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1 OPREDELITEV INVESTITORJA IN DOLOČITEV STROKOVNIH SLUŽB 

ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE 

TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  
 

Preglednica 1:  Osnovni podatki o investitorju.  

INVESTITOR 

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-mail: obcina.ormoz@ormoz.si 

Davčna številka: SI 29924464 

Matična številka: 5883687 

Transakcijski račun: 01287 – 010008046  

Odgovorna oseba za izvedbo investicije: Župan Alojz SOK 

Telefon: 02 741 53 02, 031 348 906 

Telefax: 02 741 53 27 

E-mail: alojz.sok@ormoz.si  

Skrbnik investicije: Mag. Roman ROZMAN 

Telefon: 02 741 53 25 

Telefax: 02 741 53 27 

E-mail: roman.rozman@ormoz.si   

Odgovorna oseba za tehnično izvajanje 

investicije: 
Boris NOVAK 

Telefon: 02 741 53 20, 031 827 083 

Telefax: 02 741 53 27 

E-mail: boris.novak@ormoz.si    

 
 
Preglednica 2:  Osnovni podatki o lastništvu investicijskega objekta s katastrskimi podatki.  

LASTNIŠTVO* 

Ime lastnika: Občina Ormož 

Naslov: Ptujska cesta 6, 2 270 Ormož 

Ime objekta: Kanalizacija Podgorci – Velika Nedelja, faza 2 

 Naselja objekta: Sodinci in Senešci 

Parcelne* št. in KO poteka 

kanalizacije:  
29, 763, 355/1, 760/4, k.o. 324 SODINCI 

579/1, 577/2, 581, 577/1, 88/3, 578/3, 574, k.o. 323 
SENEŠCI   

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 

mailto:obcina.ormoz@ormoz.si
mailto:alojz.sok@ormoz.si
mailto:roman.rozman@ormoz.si
mailto:boris.novak@ormoz.si


      

 Izgradnja kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja, faza 2 

Občina Ormož  7 od 43 

 
             

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani! 

LASTNIŠTVO* 

 Parcelne* št. in KO zemljiških parcel 

preko katerih potekajo priključki na 

javno infrastrukturo 

Č1 - NN priključek - parc. *5, 577/1 vse k.o. 323 
Senešci 

Č2 - NN priključek - parc. 103, 574 vse k.o. 323 
Senešci 

*  Za posege na zasebne parcele pri izgradnji kanalizacije si je Občina Ormož pridobila služnostne pogodbe 

lastnikov.  

 

Preglednica 3:  Osnovni podatki o upravljavcu investicijskega objekta.  

UPRAVLJAVEC 

Ime upravljavca: Komunalno podjetje Ormož 

Naslov: Hardek 21 c, 2 270 Ormož 

Odgovorna oseba: Pavla MAJCEN, direktorica 

Telefon: 02 741 06 40 

Telefax: 02 741 06 50 

E-mail: kpo.tajnistvo@siol.net 

Preglednica 4: Podatki o vrsti ter izdelovalcih projektne dokumentacije. 

Vrsta dokumentacije Podatki  

PGD in PZI projektna 
dokumentacija   

Naslov dokumenta: 
Izgradnja kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja, 
faza 2, oktober 2013 in april 2015 

Št. proj. 
dokumentacije: 

3445/13 

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  

Dokument identifikacije 
investicijskega projekta 
(DIIP)  

Naslov dokumenta: 
Izgradnja kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja, 
faza 2, DIIP, oktober 2015 

Avtor dokumenta:  mag.mag. Boris ZADRAVEC  

Odgovorna oseba:  , 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 

 

mailto:kpo.tajnistvo@siol.net
mailto:tajnistvo@vgb.si
http://www.vgb.si/
mailto:jara.ormoz@siol.net
http://www.ormoz.si/
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO 

NAMERO 
 

2.1 Predmet investicije  

 

Predmet obravnavane investicije je izgraditev več sekundarnih kanalov ločenega sistema 

kanalizacije za aglomeracijo ID 104 Podgorci-Sodinci-Velika Nedelja v naseljih Sodinci in 

Senešci z navezavo na že obstoječ javni kanalizacijski sistem v Podgorcih, s končno 

dispozicijo čiščenja vod na že obstoječo čistilno napravo Sodinci. 

 

 

2.2 Karakteristični podatki in opis lokalne skupnosti Občine Ormož 

 

Občina Ormož ima skupno površino 141,6 km2 in 12.408 prebivalcev (po 1. 1. 20151). Sodi 

med podpovprečno razvite slovenske občine, saj je koeficient razvitosti po izračunih 

Ministrstva za finance2 0,94. Po Pravilniku o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za 

programsko obdobje 2014–20203, spada Občina Ormož v Podravsko regijo, ki ima indeks 

razvojne ogroženosti 123,9. Povprečna bruto plača4 je v Občini Ormož julija 2015 znašala 

1248,09 €, povprečna neto plača
5
 pa 843,89 €. Stopnja registrirane brezposelnosti6 je julija 

2015 znašala 12,4 %.  

 

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.   

 

                                                      
1 Vir: 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05C5002S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstv

o/10_stevilo_preb/25_05C50_prebivalstvo_naselja/&lang=2. 

2  Vir podatka: 

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/dolocitev_koeficientov_razvitosti_obcin/

za_leto_2015/.  

3  http://www.uradni-list.si/1/content?id=117442.  

4  Vir podatka. 

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

5  Vir podatka: 

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

6  Vir podatka: 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/07_trg_dela/05_akt_preb_po_regis_virih/01_07009_aktivno_

preb_mesecno/01_07009_aktivno_preb_mesecno.asp.  

