnih koristi) 

Planirano Realizirano Planirano Realizirano Planirano Realizirano 

2013 732.032,66      

2014 1.130.171,61      

2015   25.000  82.491  

2016   33.400  70.331  

2017   34.520  45.375  

2018   31.160  41.375  

2019   31.280  42.123  

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 
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Fizični kazalnik 

1. 

Začetek 
gradbenih 
del (mesec) 

 

2. 

Končanje 
investicije in 
predaja v 
uporabo v 
predvidenem 
roku (mesec) 

3. 

Število m 
izgrajene 
fekalne 
kanalizacije 
(m) 

4. 

Število 
novih PE 
izgrajene 
čistilne 
naprave 

5. 

Število 
zasedenih 
priključitev na 
kanalizacijo in 
čistilno 
napravo 

6. 

Število novih 
priključenih 
prebivalcev na 
kanalizacijo in 
čistilno 
napravo 

Planirano Reali-
zirano 

Planirano Reali-
zirano 

Planirano Reali-
zirano 

Planirano Reali-
zirano 

Planirano Reali-
zirano 

Planirano Reali-
zirano 
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Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani! 

Leto 
obravnave 
kazalnika 

Finančni kazalnik, v € 

1. 

Vrednost investicije (tekoče 
cene brez povračljivega 

DDV-ja) 

2. 

Stroški vzdrževanja 

3. 

Skupni prihodki           
(brez javnih koristi) 

Planirano Realizirano Planirano Realizirano Planirano Realizirano 

2020   31.280  41.623  

2021   31.400  42.369  

2022   31.400  41.869  

2023   31.400  41.869  

2024   31.400  41.869  

2025   31.520  42.614  

2026   31.520  42.114  

2027   31.520  42.114  

2028   31.520  42.114  

2029   31.520  42.114  

2030   31.640  42.861  

2031   31.640  42.361  

2032   31.640  42.361  

2033   31.760  43.107  

2034   31.760  42.607  

2035   31.760  42.607  

2036   31.880  43.354  

2037   31.880  42.854  

2038   31.880  42.854  

2039   31.880  42.854  

2040   32.000  43.601  

2041   32.000  43.101  

2042   32.000  43.101  

2043   32.000  43.101  

2044   32.000  43.101  

 
Finančni kazalniki obravnavane investicije se bodo spremljali v časovnem obdobju med leti 
2013 in 2044. 
 
 

11.2.5.3 Način in potek spremljanja kazalnikov 

 
Prve štiri fizične kazalnike in prvega finančnega kazalnika bo spremljal investitor oz. Občina 
Ormož.  
 
Podatke za določitev petega in šestega fizičnega kazalnika (št. zasedenih priključkov ter 
ocena priključenih prebivalcev na kanalizacijo in čistilno napravo) in za preostala dva 
finančna kazalnika (prihodki in stroški) bo spremljal upravljavec omrežja Komunalno podjetje 
Ormož d.o.o., ki jih bo nato na letni ravni za vsako leto posredoval lastniku oz. Občini 
Ormož. 
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11.2.5.4 Vrednotenje investicije 

 
Učinke investicije bo moč neposredno spremljati in z njihovimi vrednostmi tudi vrednotiti 
učinke investicije s pomočjo prej predstavljenih kazalnikov.  
 
Posredno pa bo pozitiven učinek investicije viden tudi na kvaliteti vode v neposrednem 
vodnem zajetju pitne vode v Mihovcih in drugih javnih koristi, ki so podane v podpoglavju 
13.4 Ocenjene javne koristi. 
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12 NAČRT FINANCIRANJA Z VIRI IN DINAMIKO 
 
Vira financiranja obravnavane investicija sta dva in sicer: 

• občinski proračun Občine Ormož in 

• ESRR (v okviru »Regionalnih razvojnih programov« razvojne prioritete »Razvoj regij«, 
OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 znotraj skupne določene 
kvote 3.005.672,00 €, ki pripada Občini Ormož za obdobje 2012 – 2014). 

 
Načrt financiranja z viri in njihovo višino po letih je podan v sledeči preglednici 28. 
 
Preglednica 28: Dinamika investiranja z viri investicije.  

Vir financiranja/delež sofinanciranja 

Leto financiranja, tekoče cene, brez 
povračljivega DDV-ja, v € 

2013 2014 Skupaj 

I. Nepovratna sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj ESRR (od 1 do 5) 

545.415,88 858.961,25 1.404.377,14 

1. 
Varnostni načrt z koordinacijo za varnost in zdravje 
pri delu 

1.770,54 1.180,36 2.950,90 

2. 
Teh. dokumentacija (Geodetska izmera izvedenih del, 
izdelava PID-a, izdelava A-testa ter predaja 
upravljalcu kanalizacije) 

  34.744,19 34.744,19 

3. Investicijska dokumentacija (nov. št. 1 in 2 IP-ja) 4.182,99   4.182,99 

4. Gradnja 532.380,17 818.315,25 1.350.695,43 

5. Nadzor 7.082,18 4.721,45 11.803,63 

II. Občinski proračun Občine Ormož (od 1 do 7) 186.616,78 271.210,36 457.827,13 

1. Teh. dokumentacija (PID)   10.939,21 10.939,21 

2. 
Varnostni načrt z koordinacijo za varnost in 
zdravje pri delu 

557,46 371,64 929,10 

3. Investicijska dokumentacija (nov. št. 1 in 2 IP-ja) 1.317,01   1.317,01 

4. Gradnja 167.619,83 257.646,46 425.266,28 

5. Nadzor 2.229,82 1.486,55 3.716,37 

6. Arheologija 14.123,91   14.123,91 

7. Obveščanje javnosti 768,75 766,50 1.535,25 

III. Povračljivi DDV (od I in II, razen od II.3) 145.306,53 226.034,32 371.340,85 

SKUPAJ brez DDV (I + II)  732.032,66 1.130.171,61 1.862.204,27 

SKUPAJ z DDV-jem (I + II + III)  877.339,19 1.356.205,93 2.233.545,12 

 

Skupni delež sofinanciranja ESRR-a obravnavane investicije v okviru dodeljene kvote Občini 
Ormož znaša 1.404.377,14 €. Preostali skupni delež financiranja pa pripada občinskemu 
proračunu Občine Ormož in sicer v višini 457.827,13 €. Povračljivega DDV-ja je skupno za 
371.340,85 €.  

Predmet sofinanciranje investicijskega projekta je celotna investicija opredeljena v tem 
investicijskem programu. 
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13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV TER JAVNIH KORISTI V 

EKONOMSKI DOBI  
 
13.1 Ekonomska doba  
 
Priprave za obravnavano investicijo so se že začele v letu 2010 s pripravo projektne 
dokumentacije. Nekaj aktivnosti (nakup zemljišč, notarske storitve, nadomestila, geodetske 
storitve) je bilo izvedenih in plačanih v letih 2011 in 2012, ki jih v nadaljevanju ne bomo 
upoštevali. Gradbena dela se bodo začela izvajati v letu 2013, končala pa v letu 2014, ko bo 
tudi predaja obravnavanega investicijskega objekta v uporabo. Ker znaša uporabna 
ekonomska doba za tovrstne projekte po direktivah EU 30 let, bomo torej le-to13 obravnavali 
med leti 2015 do 2044.   
 
 
13.2 Ocena prihodkov investicije 
 
13.2.1 Ocena števila zasedenih priključkov in prebivalcev priključenih na kanalizacijo 

v ekonomski dobi 
 
Ocenjujemo, da bo glavnina zasedenih priključkov za obravnavana naselja zasedenih do leta 
2017. Predvidevamo namreč, da se v prvem letu po končanju investicije, t.j. leta 2015, ne 
bodo vsa gospodinjstva priključila na kanalizacijski sistem. Pregled števila zasedenih 
priključkov po letih podaja sledeča preglednica 29. Po PZI tehnični dokumentaciji je 
predvidenih takojšnjih 167 novih hišnih priključkov, skupno do leta 2044 s predvidenimi 
novogradnjami pa 175, kar bo pokrivalo skupno okrog 700 prebivalcev.  
 
Preglednica 29: Pregled ocene števila zasedenih priključkov in prebivalcev priključenih na kanalizacijo 

v ekonomski dobi po letih. 

Leto Št. zasedenih 
priključkov 

Št. prebivalcev 

2015 100 400 

2016 60 240 

2017 8 32 

2018     

2019 1 4 

2020     

2021 1 4 

2022     

2023     

2024     

2025 1 4 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 

                                                      
13  Zaradi enostavnosti pregleda, bomo stroške obratovanja in vzdrževanja ter koristi oz. prihodke 

kanalizacije s čistilno napravo začeli upoštevati z začetkom leta 2015. Ekonomsko obdobje 
obravnavane investicije izbrane izvedbene variante II je torej med leti 2015 in 2044. 
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Leto Št. zasedenih 
priključkov 

Št. prebivalcev 

2026     

2027     

2028     

2029     

2030 1 4 

2031     

2032     

2033 1 4 

2034     

2035     

2036 1 4 

2037     

2038     

2039     

2040 1 4 

2041   

2042   

2043   

2044     

Skupaj 175 700 

 
Iz zgornje preglednice izhaja, da bo ob koncu ekonomske dobe leta 2044 zasedenih 175 
priključkov oz. okrog 700 prebivalcev.  
 
 
13.2.2 Ocena količine odpadne vode na letni ravni v ekonomski dobi 
 
V izračunu količine odpadne vode smo upoštevali, da 1 prebivalec porabi v povprečju  
skupno na dan 15014 l vode, ki hkrati pomeni tudi količino odpadne vode. 1 prebivalec tako 
na letni ravni »pridela« 54,75 m3 odpadne vode. V odvisnosti od števila zasedenih priključkov 
oz. št. prebivalcev prikazuje naslednja preglednica 30 letno količino odpadnih voda po letih v 
ekonomski dobi. 
 
Preglednica 30: Pregled ocene letne količine odpadnih voda na letni ravni glede na število prebivalcev po 

letih v ekonomski dobi. 

Leto Št. 
prebivalcev 

Količina odpadne vode 
na letni ravni (m3)   

a b = a X 54,75 m3/l 

2015 400 21.900 

2016 640 35.040 

2017 672 36.792 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 

                                                      
14 Podatek povzet iz idejne zasnove in PGD tehnične dokumentacije izvedbene variante II.  
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Leto Št. 
prebivalcev 

Količina odpadne vode 
na letni ravni (m3)   

a b = a X 54,75 m3/l 

2018 672 36.792 

2019 676 37.011 

2020 676 37.011 

2021 680 37.230 

2022 680 37.230 

2023 680 37.230 

2024 680 37.230 

2025 684 37.449 

2026 684 37.449 

2027 684 37.449 

2028 684 37.449 

2029 684 37.449 

2030 688 37.668 

2031 688 37.668 

2032 688 37.668 

2033 692 37.887 

2034 692 37.887 

2035 692 37.887 

2036 696 38.106 

2037 696 38.106 

2038 696 38.106 

2039 696 38.106 

2040 700 38.325 

2041 700 38.325 

2042 700 38.325 

2043 700 38.325 

2044 700 38.325 

Skupaj - 1.111.425 

 
Iz zgornje preglednice izhaja, da ocenjena količina odpadnih voda v ekonomskem obdobju 
izbrane izvedbene variante II znaša v višini 1.111.425 m3. 
 
 
13.2.3 Prihodki investicije 
 
13.2.3.1 Enkratni prihodki 

 
Enkratni prihodki investicije so dejansko prihodki iz naslova priključnine na kanalizacijsko 
omrežje oz. komunalnega prispevka. Ocenjeni komunalni prispevek v Občini Ormož glede 
na povprečno velikost parcele in njeno lokacijo za en priključek je v povprečju ocenjen na 
500 €. Ti prihodki so prikazani po letih v odvisnosti od letnega števila zasedenih priključkov v 
naslednji preglednici 31 na naslednji strani. 
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Preglednica 31: Pregled ocene enkratnih prihodkov iz naslova komunalnega prispevka novih priključitev 
na kanalizacijo in čistilno napravo v ekonomski dobi po letih. 

Leto Št. zasedenih 
priključkov 

Višina komunalnega prispevka (€) 

a b = a X 500 € 

2015 100 50.000 

2016 60 30.000 

2017 8 4.000 

2018     

2019 1 500 

2020     

2021 1 500 

2022     

2023     

2024     

2025 1 500 

2026     

2027     

2028     

2029     

2030 1 500 

2031     

2032     

2033 1 500 

2034     

2035     

2036 1 500 

2037     

2038     

2039     

2040 1 500 

2041    

2042    

2043    

2044     

Skupaj 175 87.500 

 
Iz zgornje preglednice izhaja, da so skupni enkratni prihodki z naslova komunalnega 
prispevka za izbrano izvedbeno varianto II v ekonomski dobi ocenjeni na 87.500 €.  
 
 
13.2.3.2 Prihodki od komunalnih ekoloških taks 

 
Komunalne ekološke takse oz. okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda15 so 
odvisne od tega, ali je gospodinjstvo priključeno na kanalizacijo in čistilno napravo ali ne. 

                                                      
15  19. 12. 2009  je začela veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 

odpadnih voda, Uradni list RS, št. 104/09, 14/10.  
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Osnova za višino te takse je poraba pitne vode oz. posledično temu pridelava odpadne vode. 
V naslednji preglednici 32 je podan prikaz letnih prihodkov iz naslova ekoloških taks v 
odvisnosti od priključenosti na kanalizacijo oz. od ocenjene letne količine odpadnih voda 
izbrane izvedbene variante II.  
 
Gospodinjstva, ki bodo priključena na kanalizacijski sistem bodo plačevala ekološko takso 
0,0528 €/m3, tista ki pa ne bodo pa 0.528 €/m3. 
 
Preglednica 32: Pregled ocene prihodkov iz naslova komunalnih ekoloških taks glede na količino letnih 

odpadnih voda, priključenosti na sistem po letih v ekonomski dobi. 

Leto Količina 
odpadne vode 
priključenih (m3) 

Višina komunalne 
ekološke takse 
priključenih (€) 

Količina odpadne 
vode 
nepriključenih (m3) 

Višina 
komunalne 
ekološke takse 
nepriključenih (€) 

Takse 
skupaj (€) 

 

a b = a X 0,0528 €/m3 c d = c X 0,5280 €/m3 b + d 

2015 21.900 1.156 14.728 7.776 8.932 

2016 35.040 1.850 1.588 838 2.688 

2017 36.792 1.943     1.943 

2018 36.792 1.943     1.943 

2019 37.011 1.954     1.954 

2020 37.011 1.954     1.954 

2021 37.230 1.966     1.966 

2022 37.230 1.966     1.966 

2023 37.230 1.966     1.966 

2024 37.230 1.966     1.966 

2025 37.449 1.977     1.977 

2026 37.449 1.977     1.977 

2027 37.449 1.977     1.977 

2028 37.449 1.977     1.977 

2029 37.449 1.977     1.977 

2030 37.668 1.989     1.989 

2031 37.668 1.989     1.989 

2032 37.668 1.989     1.989 

2033 37.887 2.000     2.000 

2034 37.887 2.000     2.000 

2035 37.887 2.000     2.000 

2036 38.106 2.012     2.012 

2037 38.106 2.012     2.012 

2038 38.106 2.012     2.012 

2039 38.106 2.012     2.012 

2040 38.325 2.024     2.024 

2041 38.325 2.024     2.024 

2042 38.325 2.024     2.024 

2043 38.325 2.024     2.024 

2044 38.325 2.024     2.024 

Skupaj 1.111.425 58.684 16.316 8.614 67.298 
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Skupni prihodki iz naslova komunalnih taks pri izbrani izvedbeni varianti II v ekonomskem 
obdobju investicije znašajo 67.298 €.  
 
 

13.2.3.3 Prihodki odvajanja odpadnih voda 

 
Za izračun prihodkov iz naslova odvajanja odpadnih voda smo upoštevali danes veljavne 
cene16 in sicer 0,34 € za odvajanje enega m3 odpadne vode. Prihodke iz naslova odvajanja 
odpadnih voda po posameznih letih v odvisnosti od predvidene letne količine odpadne vode 
prikazuje sledeča preglednica 33. 
 
Preglednica 33: Pregled ocene prihodkov od odvajanja odpadnih voda na letni ravni glede na količino 

letnih odpadnih vod po letih. 

Leto Količina odpadne 
vode (m3) 

Prihodek iz naslova odvajanja 
odpadnih voda (€) 

a b = a X 0,34 € 

2015 21.900 7.446 

2016 35.040 11.914 

2017 36.792 12.509 

2018 36.792 12.509 

2019 37.011 12.584 

2020 37.011 12.584 

2021 37.230 12.658 

2022 37.230 12.658 

2023 37.230 12.658 

2024 37.230 12.658 

2025 37.449 12.733 

2026 37.449 12.733 

2027 37.449 12.733 

2028 37.449 12.733 

2029 37.449 12.733 

2030 37.668 12.807 

2031 37.668 12.807 

2032 37.668 12.807 

2033 37.887 12.882 

2034 37.887 12.882 

2035 37.887 12.882 

2036 38.106 12.956 

2037 38.106 12.956 

2038 38.106 12.956 

2039 38.106 12.956 

2040 38.325 13.031 

2041 38.325 13.031 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 

                                                      
16  S 1. 5. 2013 so po sklepu Občinskega sveta Občine Ormož z dne 2. 4. 2013, začele veljati nove 

cene komunalnih storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Ormož.  
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Leto Količina odpadne 
vode (m3) 

Prihodek iz naslova odvajanja 
odpadnih voda (€) 

a b = a X 0,34 € 

2042 38.325 13.031 

2043 38.325 13.031 

2044 38.325 13.031 

Skupaj 1.111.425 377.889 

Ocenjeni prihodki iz naslova odvajanja odpadnih voda izbrane izvedbene variante II v 
ekonomski dobi znašajo 377.889 €. 
 
 
13.2.3.4 Prihodki od omrežnine odvajanja odpadnih voda  

 
Za izračun prihodkov z naslova omrežnine odvajanja odpadnih voda smo upoštevali danes 

veljavne cene17 in sicer fiksno ceno 1,59 €/mesec za priključek DN 20, ki se v povprečju 
največ uporablja v klasičnem gospodinjstvu. Prihodki s tega naslova po letih v odvisnosti od 
števila zasedenih priključkov so podani v naslednji preglednici 34. 
 
Preglednica 34: Pregled ocene prihodkov iz naslova omrežnine odvajanja odpadnih voda v 

odvisnosti od letne količine odpadne vode po letih v ekonomski dobi.  

Leto Število 
priključkov 
DN 20 

Prihodek iz naslova 
omrežnine 
odvajanja odpadnih 
voda (€) 

a b = a X 1,59 € X 12 m 

2015 100 1.908 

2016 160 3.053 

2017 168 3.205 

2018 168 3.205 

2019 169 3.225 

2020 169 3.225 

2021 170 3.244 

2022 170 3.244 

2023 170 3.244 

2024 170 3.244 

2025 171 3.263 

2026 171 3.263 

2027 171 3.263 

2028 171 3.263 

2029 171 3.263 

2030 172 3.282 

2031 172 3.282 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 

                                                      
17  S 1. 5. 2013 so po sklepu Občinskega sveta Občine Ormož z dne 2. 4. 2013, začele veljati nove 

cene komunalnih storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Ormož.  



 
 

Občina Ormož 

 

Novelacija št. 2: IP za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo 

za naselji Osluševci in Cvetkovci 
77 od 77

 

Investicijski program (IP) 

Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani! 