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
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
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/dolocitev_koeficientov_razvitosti_obcin/za_leto_2015/
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/dolocitev_koeficientov_razvitosti_obcin/za_leto_2015/
http://www.uradni-list.si/1/content?id=117442
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/07_trg_dela/10_place/01_07010_place/01_07010_place.asp
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/07_trg_dela/10_place/01_07010_place/01_07010_place.asp
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/07_trg_dela/05_akt_preb_po_regis_virih/01_07009_aktivno_preb_mesecno/01_07009_aktivno_preb_mesecno.asp
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/07_trg_dela/05_akt_preb_po_regis_virih/01_07009_aktivno_preb_mesecno/01_07009_aktivno_preb_mesecno.asp
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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 vinorodnem podokolišu Ljutomer-Ormož in lahko nudita turistom  

spektakularno krajino in bogato vinsko - kulinarično ponudbo. Mesto Ormož se ponaša tudi z 

bogatim zgodovinskim izročilom. Bronastodobni Ormož je po pomembnosti presegel vse 

okoliške kraje in ga zaradi svoje velikosti in urbanistične zasnove prištevamo med tovrstno 

največje naselbine v vzhodno-alpskem prostoru. Še danes se lahko sprehodimo po sledeh 

bronastodobnega Ormoža, od katerega je danes v naravi še vedno viden obrambni nasip, v 

novo obnovljeni grajski pristavi v Ormožu pa si lahko ogledamo najdbe iz tega časa.  
 

 

2.3 Analiza trenutnega stanja  

 

V letu 2002 je bila izgrajena kanalizacija v Podgorcih, in sicer od OŠ Podgorci do križišča 

lokalnih cest LC 302-011, 302-012 in 076-031 (Bombekova kapelica). V letu 2010-2012 se je 

zgradila kanalizacija Podgorci – Velika Nedelja s čistilno napravo Sodinci s 1.000 PE ob 

lokalni cesti LC 302-031, 076-031 in 076-032, za katero je bilo pridobljeno gradbeno 

dovoljenje št. 351-16/2010 z dne 12.5.2010 in uporabno dovoljenje 351-307/2012 z dne 

28.12.2012. 

 

Odpadne vode na območju aglomeracije ID 104 Podgorci-Sodinci-Velika Nedelja se čistijo v 

rastlinski čistilni napravi Sodinci velikosti 1.000 PE, vendar so na izgrajeno kanalizacijsko 

omrežje priključeni le prebivalci, ki imajo stanovanjske stavbe v neposredni bližini že 

izgrajenega kanalizacijskega omrežja. Iz tega razloga je potrebno izgraditi še sekundarne 

vode kanalizacijskega sistema v preostalih delih naselij Podgorci, Sodinci in Senešci, ki se 

bodo priključili na obstoječo, že izvedeno kanalizacijsko omrežje, saj na teh območij naselij 

kanalizacijski sistem še ne obstaja. Vse odpadne vode na tem območju se zato izlivajo v 

greznice ali direktno v okolje. Greznice so vodoprepustne, običajna praksa je da se vsebina 

pri praznjenju greznic odvaža v bližnje jame, njive, jarke ali bližnji Sejanski potok (ki se izliva 

v reko Pesnico, ta pa v reko Dravo), kar posledično povzroča onesnaževanje podtalnice.   

 

 

2.4 Razlogi in utemeljitev investicijske namere 

 

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 Uredbi  o 

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

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 sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih vod in navezavo 

na rastlinsko čistilno napravo Sodinci, 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 torej bistveno zmanjšala onesnaževanje podtalnice na področju naselij 

Podgorci, Sodinci in Senešci z odpadno vodo, saj so obstoječe individualne greznice bistveni 

dejavnik onesnaževanja podtalnice.  

 

Istočasno bodo manj obremenjeni tudi površinski bližnji vodotoki, saj občani ne bodo več 

svojih greznic praznili v reko Pesnico, ki se zliva v reko Dravo.  
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 

DOKUMENTI 
 

3.1 Razvojne možnosti 

 

Naselja Podgorci, Sodinci in Senešci ležijo na območju podzemnih vod. V posredni bližini se 

nahajajo tudi črpališča pitne vode v Mihovcih pri Veliki Nedelji za potrebe Občine Ormož, 

Občino Središče, Občino Sveti Tomaž in širše, zato večjega industrijskega razvoja, ki bi 

bistveno obremenjeval okolje na tem področju v prihodnosti ni za pričakovati. Posledično z 

izvedbo predlagane obravnavane investicijo se bodo pa zato povečala komunalna 

opremljenost, poseljenost obravnavanega lokalnega okolja, možnosti ekološkega 

kmetovanja idr.  
 

3.2 Namen in cilji 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 Sodinci 

in Senešci, 

 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 2 specifična cilja in sicer: 

 izgraditi sekundarne vode kanalizacijskega sistema v naseljih Sodinci in Senešci v 

skupni dolžini 1.595 m, od tega 1.300 m gravitacijskega voda in 295 m tlačnega voda z 

dvema prečrpališčema, 

 omogočiti najmanj 34 priključkov v naseljih Sodinci in Senešci.  

 

3.3 Skladnost z občinskim Načrtom razvojnih programov 
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Obravnavana investicija je skladna z Načrtom razvojnih projektov Občine Ormož za obdobje 

2015 – 2018. 
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4 VARIANTE INVESTICIJ 
 

4.1 Varianta »brez« investicije 

 

Varianta »brez investicije« pomeni, da se bodo tudi v prihodnosti komunalne neočiščene 

fekalne odpadne vode v naseljih Sodinci in Senešci 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.  

 

Ta varianta »brez investicije« torej 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. 

 

 

4.2 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. 

 

V okviru variante »z investicijo« se predvideva izgradnja oz. dograditev na že obstoječi 

kanalizacijski sistem Podgorci – Velika Nedelja s čistilno napravo v Sodincih 6 gravitacijskih 

kanalov (1.300 m) in 2 tlačna kanala (295 m) z dvema prečrpališčema v skupni dolžini    

1.595 m in z možnostjo priključitev najmanj 34 stanovanjskih objektov.   

 

 

4.3 Izbor optimalne variante  

 

Po primerjavi obeh možnih variant obravnavane investicije lahko zaključimo, da le varianta 

»z investicijo« doseže zastavljene cilje v podpoglavju 3.2 in da bo le-ta v prihodnje na 

obravnavanem področju naselij Sodinci in Senešci, 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.  

 

V nadaljnji obravnavi pričujočega dokumenta identifikacije investicijskega dokumenta bo 

obravnavana varianta »z investicijo«.  
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE 

REŠITVE  
 

5.1 Vrsta investicije 

 

Obravnavana investicija je novogradnja javnega infrastrukturnega objekta kanalizacije 

(22231 cevovodi za odpadno vodo in 22240 distribucijski elektroenergetski vodi in 

distribucijska komunikacijska omrežja).  

 

 

5.2 Zasnova kanalizacijskega omrežja 

 

5.2.1 Splošni opis kanalizacijskega omrežja 

 
5.2.1.1 Kanal 1.0.1 

 

Na levem bregu Sejanskega potoka v osi voznega pasu lokalne ceste LC 302-031 po 

vzhodni strani ceste je predviden sekundarni kanal FK 1.0.1. Iztok oziroma priključek kanala 

je na obstoječ javni kanal FK 1.0 v obstoječi jašek J100 (poimenovanje obstoječih kanalov je 

iz PID-a izvedene kanalizacije). 

 

Os kanala je predvidena v osi voznega pasu. Dolžina kanala je cca 317 m, padec nivelete 

dna cevi je od 3.4 – 15.6 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Na kanalu je 10 kom 

revizijskih jaškov višine do 2 m, od tega dva kaskadna. Globina izkopa je od 1.5 do 2 m. Na 

kanal se priključuje 7 obstoječih stanovanjskih objektov. Razen enega objekta se vsi 

nahajajo na vzhodni strani predvidenega kanala. Za objekt Sodinci št. 9 je predvidena 

izvedba obveznega dela hišnega priključka preko ceste. Po končanju del je predvidena 

preplastitev celotnega voznega pasu na celotni dolžini. 

 

 
5.2.1.2 Kanal 2.0.1 in kanal 2.0.1.1 

 

V naselju Sodinci od h.št. 11 – 31, na desnem bregu Sejanskega potoka in zahodno od 

lokalne ceste LC 076-031 je predvidena izgradnja sekundarnega-zbirnega kanala FK 2.0.1 v 

osi lokalne ceste LC 804-731 in priključnega kanala FK 2.0.1.1 v osi lokalne ceste LC 804-

732. Iztok (priključek) kanala FK 2.0.1 je v obstoječi primarni javni kanal FK 1.0 v obstoječi 

zbirni jašek FJ 69 (nastavek za priključek kanala je že izveden). 

 

Os kanala je predvidena v osi obstoječe asfaltne ceste. Dolžina kanala 2.0.1 je cca. 500 m, 

padec nivelete dna cevi je od 5 – 67 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Na kanalu 

je 18 kom revizijskih jaškov višine do 2 m. Globina izkopa je od 1.5 do 2 m. Na kanal se 

priključuje 11 obstoječih stanovanjskih objektov. Predvidena je celotna preplastitev ceste po 

končanih delih. 

 

Os kanala 2.0.1.1 je predvidena v osi obstoječe asfaltne ceste. Dolžina kanala 2.0.1.1 je 

cca. 163 m, padec nivelete dna cevi je od 5 – 21.27 ‰. Predvidena PVC cev DN200, 
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SN10000. Na kanalu je 5 kom revizijskih jaškov višine do 2 m. Globina izkopa je od 1.5 do 2 

m. Iztok(priključek) kanala je v kanal 2.0.1 v jašku J9. Na kanal se priključujejo 4 obstoječi 

stanovanjski objekti. Predvidena je celotna preplastitev ceste po končanih delih. 

 

 
5.2.1.3 Kanal 1.0.2, 1.0.2.1 in 1.0.2.T 

 

V naselju Senešci od h.št. 26 – 32 na desnem bregu Sejanskega potoka je predvidena 

izgradnja sekundarnega-zbirnega kanala FK 1.0.2 v robu in delno v osi lokalne ceste LC 

804-671 in priključni kanal FK 1.0.2.1, kateri poteka po travniških površinah.  

 

Trasa kanala FK 1.0.2 poteka po robu lokalne ceste LC 804-671 od J5 – J3, nato pa po 

severnem robu asfaltne lokalne ceste do prečrpališča ČRP1. Dolžina kanala 1.0.2 je cca. 

128 m, padec nivelete dna cevi je 3 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Na kanalu 

so 4 kom revizijskih jaškov višine do 2 m. Globina izkopa je od 1.5 do 2 m. Iztok(priključek) 

kanala je v prečrpalni jašek ČRP-1. Na kanal se priključujejo 4 obstoječi stanovanjski objekti. 

Predvidena je celotna preplastitev ceste po končanih delih od J3 - prečrpališča. 

 

Za odvod odpadne komunalne vode za stanovanjske objekte Sodinci 26, 26a, 27 in 27a je iz 

vzhodne strani do prečrpališča ČRP-1 predviden kanal 1.0.2.1. Trasa kanala poteka 

pretežno po privatnih parcelah, do J2 vzporedno ob desni strani Sejanskega potoka, od J2 – 

J3 pa poteka pravokotno na potok v smeri proti jugu do hiše št. 26. Dolžina kanala 1.0.2.1 je 

cca 84 m, padec nivelete dna cevi je 7.3 ‰. Predvidena PVC cev DN200, SN10000. Na 

kanalu so 3 kom revizijskih jaškov višine do 2 m. Globina izkopa je od 1.5 do 2 m. 

Iztok(priključek) kanala je v prečrpalni jašek ČRP-1. Na kanal se priključujejo 4 obstoječi 

stanovanjski objekti.  