Leto Število 
priključkov 
DN 20 

Prihodek iz naslova 
omrežnine 
odvajanja odpadnih 
voda (€) 

a b = a X 1,59 € X 12 m 

2032 172 3.282 

2033 173 3.301 

2034 173 3.301 

2035 173 3.301 

2036 174 3.320 

2037 174 3.320 

2038 174 3.320 

2039 174 3.320 

2040 175 3.339 

2041 175 3.339 

2042 175 3.339 

2043 175 3.339 

2044 175 3.339 

Skupaj - 96.836 
 

Skupni prihodki iz naslova omrežnine odvajanja odpadnih voda izbrane izvedbene variante  
II v ekonomskem obdobju znašajo 96.836 €. 
 
 
13.2.3.5 Prihodki od čiščenja odpadnih voda 

 
Za izračun prihodkov iz naslova čiščenja odpadnih voda smo upoštevali danes veljavne 
cene18 in sicer 0,62 € za čiščenje enega m3 odpadne vode. Prihodke iz naslova čiščenja 
odpadnih voda po posameznih letih v odvisnosti od predvidene letne količine odpadne vode 
prikazuje sledeča preglednica 35. 
 
Preglednica 35: Pregled ocene prihodkov od čiščenja odpadnih voda na letni ravni glede na količino 

letnih odpadnih vod po letih. 

Leto Količina odpadne 
vode (m3) 

Prihodek iz naslova 
čiščenje odpadnih voda (€) 

a b = a X 0,62 € 

2015 21.900 13.578 

2016 35.040 21.725 

2017 36.792 22.811 

2018 36.792 22.811 

2019 37.011 22.947 

2020 37.011 22.947 

2021 37.230 23.083 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 

                                                      
18  S 1. 5. 2013 so po sklepu Občinskega sveta Občine Ormož z dne 2. 4. 2013, začele veljati nove 

cene komunalnih storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Ormož.  



 
 

Občina Ormož 

 

Novelacija št. 2: IP za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo 

za naselji Osluševci in Cvetkovci 
78 od 78

 

Investicijski program (IP) 

Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani! 

Leto Količina odpadne 
vode (m3) 

Prihodek iz naslova 
čiščenje odpadnih voda (€) 

a b = a X 0,62 € 

2022 37.230 23.083 

2023 37.230 23.083 

2024 37.230 23.083 

2025 37.449 23.218 

2026 37.449 23.218 

2027 37.449 23.218 

2028 37.449 23.218 

2029 37.449 23.218 

2030 37.668 23.354 

2031 37.668 23.354 

2032 37.668 23.354 

2033 37.887 23.490 

2034 37.887 23.490 

2035 37.887 23.490 

2036 38.106 23.626 

2037 38.106 23.626 

2038 38.106 23.626 

2039 38.106 23.626 

2040 38.325 23.762 

2041 38.325 23.762 

2042 38.325 23.762 

2043 38.325 23.762 

2044 38.325 23.762 

Skupaj 1.111.425 689.087 

 

Ocenjeni prihodki iz naslova čiščenja odpadnih voda izbrane izvedbene variante II v 
ekonomski dobi znašajo 689.087 €. 

 
13.2.3.6 Prihodki od omrežnine čiščenja odpadnih voda 

 
Za izračun prihodkov iz naslova omrežnine čiščenja odpadnih voda smo upoštevali danes 

veljavne cene19 in sicer fiksno ceno 0,45 €/mesec za priključek DN 20, ki se v povprečju 
največ uporablja v klasičnem gospodinjstvu. Prihodke iz naslova omrežnine čiščenja 
odpadnih voda po posameznih letih v odvisnosti od števila zasedenih priključkov prikazuje 
sledeča preglednica 36 na naslednji strani. 
 

                                                      
19  S 1. 5. 2013 so po sklepu Občinskega sveta Občine Ormož z dne 2. 4. 2013, začele veljati nove 

cene komunalnih storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Ormož.  
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Preglednica 36: Pregled ocene prihodkov od omrežnine čiščenja odpadnih voda na letni ravni glede na 
količino letnih odpadnih vod po letih. 

Leto Število 
priključkov 
DN 20 

Prihodek iz naslova 
omrežnine čiščenja 
odpadnih voda (€) 

a b = a X 0,45 € X 12 m 

2015 100 540 

2016 160 864 

2017 168 907 

2018 168 907 

2019 169 913 

2020 169 913 

2021 170 918 

2022 170 918 

2023 170 918 

2024 170 918 

2025 171 923 

2026 171 923 

2027 171 923 

2028 171 923 

2029 171 923 

2030 172 929 

2031 172 929 

2032 172 929 

2033 173 934 

2034 173 934 

2035 173 934 

2036 174 940 

2037 174 940 

2038 174 940 

2039 174 940 

2040 175 945 

2041 175 945 

2042 175 945 

2043 175 945 

2044 175 945 

Skupaj - 27.405 

 
Ocenjeni prihodki iz naslova omrežnine čiščenja odpadnih voda izbrane izvedbene variante II 
v ekonomski dobi znašajo 27.405 €. 
 
 
13.2.3.7 Skupni prihodki 

 
Pregled ocenjenih skupnih prihodkov obravnavane investicije izbrane variante II po letih v 
ekonomski dobi prikazuje naslednja preglednica 37 na naslednji strani.  
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Preglednica 37: Pregled ocene skupnih prihodkov investicije po letih v ekonomski dobi. 

Leto Prihodki (€) 

Komunalni 
prispevek 

Takse Odvajanje 
odpadnih 
voda 

Omrežnina 
odvajanja 
odpadnih voda

Čiščenje 
odpadnih 
voda 

Omrežnina 
čiščenja 
odpadnih voda 

Prihodki 
skupaj 

a b  c d e f a+b+c+d+d+f 

2015 50.000 9.019 7.446 1.908 13.578 540 82.491 

2016 30.000 2.775 11.914 3.053 21.725 864 70.331 

2017 4.000 1.943 12.509 3.205 22.811 907 45.375 

2018  1.943 12.509 3.205 22.811 907 41.375 

2019 500 1.954 12.584 3.225 22.947 913 42.123 

2020  1.954 12.584 3.225 22.947 913 41.623 

2021 500 1.966 12.658 3.244 23.083 918 42.369 

2022  1.966 12.658 3.244 23.083 918 41.869 

2023  1.966 12.658 3.244 23.083 918 41.869 

2024  1.966 12.658 3.244 23.083 918 41.869 

2025 500 1.977 12.733 3.263 23.218 923 42.614 

2026  1.977 12.733 3.263 23.218 923 42.114 

2027  1.977 12.733 3.263 23.218 923 42.114 

2028  1.977 12.733 3.263 23.218 923 42.114 

2029  1.977 12.733 3.263 23.218 923 42.114 

2030 500 1.989 12.807 3.282 23.354 929 42.861 

2031  1.989 12.807 3.282 23.354 929 42.361 

2032  1.989 12.807 3.282 23.354 929 42.361 

2033 500 2.000 12.882 3.301 23.490 934 43.107 

2034  2.000 12.882 3.301 23.490 934 42.607 

2035  2.000 12.882 3.301 23.490 934 42.607 

2036 500 2.012 12.956 3.320 23.626 940 43.354 

2037  2.012 12.956 3.320 23.626 940 42.854 

2038  2.012 12.956 3.320 23.626 940 42.854 

2039  2.012 12.956 3.320 23.626 940 42.854 

2040 500 2.024 13.031 3.339 23.762 945 43.601 

2041  2.024 13.031 3.339 23.762 945 43.101 

2042  2.024 13.031 3.339 23.762 945 43.101 

2043  2.024 13.031 3.339 23.762 945 43.101 

2044  2.024 13.031 3.339 23.762 945 43.101 

Skupaj 87.500 67.472 377.889 96.836 689.087 27.405 1.346.189 
 

 
Skupni ocenjeni prihodki obravnavane investicije izbrane izvedbene variante  II v ekonomski 
dobi znašajo 1.346.189 €. 
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13.3 Ocena stroškov 
 
13.3.1 Stroški obratovanja in vzdrževanja 
 
Stroške obratovanja in vzdrževanja kanalizacijskega sistema in RČN na letni ravni izbrane 
izvedbene variante II zajemajo naslednji stroški: 

• stroški obratovanja in vzdrževanja RČN (električna energija črpalk, bruto zaposlenih 
vzdrževalcev, končna dispozicija mulja in ostalih odpadkov, redno investicijsko 
vzdrževanje objekta in naprav ter elektro opreme),  

• stroški rednega vzdrževanja kanalizacije.  

Stroški na letni ravni se bistveno ne bodo spreminjali, spreminjali pa se bodo v začetku 
ekonomskega obdobja zaradi RČN naprave, saj je letna količina nastalega mulja odvisna od 
variiranja števila prebivalcev priključenih na kanalizacijo oz. od količine odpadne vode. 
Ocene stroškov obratovanja kanalizacijskega sistema in RČN po posameznih stroških so 
podane v preglednici 38. Ocena stroškov temelji na sedanjih stroških že delujočega 
kanalizacijskega sistema z rastlinskimi čistilnimi napravami v Občini Ormož.  
 
Preglednica 38: Pregled ocen posameznih stroškov obratovanja in vzdrževanja kanalizacijskega sistema 

z rastlinsko čistilno napravo po letih. 

Leto Stroški (€) 

Stroški RČN Stroški 
kanalizacije 

Skupaj stroški 

a b c = a + b 

2015 14.000 11.000 25.000 

2016 22.400 11.000 33.400 

2017 23.520 11.000 34.520 

2018 20.160 11.000 31.160 

2019 20.280 11.000 31.280 

2020 20.280 11.000 31.280 

2021 20.400 11.000 31.400 

2022 20.400 11.000 31.400 

2023 20.400 11.000 31.400 

2024 20.400 11.000 31.400 

2025 20.520 11.000 31.520 

2026 20.520 11.000 31.520 

2027 20.520 11.000 31.520 

2028 20.520 11.000 31.520 

2029 20.520 11.000 31.520 

2030 20.640 11.000 31.640 

2031 20.640 11.000 31.640 

2032 20.640 11.000 31.640 

2033 20.760 11.000 31.760 

2034 20.760 11.000 31.760 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 
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Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani! 