 

Glede na potrebno prečkanje Sejanskega potoka je predvideno prečrpališče na kanalu FK 

1.0.2 na desni strani Sejanskega potoka in tlačni vod 1.0.2. T do iztoka (priključka) v 

obstoječe prečrpališče Č3 na javnem kanalu v severnem robu lokalne ceste LC 302-031. Po 

podatkih upravljavca je iz prečrpališča Č3 že izveden preboj preko ceste na južno stran. V 

peti nasipa lokalne ceste se izvede novi jašek na mestu izvedenega preboja, katerega se 

predhodno točno določi na terenu. Iztok tlačnega voda je v ta jašek, kateri tudi služi za hišni 

priključek objekta Sodinci 34, kateri se priključi gravitacijsko. (po podatkih naročnika in 

lastnika objekta je kota izvedenega preboja na zadostni globini za izvedbo gravitacijskega 

priključka). Tlačni vod je predviden iz PE, SDR11 cevi, dimenzij di=51.4 mm (63 x 5.8 mm). 

Dolžina tlačnega voda je cca 126 m. Prečkanje Sejanskega potoka se izvede s podvrtanjem 

pravokotno pod dnom potoka na globini min 1 m pod dnom potoka in temenom cevi. Nato 

trasa tlačnega voda poteka po vzhodni strani roba parcele obstoječega zemeljskega jarka za 

odvod meteornih vod v min. odmiku od roba jarka 3 m, do lokalne ceste oziroma že 

izvedenega preboja. 

 
Objekta Sodinci št. 33 in 34, katera ležita na levi strani Sejanskega potoka se bosta 
priključevala na javni kanal v severnem robu lokalne ceste LC 302-031 preko hišnih 
priključkov in z izvedbo novih prebojev preko omenjene ceste. (ni stvar tega projekta) 
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5.2.1.4 Kanal 1.0.3 in 1.0.3.T 

 

Prav tako je za skupino hiš (Senešci h.št. 19-22) ob lokalni cesti LC 804-721 in na levi strani 

Sejanskega potoka predvidena izgradnja zbirnega sekundarnega kanala FK 1.0.3 v dolžini 

107 m. Trasa kanala je po osi obstoječe asfaltne lokalne ceste v smeri od severa proti jugu. 

Glede na nagnjenost terena k Sejanskemu potoku oziroma vstran od javnega kanala bo 

potrebno izvesti prečrpališče ČRP-2 in tlačni vod 1.0.3.T do iztoka v primarni javni kanal FK 

1.0 v zbirni jašek J 60 v severnem robu lokalne ceste LC 302-031. 
 

Dolžina kanala 1.0.3 je cca 107 m, padec nivelete dna cevi je 5 ‰. Predvidena PVC cev 

DN200, SN10000. Na kanalu so 3 kom revizijskih jaškov višine do 2.2 m. Globina izkopa je 

od 1.5 do 2.2 m. Iztok(priključek) kanala je v prečrpalni jašek ČRP-2. Na kanal se 

priključujejo 4 obstoječi stanovanjski objekti.  
 

Tlačni vod 1.0.3.T dolžine cca. 169 m poteka od prečrpališča ČRP-2 vzporedno v istem 

izkopu s kanalom 1.0.3 v obratni smeri, proti severu do iztoka v primarni javni kanal FK 1.0 v 

zbirni jašek J 60 v severnem robu lokalne ceste LC 302-031. Po podatkih upravljavca je iz 

jaška J60 že izveden preboj preko ceste na južno stran. Točna lokacija izvedenega preboja 

se predhodno točno določi na terenu. Predvidena je celotna preplastitev ceste LC 804-721 

po končanih delih. 
 
 

5.3 Križanja in komunalni vodi 
 

Vsa približevanja in prečkanja obstoječe komunalne in energetske infrastrukture se bodo 

vršila v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev. 
 

Načrtovana kanalizacija poteka v glavnem po lokalnih cestah in se izvede v ozkem izkopu. 

Tako je v času izvedbe del moten promet po cesti oziroma v primeru kanala 1.0.1 po eni 

polovici ceste. Zaradi oviranja prometa si je investitor dolžan pridobiti odločbo o zapori ceste, 

spremembo prometnega režima ali obvoza pa označiti s cestno-prometno signalizacijo. 

Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti upravljavcu cest. Gradbena dela se morajo 

izvajati pod nadzorom pooblaščenega vzdrževalca ceste. 
 
 

5.4 Hišni priključki 

 

Hišni priključki niso predmet projekta in so stvar posebne projektne dokumentacije. Hišni 

priključki so v predmetni projektni dokumentaciji samo nakazani, točno lokacijo hišnih 

priključkov se določi in uskladi skupaj z lastniki v okviru posebne projektne dokumentacije. 

Na delu naselja Sodinci je predvideno okrog 22 hišnih priključkov in na delu naselja Senešci 

okrog 12 hišnih priključkov. 
 

Ob izvedbi kanalov se za potrebe naknadnega priključevanja hišnih priključkov predvidi 

izvedba odcepa za hišni priključek izven cestnega telesa. Odcepi za hišni priključki se 

izvedejo iz PVC Ø 160 mm SN8 cevi. Cev se blindira in označi na terenu. 
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6 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

6.1 Izdelana dokumentacija  

 

Za obravnavano investicijo je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI, ki jo je 

izdelalo podjetje Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., oktobra 2013 in aprila 2015. V okviru 

te dokumentacije so bili izdelani še: geodetski načrt, hidrološko hidravlična presoja, študija 

vplivov na okolje in geomehansko poročilo. Izdelan bo tudi pričujoči dokument identifikacije 

investicijskega projekta. 

 

 

6.2 Potrebna dovoljenja 

 

Za obravnavano investicijo je potrebno gradbeno dovoljenje, ki je že izdano s strani UE 

Ormož in sicer dne 31.1.2015, št. 351-282/2014. V okviru gradbenega dovoljenja so bila 

izdana tudi že soglasja s strani: Telekoma Slovenije, Občine Ormož, Komunalnega podjetje 

Ormož, MKO ARSO Oddelka za porečje Drave in Elektra Maribor. 

 

 

6.3 Navedba, opis in grafični prikaz lokacije 

  

Lokacija, na kateri se predvideva predlagana investicija izgradnje sekundarnega 

kanalizacijskega sistema, se nahaja v naseljih Sodinci in Senešci in je prikazana v Prilogi 1 v 

Prilogah. Naselji ležita v nižinskem delu Občine Ormož na Ptujskem polju in južnem robu 

Slovenskih goric. Na območju ni večjih industrijskih objektov, temveč le individualne 

stanovanjske hiše in kmetije z gospodarskimi poslopji. Pretežno prevladujejo njivske 

površine v posredni bližini pa gozdovi. 

 

Področje naselij Sodinci in Senešci leži deloma na vodovarstvenem območju7 (občinski 

nivo), leži na področju podzemnih vod in na področju zelo redkih poplav. 

 

Za lokacijo obravnavane namere izgradnje kanalizacije velja Odlok o občinskem 

prostorskem načrtu občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/2013, 10/2013). 

 

 

6.4 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov  

 

6.4.1 Podlage za oceno vrednosti investicije 

 

Ocenjena vrednost obravnavane investicije za gradbena dela je zasnovana na podlagi 

projektantske ocene, ki jo je izdelalo podjetje Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., aprila 

2015. Ostale ocene pa temeljijo na podlagi ocen Občinske uprave Občine Ormož iz izkušenj 

                                                      
7  V posredni bližini v Mihovcih pri Veliki Nedelji se nahajajo črpališča pitne vode, ki napajajo 

vodovodno omrežje občin Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in del Občine Ljutomer oz. 
približno 20.000 prebivalcev. 
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do že sedaj izvedenih podobnih investicij in že plačanih računov za posamezne postavke 

investicije.  

 

 

6.4.2 Ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah 

 

Skupna ocenjena vrednost obravnavane investicije po posameznih postavkah ter po 

posameznih letih med 2013 in 2017 v stalnih in tekočih cenah brez in s povračljivim DDV-

jem prikazujejo naslednje štiri preglednice (od preglednice 5 do preglednice 8). Pri izračunu 

tekočih cen smo upoštevali rasti cen in sicer 1,0 % za leto 2016 in 1,2 % za leto 2017.  

 
Preglednica 5: Prikaz ocenjenih vrednosti investicije v stalnih cenah brez povračljivega DDV-ja po letih. 

Zap. 

št 
Stalne cene, brez povračljivega DDV-ja (€) 

Postavka 2013 2014 2015 2016 2017 Skupaj 

1.  Teh. dokumentacija 
(PGD, PZI) 

14.559,75   5.423,25     19.983,00 

2.  Varnostni načrt in varstvo 
pri delu 

      1.407,14 938,09 2.345,23 

3. S Notarske storitve   148,00       148,00 

4.  Nadomestila za stavbna 
zemljišča 

  2.491,15       2.491,15 

5.  Gradnja       284.202,78 184.843,73 469.046,51 

6.  Strokovni nadzor (1,2 % 
od 5.) 

      3.410,43 2.218,12 5.628,55 

7.  Tehnični prevzem       500,00 500,00 1.000,00 

Skupaj (od 1 do 7) 14.559,75 2.639,15 5.423,25 289.520,35 188.499,94 500.642,44 

 

 

Preglednica 6: Prikaz ocenjenih vrednosti investicije v stalnih cenah s povračljivim DDV-jem po letih. 

Zap. 

št 
Stalne cene, s povračljivim DDV-jem 

Postavka 2013 2014 2015 2016 2017 Skupaj 

1.  Teh. dokumentacija 
(PGD, PZI) 

17.762,89   6.616,36     24.379,25 

2.  Varnostni načrt in varstvo 
pri delu 

      1.716,71 1.144,47 2.861,18 

3. S Notarske storitve   180,56       180,56 

4.  Nadomestila za stavbna 
zemljišča 

  3.039,20       3.039,20 

5.  Gradnja       346.727,39 225.509,35 572.236,74 

6.  Strokovni nadzor (1,2 % 
od 5.) 

      4.160,72 2.706,11 6.866,83 

7.  Tehnični prevzem       610,00 610,00 1.220,00 

Skupaj (od 1 do 7) 17.762,89 3.219,76 6.616,36 353.214,82 229.969,93 610.783,76 
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Preglednica 7: Prikaz ocenjenih vrednosti investicije v tekočih cenah brez povračljivega DDV-ja po letih. 

Zap. 

št 
Tekoče* cene, brez povračljivega DDV-ja 

Postavka 2013 2014 2015 2016 2017 Skupaj 

1.  Teh. dokumentacija 
(PGD, PZI) 

14.559,75   5.423,25     19.983,00 

2.  Varnostni načrt in varstvo 
pri delu 

      1.421,21 958,84 2.380,05 

3. S Notarske storitve   148,00       148,00 

4.  Nadomestila za stavbna 
zemljišča 

  2.491,15       2.491,15 

5.  Gradnja       287.044,80 188.932,47 475.977,27 

6.  Strokovni nadzor (1,2 % 
od 5.) 

      3.444,53 2.267,18 5.711,71 

7.  Tehnični prevzem       505,00 511,06 1.016,06 

Skupaj (od 1 do 7) 14.559,75 2.639,15 5.423,25 292.415,54 192.669,55 507.707,24 

*  Pri izračunu tekočih cen smo upoštevali rasti cen in sicer 1,0 % za leto 2016  in 1,2 % za leto 2017. 

 

 

Preglednica 8: Prikaz ocenjenih vrednosti investicije v tekočih cenah s povračljivim DDV-jem po letih. 

Zap. 