Leto Stroški (€) 

Stroški RČN Stroški 
kanalizacije 

Skupaj stroški 

a b c = a + b 

2035 20.760 11.000 31.760 

2036 20.880 11.000 31.880 

2037 20.880 11.000 31.880 

2038 20.880 11.000 31.880 

2039 20.880 11.000 31.880 

2040 21.000 11.000 32.000 

2041 21.000 11.000 32.000 

2042 21.000 11.000 32.000 

2043 21.000 11.000 32.000 

2044 21.000 11.000 32.000 

Skupaj 617.560 330.000 947.560 
 

Ocenjeni stroški obratovanja in vzdrževanja kanalizacije z RČN izbrane izvedbene variante II 
znašajo v ekonomskem obdobju 947.560 €.  
 
 
13.3.2 Stroški amortizacije in ostanek vrednosti 
 
Pri izbrani izvedbeni varianti II smo upoštevali povprečno 40 letno amortizacijsko obdobje. 
Letna amortizacija na podlagi stroškov projektne dokumentacije, varnostnega načrta,  
gradnje in nadzora ter arheologije v višini 1.854.185,62 € znaša le-ta 46.355,00 €.  
 
 
13.3.3 Skupni stroški  
 
Pregled skupnih ocenjenih stroškov obratovanja in vzdrževanja ter stroški amortizacije 
obravnavane investicije po letih v ekonomski dobi prikazuje naslednja preglednica 39. 
 
Preglednica 39: Pregled ocene skupnih stroškov obratovanja in vzdrževanja ter amortizacije investicije v 

ekonomski dobi po letih. 

Leto Stroški (€) 

Stroški 
vzdrževanja 

Stroški 
amortizacije 

Skupaj 
stroški 

a b  c = a + b 

2015 25.000 46.355 71.355 

2016 33.400 46.355 79.755 

2017 34.520 46.355 80.875 

2018 31.160 46.355 77.515 

2019 31.280 46.355 77.635 

2020 31.280 46.355 77.635 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 
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Leto Stroški (€) 

Stroški 
vzdrževanja 

Stroški 
amortizacije 

Skupaj 
stroški 

a b  c = a + b 

2021 31.400 46.355 77.755 

2022 31.400 46.355 77.755 

2023 31.400 46.355 77.755 

2024 31.400 46.355 77.755 

2025 31.520 46.355 77.875 

2026 31.520 46.355 77.875 

2027 31.520 46.355 77.875 

2028 31.520 46.355 77.875 

2029 31.520 46.355 77.875 

2030 31.640 46.355 77.995 

2031 31.640 46.355 77.995 

2032 31.640 46.355 77.995 

2033 31.760 46.355 78.115 

2034 31.760 46.355 78.115 

2035 31.760 46.355 78.115 

2036 31.880 46.355 78.235 

2037 31.880 46.355 78.235 

2038 31.880 46.355 78.235 

2039 31.880 46.355 78.235 

2040 32.000 46.355 78.355 

2041 32.000 46.355 78.355 

2042 32.000 46.355 78.355 

2043 32.000 46.355 78.355 

2044 32.000 46.355 78.355 

Ostane - 463.536 - 

Skupaj  947.560 1.390.650 2.338.210 

 

Skupni ocenjeni stroški obravnavane investicije z amortizacijo v ekonomski dobi znašajo 
2.338.210 €, od tega je stroškov vzdrževanja in obratovanja kanalizacije z RČN za    
947.560 €, stroškov amortizacije pa je za 1.390.650 €, amortizacije pa še ostane za    
463.536 €.  
 
 
13.4 Ostanek vrednosti investicije 
 
Za ugotavljanje preostanka vrednosti obravnavane investicije bomo upoštevali naslednja 
izhodišča: 

• povprečna amortizacijska doba vodovoda znaša 40 let, 

• obravnavana uporabna ekonomska doba znaša 30 let, t.j. med leti 2015 do 2044, 

• leto začetka upoštevanje amortizacije, stroškov obratovanja in prihodkov je v letu 
2015, 
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• po preteku ekonomske dobe je bilo obračunanih 30 amortizacijskih let, ostane še 10 
amortizacijskih let, 

• v zadnjem letu ekonomske dobe v letu 2044 so znašali: 

o stroški vzdrževanja in obratovanja v višini 32.000,00 €,  

o prihodki obravnavane investicije pa 43.101,00 €, 

o neto prihodki so znašali v tem letu 11.101,00 €, 

• uporabljena diskontna stopnja znaša 7 %, 

• podatke za stroške vzdrževanja, prihodke in neto prihodke oz. neto denarnega toka iz 
leta 2044 bomo upoštevali še v preostalih 10 amortizacijskih let, t.j. med leti 2045 do 
2054. 

 
Ostanek vrednosti investicije je v bistvu seštevek sedanjih vrednosti pričakovanih neto 
prihodkov investicije. V našem primeru je to seštevek še preostalih diskontiranih vrednosti 
pričakovanih neto prihodkov med leti 2045 do 2054, kar kaže preglednica 42 v Prilogah. Iz 
preglednice 42 torej izhaja, da je vrednost seštevka vrednosti pričakovanih diskontiranih neto 
prihodkov med leti 2045 do 2054 v višini 9.572,46 €, kar je tudi naš ostanek vrednosti 
obravnavane investicije in ga bomo upoštevali tudi pri finančni analizi in izračunu nepovratnih 
evropskih sredstev ESRR.  
 
 
13.5 Ugotovitev in ovrednotenje javnih koristi 
 
13.5.1 Ugotovitev javnih koristi 
 
Koristi in s tem upravičenost za izvedbo obravnavane investicije lahko prikažemo iz 
kvalitativnega vidika glede na štiri segmente analize torej na širši ekološki, družbeni, 
razvojno gospodarski in socialni vidik.  

Koristi, ki jih izvedba obravnavane investicije prinaša na področju ekologije: 

• preprečitev nadaljnjega onesnaževanja podtalnice na področju podtalnih vod 
obravnavanih naselij, 

• izboljšanje kakovosti pitne vode v zajetjih v Mihovcih in širše na Ptujskem in Dravskem 
polju. 

Koristi, ki jih izvedba obravnavane investicije prinaša na družbenem področju: 

• povečanje kakovosti življenja prebivalcev na obravnavanem področju kar posredno 
vpliva na večjo rast prebivalstva oz. poseljenost in možnost razvoja ter zaposlovanja 
predvsem na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti z odvajanjem in čiščenjem 
fekalne komunalne odpadne vode, 

• ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na 
turizem in počutje prebivalcev. 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

• z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo 
osnovne komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti, 

• prav tako se pričakuje večji razvoja podeželskega turizma, 
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• v primeru, da investitor ne bo izvedel planirane investicije se na obravnavanem 
lokalnem območju soočajo z oportunitetnimi stroški potencialne izgube pitne vode tudi 
zaradi onesnaženja podtalja in iz tega naslova vodnih izgub ter prihodnjih investicij v 
čiščenje.  

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju: 

• korist iz naslova odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vidimo tudi v 
izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu 
zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so možne zaradi 
nekontroliranih izpustov odpadnih vod v podzemne in površinske vode, 

• v primeru, da se projekt ne bi izvedel, bi morali prebivalci na daljše obdobje pitno vodo 
kupovati v plastenkah, kar pomeni, da se z implementacijo projekta znižajo prihodnji 
stroški nakupa stekleničene vode. 

Ekonomsko upravičenost izvedbe investicije v odvajanje in čiščenje odpadnih vod, smo 
predstaviti tudi vrednostno in sicer smo kot strošek opredelili: 

• stroške, ki bi lahko nastali zaradi morebitnih okužb s pitno vodo, 

• stroške zaradi nepobrane takse, 

• oportunitetni strošek izgradnje hišnih čistilnih naprav v primerjavi z izgradnjo 
kanalizacijskih sistemov. 

 
 

13.5.2 Ovrednotenje javnih koristi 
 

Zelo problematično je finančno ovrednotiti, kolikšne so javne koristi obravnavane investicije. 
Vendar, manjši vpliv na okolje, zlasti na podtalnico (črpališče vode za Občino Ormož), ki se 
posredno prenaša na preostali del občine in širše (Ptujsko polje), kvalitetnejši bivalni pogoji 
prebivalcev, dvig vrednosti nepremični zaradi komunalne opremljenosti, prihodek bodočega 
upravljavca obravnavanega objekta, možnosti razvoja ekoturizma idr., lahko ocenimo z javno 
koristjo 150 € po prebivalstvu za obe varianti, kar za končno št. priključenih 700  prebivalcev 
znaša 105.000 €.  
 
Upoštevali smo tudi korist izvajalcev gradbenih del in dobaviteljev opreme v višini 25 % od 
vrednosti del in opreme brez povračljivega DDV-ja, kar v primeru izbrane izvedbene variante 
II v letu 2013 znaša 183.003 €, v letu 2014 pa 282.293 €, skupno torej 465.296 €. V 
nadaljnjih izračunih smo tudi predvidevali, da se bo javna korist povečevala na letni ravni v 
povprečju za 2 %. 
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14 ANALIZE V EKONOMSKI DOBI,  DOLOČITEV ZNESKA EU IN 
PRESOJA UPRAVIČENOSTI IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  

 
14.1 Izhodišča analiz 
 
14.1.1 Ekonomska doba stroškov in koristi pri obeh izvedbenih variant  
 
Priprave za obravnavano investicijo so se že začele v letu 2010 s pripravo projektne 
dokumentacije. Nekaj aktivnosti (nakup zemljišč, notarske storitve, nadomestila, geodetske 
storitve) je bilo izvedenih in plačanih v letih 2011 in 2012, ki jih v nadaljevanju ne bomo 
upoštevali. Ekonomska doba za tovrstne projekte po direktivah EU znaša 30 let. Zaradi 
enostavnosti pregleda, bomo stroške obratovanja in vzdrževanja ter koristi oz. prihodke 
kanalizacije s čistilno napravo začeli upoštevati z začetkom leta 2015. Uporabno ekonomsko 
obdobje obravnavane investicije izbrane izvedbene variante II je torej med leti 2015 in 2044.  
 