št 
Tekoče* cene, s povračljivim DDV-jem 

Postavka 2013 2014 2015 2016 2017 Skupaj 

1.  Teh. dokumentacija 
(PGD, PZI) 

17.762,89   6.616,36     24.379,25 

2.  Varnostni načrt in varstvo 
pri delu 

      1.733,88 1.169,78 2.903,66 

3. S Notarske storitve   180,56       180,56 

4.  Nadomestila za stavbna 
zemljišča 

  3.039,20       3.039,20 

5.  Gradnja       350.194,66 230.497,61 580.692,27 

6.  Strokovni nadzor (1,2 % 
od 5.) 

      4.202,33 2.765,96 6.968,29 

7.  Tehnični prevzem       616,10 623,49 1.239,59 

Skupaj (od 1 do 7) 17.762,89 3.219,76 6.616,36 356.746,97 235.056,84 619.402,82 

*  Pri izračunu tekočih cen smo upoštevali rasti cen in sicer 1,0 % za leto 2016 in 1,2 % za leto 2017.  

 

Skupna ocenjena vrednost obravnavane investicije v tekočih cenah brez povračljivega    

DDV-ja znaša 507.707,24 €. Celoten povračljivi DDV v višini 111.695,58 € si bo Občina 

Ormož lahko povrnila.  

 

 

6.5 Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov investicije 

 

Občina Ormož bo v celoti financer obravnavane investicije, zato delitev na upravičene in 

neupravičene stroške v tem podpoglavju ne bomo obravnavali. 
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6.6 Časovni načrt investicije 

 

Časovni načrt osnovnih aktivnosti načrtovane investicije podaja naslednja preglednica 9.   

 
Preglednica 9: Časovni načrt investicije. 

Zap. 

št. 

Leto, mesec 

Aktivnost 

2013 2014 2015 2016 2017 

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 PGD 

X                             

2.  
Izdelava projektne 
dokumentacije PZI in PID 

 X               X X         X X  

3.  Izdelava DIIP-a     X                         

4.  Potrditev DIIP-a      X                        

5.  Izdelava varnostnega načrta        X X                     

6.  
Izvedba javnega razpisa za 
izbor izvajalca 

       X X                     

7.  
Oddaja del (podpis pogodbe 
z izvajalcem) 

         X                    

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

9.  Varstvo pri delu          X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

10.  
Strokovni nadzor nad 
gradbenimi deli 

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

11.  
Tehnični pregled in prevzem 
objekta 

                 X          X  

 

Investicija bo fizično in finančno zaključena najkasneje do 30. septembra 2017. 

 

 

6.7 Dinamika in viri financiranja 
 

Občina Ormož bo v celoti financer obravnavane investicije, t.j. v znesku 507.707,24 € v 

tekočih cenah brez povračljivega DDV-ja, saj si bo le-tega lahko v celoti povrnila. 

 

Predmet financiranja investicijskega projekta je celotna investicija opredeljena v tem DIIP-u. 

 

 

6.8 Varstvo okolja 

 

6.8.1 Splošni opis posega in objektov 

 

Predviden poseg izgradnje obravnavane komunalne infrastrukture ne bo povzročal 

obremenitve okolja z emisijami snovi v tla in vode. Celotna izgradnja predvidene komunalne 

infrastrukture je v vkopani vodotesni izvedbi. Tako ni posebnega vizualnega vpliva objekta 

na okolje:  

 hrup:  Ni vpliva.  

 vonjave: Na fekalnem kanalu lahko občasno pride do zaznavanja neprijetnih vonjav.  
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6.8.2 Pričakovani vplivi v času gradnje 

 

Vpliv izgradnje predvidenih objektov na okolje v času gradnje je vezan na omejitve gibanja v 

prostoru, začasne zapore dostopnih cest, hrup in emisije snovi v zrak. 

 

Ukrep: omejevanje teh negativnih vplivov na sprejemljiv minimum na ozek pas ob gradbišču 

bo doseženo z optimalno organizacijo gradbišča in izvajanjem del.  

 

Vplivno območje v času gradnje je omejeno na operativni pas gradbišča in dostopne ceste 

do gradbišča. Čas gradnje predstavlja prevladujoč vpliv hrupa na okolje in je neposredno  

odvisen od vrste gradbene mehanizacije, ki se bo uporabljala pri izgradnji vodovodov in 

objektov. 

 

Ukrep: vsa gradbena dela se bodo izvajala z brezhibno mehanizacijo in opremo.  

 

 

6.8.3 Vplivno območje v času po izgradnji 

 
Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost 

Predvidena izgradnja ne bo povzročila porušitve celotnega ali dela kateregakoli objekta v 

okolici nameravane gradnje. Predvidena izgradnja ne bo povzročila deformacij na bližnjih 

objektih. Predvidena izgradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici 

nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi. 

 
Vplivi objekta glede na varnost pred požarom 

Predvideni objekti ne bodo vplivali na požarno varnost objektov v okolici in na možnost 

evakuacije ogroženih ljudi. V času gradnje ne bo omejen dostop do obstoječih objektov. 

 
Vplivi objekta na higiensko in zdravstveno zaščito 

V času gradnje in v času obratovanja ne bo: 

 uhajanja strupenih plinov v zrak, 

 uhajanja nevarnih delcev ali plina v zrak, 

 ne bo emisij nevarnega sevanja, 

 ne bo onesnaženja ali zastrupitve vode ali tal, 

 ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, 

 ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na površinah znotraj 

njih. 

 

Objekti ne povzročajo osenčenja sosednjih površin. 

 
Vplivi objekta na varnost pri uporabi oziroma obratovanju 

Do predvidenih objektov in naprav je vstop nezaposlenim prepovedan.  
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V fazi obratovanja in vzdrževanja objektov in naprav so predpisani varnostni ukrepi in 

oprema. Vplivov na varnost pri uporabi ni. 

 

 

6.9 Kadrovsko – organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

6.9.1 Kadrovska struktura 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 obeh občinskih uprav v okviru svojih rednih 

delovnih obveznosti. Za strokovni nadzor nad izvajanjem gradbenih del bo 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, tehnične 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.  