 
14.1.2 Investicijski in operativni materialni stroški ter prihodki investicije  
 

• Skupna investicijska vlaganja v stalnih cenah brez povračljivega DDV-ja znašajo 
1.861.185,62 €.  

• Diskontna stopnja znaša 7 %. 

• Letne materialne stroške obratovanja in vzdrževanja podaja preglednica 38 v 
podpoglavju 13.3.1. 

• Letne skupne prihodke investicije podaja preglednica 37 v podpoglavju 13.2.3.7. 

• Ocenjena korist izvajalcev gradbenih del in dobaviteljev opreme znaša 465.296 €, 
javna korist kanalizacije s čistilno napravo na letni ravni pa 105.000 €, ugotovljene v 
podpoglavju 13.5.2. 

• Ostanek vrednosti investicije je ugotovljene v podpoglavju 13.4 Ostanek vrednosti 
investicije in je ocenjen na 9.572 € ter bo upoštevan tako pri finančni analizi kot tudi 
pri ekonomski analizi. 

 
 
14.2 Finančna analiza 
 
14.3 Finančni kazalniki 
 
14.3.1 Finančna neto sedanja vrednost 
 
V preglednicah 43 in 44 podanih v Prilogah so podani podatki za izračun finančne neto 
sedanje vrednosti (FNPV) in finančne interne stopnje donosnosti obravnavane investicije 
(FIRR).  
 
Izračun finančne neto sedanje vrednosti (FNPV) na podlagi podatkov iz preglednic 43 in 44 
podanih v Prilogah, je sledeč: 
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  Pri čemer je: 

FNPV  – finančna neto sedanja vrednost, 

p  – diskontni faktor, 

CFt   – neto denarni tok v času t, 

t   – obdobja; praviloma leta (0, 1, 2 Q do n). 

 
Finančna neto sedanja vrednost investicije izbrane variante II je negativna in znaša                
-1.599.211,49 €. 
 
 
14.3.2 Finančna interna stopnja donosnosti 
 
Finančna interna stopnja donosnosti (FIRR)je diskontna stopnja, ki vsoto diskontiranih 
denarnih tokov izenači z 0. Predpostavke veljajo iste kot pri računanju neto sedanje 
vrednosti. Izvedemo jo s pomočjo enačbe:  

  
( )
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  Pri čemer je: 

FIRR – finančna interna stopnja donosnosti, 

FNPV  – neto sedanja vrednost, 

CFt  – neto denarni tok v času t, 

t  – obdobja; praviloma leta (0, 1, 2 Q do n). 

 
Iz podanih predpostavk izhaja, da obravnavana investicija doseže negativno vrednost 
finančne interne stopnje donosnosti v višini -8,16 %.  
 
 
14.3.3 Vrednost investicije na prebivalca 
 
Pri tem izračunu kazalnika bomo upoštevali stalne cene in predvideno končno število 700 
priključenih  prebivalcev na kanalizacijski sistem in sicer:  
 

./2.658,84
700

621.860.685,

.

.
./.. prebEUR

EUR

vprebivalcehpredvideništskupno

jaDDVpovbrezEURveinvesticijvrednost
prebinvVred ==

−
=

 
Vrednost investicije na 1 prebivalca znaša 2.658,84 €/prebivalca.  
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14.3.4 Finančni količnik relativne koristnosti in finančna relativna neto sedanja 

vrednost 
 
Finančni količnik relativne koristnosti je finančni kazalnik, ki predstavlja količnik med 
finančno sedanjo vrednostjo vseh koristi in finančno sedanjo vrednostjo vseh stroškov 
(vključno z vrednostjo investicije). V našem obravnavanem primeru je njegov izračun 
naslednji:   

 26,0
2.151.064

550.677
 .... ===

EUR

EUR

stroškovvrednostsedanja

koristivrednostsedanja
koristrelkolFinan  

 
Finančni količnik relativne koristnosti je pri obeh variantah manjši od 1 kar pomeni, da je več 
diskontiranih stroškov kot diskontiranih koristi oz. prihodkov. Količnik znaša 0,26.  
 
Finančna relativna sedanja vrednost se izračuna po naslednji enačbi:  
 

74,0126,01.... −=−=−= ikoristnostrelativnekolicnikFinancnivredsedanrelFinan  

 
Finančna relativna sedanja vrednost je enaka -0,74. 
 
 
14.3.5 Doba vračanja sredstev pri finančni analizi 
 
Dobo vračanja investicijskih sredstev obravnavane investicije upoštevajoč samo finančne 
prihodke in odhodke izračunamo po sledeči enačbi: 
  

   285 

let30

EUR188.103

EUR1.787.315
 

.

let

dobeekonomskeletšt

prihodkovnetovrednostnadiskontira

einvesticijvrednostnadiskontira
DVSF ===  

 
Sredstva se v obravnavani ekonomski dobi upoštevajoč samo finančne prihodke in odhodke 
ne vrnejo.  
 
 
14.3.6 Določitev zneska nepovratnih sredstev EU 
 
a)  Izračun primanjkljaja finančnih sredstev 

 
 

Diskontirane 
vrednosti 

Nediskontirane 
vrednosti 

Skupni investicijski stroški   1861185,62 € 

Upravičeni stroški EC (maksimalni upravičeni 
stroški sofinanciranja iz razpisnih pogojev)   

1.846.545,11 € 

Diskontirani investicijski stroški (DIC) 1.787.314,57 €  

Diskontirani neto prihodki DNR 188.103,08 €  
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1. korak – izračun finančne vrzeli R  

     
Upravičeni izdatki EE = DIC – DNR = 1.787.314,57 € – 188.103,08 € = 1.599.211,49 € 

  

Finančna vrzel R = (EE/DIC)*100 = (1.599.211,49 € / 1.787.314,57)*100 = 89,47569 % 
 

2. korak – izračun pripadajočega zneska  
     

DA = EC*R = 1.846.545,11 € * 89,47569 % =  1.652.208,40 € 
 

3. korak – izračun  najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU  
     

Donacija EU = DA * CRpa20 = 1.652.208,40 € * 0,85 =  1.404.377,14 € 
  

 
b  Izračun neto prihodkov  
  

Izračun neto prihodkov = diskontirani ostanek vrednosti + diskontirani 
prihodki - diskontirani operativni stroški = 
= 1.175,24 € + 550.676,96 € - 363.749,12 € =  
 

188.103,08 €  

Izračunana finančna vrzel znaša 89,47569 %, maksimalni znesek nepovratni znesek EU pa 
znaša 1.404.377,14 €.  
 
 
14.3.7 Sklepna ugotovitev pregleda finančnih kazalnikov 
 
Izračuni finančnih kazalnikov je pokazala, da je obravnavana investicija gledano samo iz 
finančnega vidika nerentabilna, saj so vsi kazalniki neugodni. Zato je tudi upravičena do 
sofinanciranja. Zaradi tega pa je potrebna tudi ekonomska analiza obravnavane investicije, 
ki bi pokazala, da je pa obravnavana investicija smiselna z ekonomskega vidika. 
 
 
14.4 Ekonomska analiza 
 
14.5 Ekonomski kazalniki 
 
14.5.1 Ekonomska neto sedanja vrednost 
 
V preglednicah 45 in 46 podanih v Prilogah, je sledeč so podani podatki za izračun 
diskontirane ekonomske neto sedanje vrednosti (ENPV) in ekonomske interne stopnje 
donosnosti (EIRR) investicije. 
 
Izračun ekonomske neto sedanje vrednosti (ENPV) na podlagi podatkov iz preglednic 45 in 
46 podanih v Prilogah, je sledeč: 

                                                      
20  CRpa – najvišja stopnja financiranja, določena za prednostno os v odločitvi komisije o sprejetju operativnega 

programa znaša 85 %. 
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  Pri čemer je: 

ENPV  – finančna neto sedanja vrednost, 

p  – diskontni faktor, 

CFt   – neto denarni tok v času t, 

t   – obdobja; praviloma leta (0, 1, 2 Q do n). 

 
Ekonomska neto sedanja vrednost investicije znaša 315.695 €.  
 
 
14.5.2 Ekonomska interna stopnja donosnosti 
 
Ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR) je diskontna stopnja, ki vsoto diskontiranih 
denarnih tokov izenači z 0. Predpostavke veljajo iste kot pri računanju ekonomske neto 
sedanje vrednosti. Izvedemo jo s pomočjo enačbe:  
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 Pri čemer je: 

EIRR– ekonomska interna stopnja donosnosti, 

NPV – neto sedanja vrednost, 

CF  – neto denarni tok v času t, 

t  – obdobja; praviloma leta (0, 1, 2 Q do n). 

 
Iz podanih predpostavk do sedaj obravnavanega dokumenta izhaja, da doseže obravnavana 
investicija 9,0 % interno stopnjo donosnosti. 
 
 
14.5.3 Doba vračanja sredstev pri ekonomski analizi 
 
Izračun dobe vračanja vloženih denarnih sredstev upoštevajoč ekonomsko dobo in javno 
korist se izračuna po naslednji enačbi: 
  

   let  5,25 

let30

EUR2.103.010

EUR1.787.315
 

.

===

dobeekonomskeletšt

prihodkovnetovrednostnadiskontira

einvesticijvrednostnadiskontira
DVSE  

 
Sredstva se pri upoštevanju javnih koristi v obravnavani ekonomski dobi 30 let vrnejo v 
dobrih 25-ih letih. 
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14.5.4 Ekonomski količnik relativne koristnosti in ekonomska relativna neto sedanja 

vrednost 
 
Ekonomski količnik relativne koristnosti je ekonomski kazalnik, ki predstavlja količnik med 
ekonomsko sedanjo vrednostjo vseh koristi in ekonomsko sedanjo vrednostjo vseh stroškov 
(vključno s stroški investicije). V našem obravnavanem primeru je njegov izračun naslednji:   
 

15,1
2.151.064

 2.465.583
 .... ===

EUR

EUR

stroškovvrednostsedanja

koristivrednostsedanja
koristrelkolEkon  

 
Ekonomski količnik relativne koristnosti je večji od 1 in znaša 1,15, kar pomeni, da imamo 
več diskontiranih koristi oz. prihodkov kot pa vseh diskontiranih stroškov.  
 