Ostali sodelavci projektnega tima: 

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

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

 

 

6.9.2 Kadrovska struktura med obratovanjem v ekonomski dobi 

 

Upravljanje s celotnim obravnavanim objektom bo prevzelo Komunalno podjetje Ormož 

d.o.o., ki je že današnji koncesionar Občine Ormož za upravljanje s kanalizacijo in čistilnimi 

napravami. Predvideva se, da bo podjetje zagotovilo ustrezno upravljanje s svojimi sedanjimi 

človeškimi viri in se zato posebej ne predvideva dodatno zaposlovanje. 
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6.10 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti 

 

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti predvidenih 34 priključkov je odvisna od števila 

priključenih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo.  

 

Predvideva se, da se bodo vsi objekti, ki so bili zajeti v načrtovanju, priključili na obravnavani 

sekundarni kanalizacijski sistem. Ocenjuje pa se tudi, da bo v prihodnje priključenih še okrog 

5 novih priključkov novogradenj. 

 

 

6.11 Prikaz rezultatov investicije 

 

Pričakovan neposredni rezultat obravnavane investicije je izgradnja 6 gravitacijskih in 2 

tlačnih sekundarnih kanalov z dvema prečrpališčema ločenega sistema kanalizacije v 

naseljih Sodinci in Senešci z navezavo na že obstoječ javni kanalizacijski sistem v 

Podgorcih. Poleg tega se tudi pričakuje, da bo na te kanale priključenih okrog 34 objektov 

oz. gospodinjstev. 

 

Bistveni posredni rezultati pa bodo: zmanjšana obremenitev podtalnih voda s fekalnimi 

odpadnimi vodami na vodovarstvenem območju ter posredno Sejanskega potoka, reke 

pesnice in reke Drave, ohranitev okolja in ohranitev poseljenosti v tem delu Občine Ormož.  

 

 

6.12 Analiza stroškov in koristi 

 

6.12.1 Ekonomska doba stroškov in koristi 

 

Priprave za obravnavano investicijo so se že začele v letu 2013 z izdelavo PGD 

dokumentacije in nadaljevala v letu 2014 in 2015 z izdelavo PZI dokumentacije. Začetek 

gradbenih del je predviden v letu 2016, zaključek gradbenih del pa v letu 2017. Ekonomska 

doba za tovrstne projekte po direktivah EU znaša 30 let. Zaradi enostavnosti pregleda, bomo 

stroške obratovanja in vzdrževanja ter koristi oz. prihodke obravnavane kanalizacije začeli 

upoštevati z začetkom leta 2018. Že nastale stroške v letih 2013 in 2014 bomo prišteli k 

nastalim stroškom v letu 2015. Uporabna ekonomska doba traja med leti 2018 do 2047.  

 

 

6.12.2 Ocena števila priključkov in PE priključenih na kanalizacijo v ekonomski dobi 

 

Ocenjujemo, da se bo glavnina 34 priključkov za obravnavani naselji Senešci in Sodinci  

izvedla do leta 2020. Nadalje pa se v uporabni ekonomski dobi ocenjuje še 6 priključkov 

novogradenj. Pregled števila priključkov in pripadajočih8 PE po letih med 2018 do 2047 

podaja sledeča preglednica 10 na naslednji strani.  

 

                                                      
8  Podatek povzet iz PZI projektne dokumentacije.  



      

 Izgradnja kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja, faza 2 

Občina Ormož  24 od 43 

 
             

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Preglednica 10: Pregled ocene števila priključkov in PE priključenih na kanalizacijo v ekonomski dobi 

2018 – 2047. 

Leto Št. 

priključkov 

Št. 

PE 

Leto Št. 

priključkov 

Št. 

PE 

Leto Št. 

priključkov 

Št. PE 

2018 20 20 2028     2038 1 4 

2019 10 10 2029     2039     

2020 4 4 2030 1 4 2040     

2021     2031     2041 1 4 

2022     2032     2042     

2023     2033     2043     

2024     2034     2044     

2025     2035     2045 1 4 

2026     2036 1 4 2046     

2027 1 1 2037     2047     

 Skupaj 40 160 

 

Iz zgornje preglednice izhaja, da bo ob koncu ekonomske dobe leta 2047 izvedenih 40 

priključkov z ocenjenimi 160 PE.  

 
 

6.12.3 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 1509 l vode, ki hkrati pomeni tudi količino odpadne vode, vključno s tujimi 

vodami. 1 prebivalec tako na letni ravni »pridela« 54,75 m3 odpadne vode. V odvisnosti od 

števila priključkov oz. št. PE prikazuje spodnja preglednica 11 letno kumulativno količino 

odpadnih voda v ekonomski dobi. 

 
Preglednica 11: Pregled ocene letne kumulativne količine odpadnih voda glede na število priključkov in 

PE po letih v ekonomski dobi 2018-2047. 

Leto Št. 

PE 

Letna količina 

odpadne vode 

(m3)   

Leto Št. 

PE 

Letna količina 

odpadne vode (m3)   
Leto Št. 

PE 

Letna količina 

odpadne vode (m3)   

a b = a X 54,75 m3/l  c d = c X 54,75 m3/l  e f = e X 54,75 m3/l 

2018 80 4.380 2028 140 7.665 2038 152 8.322 

2019 120 6.570 2029 140 7.665 2039 152 8.322 

2020 136 7.446 2030 144 7.884 2040 152 8.322 

2021 136 7.446 2031 144 7.884 2041 156 8.541 

2022 136 7.446 2032 144 7.884 2042 156 8.541 

2023 136 7.446 2033 144 7.884 2043 156 8.541 

2024 136 7.446 2034 144 7.884 2044 156 8.541 

2025 136 7.446 2035 144 7.884 2045 160 8.760 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani! 

                                                      
9 Podatek povzet iz PZI projektne dokumentacije.  
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Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani! 

Leto Št. 

PE 

Letna količina 

odpadne vode (m3)   
Leto Št. 

PE 

Letna količina 

odpadne vode (m3)   
Leto Št. 