Ekonomska relativna sedanja vrednost se izračuna po naslednji enačbi:  
 

15,0115,11..... =−=−= ikoristnostrelativnekolicnikEkonvredsedanrelEkon  

 
Ekonomska relativna sedanja vrednost pozitivna in znaša 0,15. 
 
 
14.5.5 Sklepna ugotovitev ekonomske analize 
 
Na podlagi zgornjih preglednic ugotavljamo, da je investiranje v izgradnjo kanalizacije s 
čistilno napravo družbeno koristno, saj izkazuje skupne pozitivne diskontirane ekonomske 
neto prihodke v višini 2.103.010 €, neto sedanja vrednost celotne investicije je pozitivna in 
znaša 315.695 €. Izračunana skupna ekonomska interna stopnja donosnosti EIRR pa je tudi 
večja od 7 % in znaša 9,0 %. Ker so skupni diskontirani prihodki (prihodki in javna korist) 
večji od skupnih diskontiranih stroškov (investicijska vrednost in stroški vzdrževanja) v 
ekonomski dobi, je ekonomski količnik relativne koristnosti večji od 1 in znaša 1,15.  
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15 ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI  
 
15.1 Analiza tveganj 
 
Pri tej analizi ugotavljamo, kolikšna so predvidena tveganja posameznih vplivnih dejavnikov 
pri izvedbi in obratovanju obravnavanega objekta. Analiza tveganja je v bistvu ocenjevanje 
verjetnosti teh dejavnikov, da bo izvedba in izkoriščanje načrtovanega projekta skladna z 
našimi predpostavkami in pričakovanji. 
 
Pri naši analizi tveganj obravnavane investicije bomo posamezne vplivne dejavnike 
ocenjevali opisno in sicer z: 

• nizko – nizko tveganje, 

• srednje – srednje tveganje in  

• visoko – visoko tveganje. 
 
V sledeči preglednici 40 na so podani vplivni dejavniki investicije in pisna ocena stopnje 
tveganosti. 
 
Preglednica 40:  Pregled vplivnih dejavnikov investicije in ocena njihovih tveganj. 

Zap. 
št. 

Vplivni dejavnik tveganja Ocena tveganja 

Varianta II 

1. Povečanje investicijskih stroškov Nizko 

2. Tehničen razvoj projekta (uporaba sodobne tehnologije na 
področju odvajanja in čiščenja fekalnih odpadnih vod) 

Nizko 

3. Pridobitve vseh soglasij in dovoljenj Nizko 

4. Tehnična izvedba projekta (izvedba gradbenih del, montaža 
opreme, predaja  v uporabo) 

Nizko 

5. Financiranje projekta - občinski proračuni lokalne skupnosti Srednje 

6. Sofinanciranje projekta - razpisana sredstva MGRT (ESRR) Nizko 

7. Pričakovano število uporabnikov oz. zasedenosti priključkov Nizko 

8. Pričakovana funkcionalnost kanalizacijskega omrežja Nizko 

9. Pričakovana javna korist projekta Nizko 

 
Po pregledu zgornje preglednice ugotovimo, da je srednje tveganje obravnavane investicije 
le pri financiranju investicije s strani občinskega proračuna.  
 
Pri ostalih dejavnikih tveganja je zaznati minimalno tveganje. 
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15.2 Analiza občutljivosti 
 
V okviru analize občutljivosti ugotavljamo gibanje vrednosti dveh glavnih kazalnikov 
(finančnega in ekonomskega) in sicer neto sedanje vrednosti (NPV) in interne stopnje 
donosnosti (IRR) investicije pri negativnih spremembah ključnih spremenljivk za 10 %, ki 
vplivajo na izvedbo celotne investicije. V okviru analize občutljivosti bomo predpostavili 
naslednje: 

a. povečanje investicijskih stroškov oz. vrednosti investicije za 10 %, 

b. zmanjšanje pričakovanih učinkov (prihodkov in pri ekonomski analizi občutljivosti tudi 
javnih koristi) za 10 %, 

c. povečanju stroškov vzdrževanja in obratovanja objekta za 10 %, 

d. povečanje stroškov vzdrževanja in obratovanja objekta za 10 % in hkrati zmanjšanje 
pričakovanih učinkov za 10 %, 

e. povečanje investicijskih stroškov in stroškov vzdrževanja ceste za 10 % in hkrati 
zmanjšanje pričakovanih učinkov oz. javnih koristi za 10 %. 

 
Rezultati finančne in ekonomske (kjer upoštevamo tudi javne koristi) analize občutljivosti z 
izračunanim odstotkom odstopanja od vrednosti po projektu podaja preglednica 41. 
 
Preglednica 41:  Preglednica analize občutljivosti investicije. 

Kazalnik Spremenljivka investicije, odstopanje, kombinacija Vrednost po 
projektu 

a. b. c. d. e. 

Finančna neto 
sedanja vrednost 
(FNPV, €) 

-1.777.943 -1.654.279 -1.635.586 -1.690.654 -1.869.386 -1.599.211 

Odstopanje (%) -11,2 -3,4 -2,3 -5,7 -16,9 0 

Finančna interna 
stopnja 
donosnosti 
(FIRR, %) 

-8,6% -9,9% -9,4% -11,8% -12,2% -8,2% 

Odstopanje (%) -5 -21,6 -15,1 -44,8 -49 0 

Ekonomska neto 
sedanja vrednost 
(ENPV, €) 

181.647 113.819 279.320 77.445 -56.604 315.695 

Odstopanje (%) -42,5 -63,9 -11,5 -75,5 -117,9 0 

Ekonomska 
interna stopnja 
donosnosti 
(EIRR, %) 

8,1% 7,7% 8,8% 7,5% 6,7% 9,0% 

Odstopanje (%) -10,4 -14,1 -2,5 -16,7 -26,2 0 

 
Iz zgornje preglednice 41 je razvidno, da se pri finančni analizi kazalniki še bolj poslabšujejo 
(so še bolj negativi). Največji negativni odmik rezultatov finančne analize dobimo pri 
negativni spremembi kombinacije vseh treh spremenljivk. Gledano samostojno po 
posamezni spremenljivki in po posamezni izvedbeni varianti pa je največji negativni odmik 
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moč zaslediti pri 10 %-nem povečanju stroškov investicije (FNPV) in pri zmanjšanju učinkov 
(FIRR), vendar je odstopanje vrednosti kazalnikov manj kot za 50 %.   
 
Tudi pri ekonomski analizi se pokaže največji negativni odmik pri negativni spremembi 
kombinacije vseh treh spremenljivk. Pri posameznih spremembah spremenljivk pa je moč 
opaziti največji negativni odmik pri 10 %-nem zmanjšanju pričakovanih učinkov t.j. prihodkov 
in javnih koristi (ENPV), kjer je odstopanje kazalnikov več kot 50 %.  
 
Zmanjšanje pričakovanih učinkov oz. prihodkov ter povečanje stroškov vzdrževanja in 
obratovanja obravnavane kanalizacije s čistilno napravo bi pomenilo, da bi ta sistem delal z 
izgubo oz. vsi nastali stroški se nebi pokrili z vsemi prihodki in javno koristnostjo. Izgubo bi v 
tem primeru moral kriti lastnik kanalizacije in čistilne naprave, t.j. Občina Ormož. 
 
Povzetek analize občutljivosti je, da je pri merilu, ko je opazovana spremenljivka investicije 
občutljiva, če se ob negativni spremembi za 10 % poveča kazalnik investicije za več kot      
50 %, najbolj kritična spremenljivka investicije njeni učinki oz. prihodki s kombinacijo 
stroškov obratovanja in vzdrževanja. To je opozorilni signal tako za upravljavca čistilne 
naprave kot tudi za lastnika, da skrbno načrtuje cene kanalščine in čiščenja odpadne vode 
ter da racionalno obvladuje stroške obratovanja in vzdrževanja tako, da se bodo s prihodki 
pokrili tudi vsi nastali stroški delovanja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo. 
 



 
 

Občina Ormož 

 

Novelacija št. 2: IP za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo 

za naselji Osluševci in Cvetkovci 
95 od 95

 

Investicijski program (IP) 

 

16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV  
 
Rezultati obravnavane investicije na vodovarstvenem področju naselij Osluševci in Cvetkovci 
v Občini Ormož z njihovo razlago so podani v nadaljevanju. 

• Glavni rezultati investicije: 

o izgradnja nove fekalne kanalizacije v naselju Osluševci in Cvetkovci v skupni 
dolžini 9.397 m, 

o izgradnja nove rastlinske čistilne naprave kapacitete 700 PE,  

o izvedena bo možnost priključitve 175 novih priključkov na kanalizacijski sistem s 
čistilno napravo. 

• Glavni učinki  investicije 

o na kanalizacijo bo na novo priključeno okrog 700 prebivalcev, 
o ocenjene skupne količine fekalnih odpadnih vod v ekonomski dobi 30 let znašajo 

skupno 1.111.425 m3,  
o ocenjeni prihodki investicije z naslova komunalnega prispevka priključitve na 

kanalizacijo s čistilno napravo, taks, prihodkov čiščenja odpadnih vod in 
omrežnin v ekonomski dobi 30 let znašajo v skupnem znesku 1.346.189 €,  

o ocenjeni stroški vzdrževanja in obratovanja celotnega sistema v ekonomski dobi 
30 let znašajo v skupnem znesku 947.560 €.  

• Skupna vrednost investicije 

Skupna vrednost obravnavane investicije znaša brez povračljivega DDV-ja v tekočih 
cenah 1.862.204,27 €, povračljivi DDV v višini 371.340,85 € pa si bo lahko občina v 
celoti povrnila. Vrednost investicije temelji na pogodbenih vrednostih za gradbena 
dela, nadzor in arheologijo, ostale vrednosti pa temeljijo na že plačanih računih in 
ocenah.  

• Viri investicije 

Viri investicije po tekočih cenah izvirajo iz občinskega proračuna Občine Ormož v 
višini 457.827,13 € in iz nepovratnih sredstev ESRR v višini 1.404.377,14 €.   

• Časovni načrt 

Investicija se je uradno začela s potrditvijo DIIP-a dne 16. 7. 2012, začetek izvajanja 
gradbenih del pa se predvideva v juniju letošnje leto 2013, končanje celotne 
investicije s tehničnim pregledom kanalizacije in čistilne naprave ter predaje v 
uporabo pa v septembru leta 2014. 

• Finančna analiza s kazalniki 

Finančni kazalniki investicije so neugodni ali negativni in sicer: 

o finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna in znaša                       
-1.599.211,49 € pri 7 %-nem diskontnem faktorju in 30 letnem ekonomskem 
obdobju, to pa zato ker je še vedno premalo ocenjenih prihodkov investicije, 

o finančna interna stopnja donosnosti je negativna in znaša -8,16 %, ker skupni 
finančni diskontirani letni neto denarni tokovi skozi celotno ekonomsko 
obdobje ne dosežejo diskontirane vrednosti celotne investicije, 
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o vrednost investicije (gledano za skupno okrog 700 prebivalcev naselij 
Osluševci in Cvetkovci) na 1 prebivalca znaša 2.658,84 €/prebivalca. 

o finančno se obravnavana investicija v 30-letnem obdobju ne vrne, 

o finančni količnik relativne koristnosti je manjši od 1 in znaša 0,26, saj nimamo 
toliko prihodkov glede na stroške vzdrževanja in stroške investicije, neto 
sedanja relativna vrednost koristi pa je zato negativna in znaša -0,74, 

• Ekonomska analiza, s kazalniki 

Ekonomski kazalniki investicije so ugodni in sicer: 

o ugotovljena in ovrednotena je javna korist investicije in sicer v višini      
105.000 €  na letni ravni in se bo predvidoma le-ta povečevala letno po 2 %-ni 
letni rasti, 

o ocenjeni skupni diskontirani neto prihodki investicije v 30 letnem ekonomskem 
obdobju znašajo 2.103.010 €, 

o ekonomska neto sedanja vrednost investicije je pozitivna in znaša                  
315.695 € pri 7 %-nem diskontnem faktorju in 30 letnem ekonomskem 
obdobju,  

o ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 9,0 %,  

o ekonomsko gledano se investicija povrne v 25,5 letih, 

o ekonomski količnik relativne koristnosti je večji od 1 in znaša 1,15, 

o ekonomska relativna neto sedanja vrednost je pozitivna in znaša 0,15.  

• Zmanjšani vplivi na okolje in zaščito podtalnice 

Zmanjšani bodo vplivi na okolje oz. zaščitena bo podtalnica in okoliški vodotoki na 
obravnavanem vodovarstvenem področju naselij Osluševci in Cvetkovci, saj se 
naselja nahajajo na področju podzemnih vod, v posredni bližini pa se nahaja v 
Mihovcih pri Veliki Nedelji tudi črpališče pitne vode za Občino Ormož, Občino 
Središče ob Dravi, Občino Sveti Tomaž in deloma za Občino Ljutomer.  

• Povečane možnosti ohranitve poseljenosti obravnavanega lokalnega okolja. 

Z bolj urejeno komunalno infrastrukturo je obravnavano okolje naselij Osluševci in 
Cvetkovci nedvomno bolj privlačno za ohranitev poseljenosti kot je tudi privlačnejše 
za naselitev novih mladih družin. 

 
Vsi zgoraj našteti rezultati obravnavane investicije pojasnjujejo in opravičujejo investiranje 
Občine Ormož v izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci na 
vodovarstvenem področju, kot tudi sofinanciranje s strani MGRT-ja v okviru regijskih 
sredstev iz ESRR. 
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17 PRILOGE 
 
V prilogah se nahaja naslednje: 

Preglednica 42: Izračun ostanka vrednosti investicije oz. seštevek še preostalih diskontiranih 
vrednosti pričakovanih neto prihodkov med leti 2045 do 2054. 

Preglednica 43: Preglednica stroškov, prihodkov,  neto prihodkov in neto denarnega toka v 
ekonomski dobi – finančna analiza. 

Preglednica 44: Preglednica diskontiranih stroškov, prihodkov,  neto prihodkov in neto 
denarnega toka  v ekonomski dobi – finančna analiza. 

Preglednica 45: Preglednica stroškov, prihodkov, javne koristi, neto prihodkov in neto 
denarnega toka – ekonomska analiza – v ekonomski dobi. 

Preglednica 46: Preglednica diskontiranih stroškov, prihodkov, javne koristi, neto prihodkov 
in neto denarnega toka – ekonomska analiza – v ekonomski dobi. 

Priloga 1: Pregledna situacija lokacije kanalizacije s čistilno napravo naselij Cvetkovci 
in  Osluševci izbrane izvedbene variante II. 

Priloga 2: Pregledna situacija poteka kanalizacije izbrane izvedbene variante II za 
naselji Osluševci in Cvetkovci.  
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Preglednica 42:  Izračun ostanka vrednosti investicije oz. seštevek še preostalih diskontiranih vrednosti 
pričakovanih neto prihodkov med leti 2045 do 2054.  

Leto 

A
m
o
rt
iz
ac
ijs
ka
  

le
ta
 

Operativni 
stroški 
vzdrževanja (€) 

Prihodki (€) NETO prihodki 
(€) 

Diskontirano, 7 % 

Operativni 
stroški 
vzdrževanja (€) 

Prihodki (€) NETO prihodki 
(€) 

A B (B-A) C D (D-C) 

2045 31 32.000,00 43.101,00 11.101,00 3.671,72 4.945,46 1.273,74 

2046 32 32.000,00 43.101,00 11.101,00 3.431,51 4.621,92 1.190,41 

2047 33 32.000,00 43.101,00 11.101,00 3.207,02 4.319,55 1.112,53 

2048 34 32.000,00 43.101,00 11.101,00 2.997,21 4.036,97 1.039,75 

2049 35 32.000,00 43.101,00 11.101,00 2.801,13 3.772,87 971,73 

2050 36 32.000,00 43.101,00 11.101,00 2.617,88 3.526,04 908,16 

2051 37 32.000,00 43.101,00 11.101,00 2.446,62 3.295,37 848,75 

2052 38 32.000,00 43.101,00 11.101,00 2.286,56 3.079,78 793,22 

2053 39 32.000,00 43.101,00 11.101,00 2.136,97 2.878,30 741,33 

2054 40 32.000,00 43.101,00 11.101,00 1.997,17 2.690,00 692,83 

Skupaj  320.000,00 431.010,00 111.010,00 27.593,80 37.166,26 9.572,46 
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Preglednica 43:  Preglednica stroškov, prihodkov,  neto prihodkov in neto denarnega toka v ekonomski 
dobi – finančna analiza.  

Leto 

R
ef
er
en
č

n
a 
le
ta
 

Stroški 
investicije 
(stalne cene) (€) 

Operativni 
stroški 
vzdrževanja €) 

Prihodki  (€) Ostanek 
vrednosti (€) 

NETO 
prihodki  (€) 

NETO denarni 
tok (€) 

A B C D C+D-B (C+D-B)-A 

2013 0 732.013,91         -732.013,91 

2014 1 1.129.171,71         
-

1.129.171,71 

2015 2   25.000,00 82.491,00   57.491,00 57.491,00 

2016 3   33.400,00 70.331,00   36.931,00 36.931,00 

2017 4   34.520,00 45.375,00   10.855,00 10.855,00 

2018 5   31.160,00 41.375,00   10.215,00 10.215,00 

2019 6   31.280,00 42.123,00   10.843,00 10.843,00 

2020 7   31.280,00 41.623,00   10.343,00 10.343,00 

2021 8   31.400,00 42.369,00   10.969,00 10.969,00 

2022 9   31.400,00 41.869,00   10.469,00 10.469,00 

2023 10   31.400,00 41.869,00   10.469,00 10.469,00 

2024 11   31.400,00 41.869,00   10.469,00 10.469,00 

2025 12   31.520,00 42.614,00   11.094,00 11.094,00 

2026 13   31.520,00 42.114,00   10.594,00 10.594,00 

2027 14   31.520,00 42.114,00   10.594,00 10.594,00 

2028 15   31.520,00 42.114,00   10.594,00 10.594,00 

2029 16   31.520,00 42.114,00   10.594,00 10.594,00 

2030 17   31.640,00 42.861,00   11.221,00 11.221,00 

2031 18   31.640,00 42.361,00   10.721,00 10.721,00 

2032 19   31.640,00 42.361,00   10.721,00 10.721,00 

2033 20   31.760,00 43.107,00   11.347,00 11.347,00 

2034 21   31.760,00 42.607,00   10.847,00 10.847,00 

2035 22   31.760,00 42.607,00   10.847,00 10.847,00 

2036 23   31.880,00 43.354,00   11.474,00 11.474,00 

2037 24   31.880,00 42.854,00   10.974,00 10.974,00 

2038 25   31.880,00 42.854,00   10.974,00 10.974,00 

2039 26   31.880,00 42.854,00   10.974,00 10.974,00 

2040 27   32.000,00 43.601,00   11.601,00 11.601,00 

2041 28   32.000,00 43.101,00   11.101,00 11.101,00 

2042 29   32.000,00 43.101,00   11.101,00 11.101,00 

2043 30   32.000,00 43.101,00   11.101,00 11.101,00 

2044 31   32.000,00 43.101,00 9.572,46 20.673,46 20.673,46 

Skupaj  1.861.185,62 947.560,00 1.346.189,00 9.572,46 408.201,46 -1.452.984,16 

 
Diskontirane vrednosti zgornje preglednice so podane v sledeči preglednici 44 na naslednji 
strani. 
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Preglednica 44:  Preglednica diskontiranih stroškov, prihodkov,  neto prihodkov in neto denarnega toka  
v ekonomski dobi – finančna analiza.  

Leto 

R
ef
er
en
čn
a 

le
ta
 

Diskontirano 

Stroški 
investicije 
(stalne cene) (€) 

Operativni 
stroški 
vzdrževanja €) 

Prihodki  (€) Ostanek 
vrednosti (€) 

NETO 
prihodki  (€) 

NETO denarni 
tok (€) 

A B C D C+D-B (C+D-B)-A 

2013 0 732.013,91         -732.013,91 

2014 
1 1.055.300,66         

-
1.055.300,6

6 

2015 2   21.835,97 72.050,83   50.214,87 50.214,87 

2016 3   27.264,35 57.411,05   30.146,70 30.146,70 

2017 4   26.335,14 34.616,37   8.281,23 8.281,23 

2018 5   22.216,65 29.499,80   7.283,15 7.283,15 

2019 6   20.843,18 28.068,33   7.225,15 7.225,15 

2020 7   19.479,61 25.920,71   6.441,10 6.441,10 

2021 8   18.275,09 24.659,14   6.384,06 6.384,06 

2022 9   17.079,52 22.773,96   5.694,44 5.694,44 

2023 10   15.962,17 21.284,08   5.321,91 5.321,91 

2024 11   14.917,91 19.891,66   4.973,75 4.973,75 

2025 12   13.995,26 18.921,13   4.925,87 4.925,87 

2026 13   13.079,68 17.475,81   4.396,13 4.396,13 

2027 14   12.224,00 16.332,54   4.108,54 4.108,54 

2028 15   11.424,30 15.264,05   3.839,75 3.839,75 

2029 16   10.676,91 14.265,47   3.588,55 3.588,55 

2030 17   10.016,41 13.568,69   3.552,28 3.552,28 

2031 18   9.361,13 12.533,09   3.171,96 3.171,96 

2032 19   8.748,72 11.713,17   2.964,45 2.964,45 

2033 20   8.207,39 11.139,67   2.932,28 2.932,28 

2034 21   7.670,46 10.290,15   2.619,69 2.619,69 

2035 22   7.168,65 9.616,96   2.448,31 2.448,31 

2036 23   6.724,99 9.145,39   2.420,40 2.420,40 

2037 24   6.285,03 8.448,52   2.163,49 2.163,49 

2038 25   5.873,86 7.895,81   2.021,95 2.021,95 

2039 26   5.489,59 7.379,27   1.889,67 1.889,67 

2040 27   5.149,77 7.016,72   1.866,95 1.866,95 

2041 28   4.812,87 6.482,49   1.669,61 1.669,61 

2042 29   4.498,01 6.058,40   1.560,39 1.560,39 

2043 30   4.203,75 5.662,05   1.458,31 1.458,31 

2044 31   3.928,74 5.291,64 1.175,24 2.538,14 2.538,14 

Skupaj  1.787.314,57 363.749,12 550.676,96 1.175,24 188.103,08 -1.599.211,49 

 



 
 

Občina Ormož 

 

Novelacija št. 2: IP za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo 

za naselji Osluševci in Cvetkovci 
101 od 101

 

Investicijski program (IP) 

Preglednica 45:  Preglednica stroškov, prihodkov, javne koristi, neto prihodkov in neto denarnega toka – 
ekonomska analiza – v ekonomski dobi.  

Leto 

R
ef
er
en
čn
a 

le
ta
 

Stroški 
investicije 
(stalne 
cene) 
(€) 

Operativni 
stroški 
vzdrževan-
ja (€) 

Prihodki (€) Ostanek 
vrednosti 
(€) 

NETO 
prihodki  (€) 

NETO 
denarni tok 
(€) Prihodki  Javna korist Skupaj 

A B C D C+D E (C+D)+E-B (C+D)+E-B-A 

2013 0 732.014     183.003 183.003   183.003 -549.011 

2014 1 1.129.172     282.293 282.293   282.293 -846.879 

2015 2   25.000 82.491 105.000 187.491   162.491 162.491 

2016 3   33.400 70.331 105.000 175.331   141.931 141.931 

2017 4   34.520 45.375 107.100 152.475   117.955 117.955 

2018 5   31.160 41.375 109.242 150.617   119.457 119.457 

2019 6   31.280 42.123 111.427 153.550   122.270 122.270 

2020 7   31.280 41.623 113.655 155.278   123.998 123.998 

2021 8   31.400 42.369 115.928 158.297   126.897 126.897 

2022 9   31.400 41.869 118.247 160.116   128.716 128.716 

2023 10   31.400 41.869 120.612 162.481   131.081 131.081 

2024 11   31.400 41.869 123.024 164.893   133.493 133.493 

2025 12   31.520 42.614 125.485 168.099   136.579 136.579 

2026 13   31.520 42.114 127.994 170.108   138.588 138.588 

2027 14   31.520 42.114 130.554 172.668   141.148 141.148 

2028 15   31.520 42.114 133.165 175.279   143.759 143.759 

2029 16   31.520 42.114 135.829 177.943   146.423 146.423 

2030 17   31.640 42.861 138.545 181.406   149.766 149.766 

2031 18   31.640 42.361 141.316 183.677   152.037 152.037 

2032 19   31.640 42.361 144.142 186.503   154.863 154.863 

2033 20   31.760 43.107 147.025 190.132   158.372 158.372 

2034 21   31.760 42.607 149.966 192.573   160.813 160.813 

2035 22   31.760 42.607 152.965 195.572   163.812 163.812 

2036 23   31.880 43.354 156.024 199.378   167.498 167.498 

2037 24   31.880 42.854 159.145 201.999   170.119 170.119 

2038 25   31.880 42.854 162.328 205.182   173.302 173.302 

2039 26   31.880 42.854 165.574 208.428   176.548 176.548 

2040 27   32.000 43.601 168.886 212.487   180.487 180.487 

2041 28   32.000 43.101 172.264 215.365   183.365 183.365 

2042 29   32.000 43.101 175.709 218.810   186.810 186.810 

2043 30   32.000 43.101 179.223 222.324   190.324 190.324 

2044 31   32.000 43.101 182.808 225.909 9.572 203.481 203.481 

Skupaj  1.861.186 947.560 1.346.189 4.643.481 5.989.670 9.572 5.051.682 3.190.496 

Diskontirane vrednosti zgornje preglednice so podane v sledeči preglednici 46 na naslednji 
strani. 
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Preglednica 46:  Preglednica diskontiranih stroškov, prihodkov, javne koristi, neto prihodkov in neto 
denarnega toka – ekonomska analiza – v ekonomski dobi.  

Leto 

R
ef
er
en
čn
a 
le
ta
 

Diskontirano 

Stroški 
investicije 
(stalne 
cene) 
(€) 

Operativni 
stroški 
vzdrževanja 
(€) 

Prihodki (€) Ostanek 
vrednosti 
(€) 

NETO 
prihodki  (€) 

NETO 
denarni tok 
(€) Prihodki  Javna korist Skupaj 

A B C D C+D E (C+D)+E-B (C+D)+E-B-A 

2013 0 732.014     183.003 183.003   183.003 -549.011 

2014 1 1.055.301     263.825 263.825   263.825 -791.475 

2015 2   21.836 72.051 91.711 163.762   141.926 141.926 

2016 3   27.264 57.411 85.711 143.122   115.858 115.858 

2017 4   26.335 34.616 81.706 116.322   89.987 89.987 

2018 5   22.217 29.500 77.888 107.388   85.171 85.171 

2019 6   20.843 28.068 74.248 102.317   81.474 81.474 

2020 7   19.480 25.921 70.779 96.700   77.220 77.220 

2021 8   18.275 24.659 67.471 92.131   73.855 73.855 

2022 9   17.080 22.774 64.319 87.093   70.013 70.013 

2023 10   15.962 21.284 61.313 82.597   66.635 66.635 

2024 11   14.918 19.892 58.448 78.340   63.422 63.422 

2025 12   13.995 18.921 55.717 74.638   60.643 60.643 

2026 13   13.080 17.476 53.113 70.589   57.509 57.509 

2027 14   12.224 16.333 50.631 66.964   54.740 54.740 

2028 15   11.424 15.264 48.265 63.529   52.105 52.105 

2029 16   10.677 14.265 46.010 60.275   49.598 49.598 

2030 17   10.016 13.569 43.860 57.429   47.412 47.412 

2031 18   9.361 12.533 41.810 54.343   44.982 44.982 

2032 19   8.749 11.713 39.857 51.570   42.821 42.821 

2033 20   8.207 11.140 37.994 49.134   40.926 40.926 

2034 21   7.670 10.290 36.219 46.509   38.838 38.838 

2035 22   7.169 9.617 34.526 44.143   36.975 36.975 

2036 23   6.725 9.145 32.913 42.058   35.333 35.333 

2037 24   6.285 8.449 31.375 39.823   33.538 33.538 

2038 25   5.874 7.896 29.909 37.805   31.931 31.931 

2039 26   5.490 7.379 28.511 35.890   30.401 30.401 

2040 27   5.150 7.017 27.179 34.196   29.046 29.046 

2041 28   4.813 6.482 25.909 32.391   27.578 27.578 

2042 29   4.498 6.058 24.698 30.757   26.259 26.259 

2043 30   4.204 5.662 23.544 29.206   25.002 25.002 

2044 31   3.929 5.292 22.444 27.735 1.175 24.982 24.982 

Skupaj  1.787.315 363.749 550.677 1.914.906 2.465.583 1.175 2.103.010 315.695 
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Priloga 1: Pregledna situacija lokacije kanalizacije s čistilno napravo naselij Cvetkovci in Osluševci 
izbrane izvedbene variante II. 

Vir: http://www.geopedia.si   
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Priloga 2: Pregledna situacija poteka kanalizacije izbrane izvedbene variante II za naselji Osluševci in 
Cvetkovci. 

Vir:  Študija odvodnje in čiščenja komunalne odpadne vode - Kanalizacija Osluševci-Mihovci, št. proj.: 18015-11-
K/VK-3.1, TMD INVEST, d.o.o. Ptuj, marec 2011.  