PE 

Letna količina 

odpadne vode (m3)   

a b = a X 54,75 m3/l  c d = a X 54,75 m3/l  e f = a X 54,75 m3/l 

2026 136 7.446 2036 148 8.103 2046 160 8.760 

2027 140 7.665 2037 148 8.103 2047 160 8.760 

 Skupaj  234.987 

 

Iz zgornje preglednice izhaja, da je skupna ocenjena količina odpadnih voda v ekonomskem 

obdobju 2018-2047 v višini 234.987 m3. 

 
 

6.12.4 Prihodki investicije 
 

6.12.4.1 Podlage za izračun prihodkov 

 

Ocena priključkov je povzeta iz PGD in PZI projektne dokumentacije. Cene storitev po 

posameznih postavkah so povzete iz cenika današnjega upravljavca komunalnega omrežja 

v Občini Ormož, ki je Komunalno podjetje Ormož d.o.o., iz veljavnega cenika od dne 

1.5.2015.  

 

 
6.12.4.2 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 €.  

 

 
6.12.4.3 Prihodki od komunalnih ekoloških dajatev 

 

Ker bodo vsi priključeni na kanalizacijski sistem in čistilno napravo, so uporabniki upravičeni 

do plačila znižane okoljske dajatve v višini 0,0528 €/m3. 

 

 

6.12.4.4 Prihodki od odvajanja odpadnih vod in omrežnine 

 

Strošek odvajanja 1 m3 odpadnih voda znaša 0,3871 €/m3. Omrežnina odvajanja odpadnih 

voda po priključki znaša 4,2114 €/prik. 

 

 
6.12.4.5 Prihodki od čiščenja odpadnih voda in omrežnine 

 

Strošek čiščenja 1 m3 odpadnih voda znaša 0,62  €/m3. Omrežnina čiščenja odpadnih voda 

po priključki znaša 1,0619 €/prik. 
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6.12.4.6 Skupni prihodki 

 

Pregled ocenjenih prihodkov obravnavane investicije po letih v ekonomski dobi 2018-2047 

prikazuje naslednja preglednica 12.  

 
Preglednica 12: Pregled ocene prihodkov investicije po letih v ekonomski dobi 2018-2047. 

Leto Prihodki 

Št. 

priklj. 

Odpadne 

vode (m3) 

Kom. prisp. 

(€) 

Okolj. 

dajatev (€) 

Odvajanje 

odpadnih 

voda (€) 

Omrežnina 

odvajanja 

odpadnih 

voda (€) 

Čiščenje 

odpadnih 

voda (€) 

Omrežnina 

čiščenja 

odpadnih 

voda (€) 

Prihodki 

skupaj (€) 

a b  c = št. novih 

priklj. x  500 

€/prikl.  

d = b x 0,0528 

€/m3 

e = b x 0,3871 

€/m3 

f = b 4,2114 

€/prik. 

g = b x 0,62 

€/m3 

h = a x 

1,0619 €/prik. 

I = 

c+d+e+f+g+h 

2018 20 4.380 10.000 231 1.695 84 2.716 21 14.747 

2019 30 6.570 5.000 347 2.543 126 4.073 32 12.121 

2020 34 7.446 2.000 393 2.882 143 4.617 36 10.071 

2021 34 7.446   393 2.882 143 4.617 36 8.071 

2022 34 7.446   393 2.882 143 4.617 36 8.071 

2023 34 7.446   393 2.882 143 4.617 36 8.071 

2024 34 7.446   393 2.882 143 4.617 36 8.071 

2025 34 7.446   393 2.882 143 4.617 36 8.071 

2026 34 7.446   393 2.882 143 4.617 36 8.071 

2027 35 7.665 500 405 2.967 147 4.752 37 8.808 

2028 35 7.665   405 2.967 147 4.752 37 8.308 

2029 35 7.665   405 2.967 147 4.752 37 8.308 

2030 36 7.884 500 416 3.052 152 4.888 38 9.046 

2031 36 7.884   416 3.052 152 4.888 38 8.546 

2032 36 7.884   416 3.052 152 4.888 38 8.546 

2033 36 7.884   416 3.052 152 4.888 38 8.546 

2034 36 7.884   416 3.052 152 4.888 38 8.546 

2035 36 7.884   416 3.052 152 4.888 38 8.546 

2036 37 8.103 500 428 3.137 156 5.024 39 9.284 

2037 37 8.103   428 3.137 156 5.024 39 8.784 

2038 38 8.322 500 439 3.221 160 5.160 40 9.520 

2039 38 8.322   439 3.221 160 5.160 40 9.020 

2040 38 8.322   439 3.221 160 5.160 40 9.020 

2041 39 8.541 500 451 3.306 164 5.295 41 9.757 

2042 39 8.541   451 3.306 164 5.295 41 9.257 

2043 39 8.541   451 3.306 164 5.295 41 9.257 

2044 39 8.541   451 3.306 164 5.295 41 9.257 

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

Leto Prihodki 

Št. 

priklj. 

Odpadne 

vode (m3) 

Kom. 

prisp. (€) 

Okolj. 

dajatev (€) 

Odvajanje 

odpadnih 

voda (€) 

Omrežnina 

odvajanja 

odpadnih 

voda (€) 

Čiščenje 

odpadnih 

voda (€) 

Omrežnina 

čiščenja 

odpadnih 

voda (€) 

Prihodki 

skupaj (€) 

a b  Št. novih 

priklj. x  

500 €/prikl.  

d = b x 0,0528 

€/m3 

e = b x 0,3871 

€/m3 

f = b 4,2114 

€/prik. 

g = b x 0,62 

€/m3 

h = a x 

1,0619 €/prik. 

I = 

c+d+e+f+g+h 

2045 40 8.760 500 463 3.391 168 5.431 42 9.995 

2046 40 8.760   463 3.391 168 5.431 42 9.495 

2047 40 8.760   463 3.391 168 5.431 42 9.495 

Skupaj   234.987 20.000 12.406 90.959 4.516 145.693 1.132 274.706 

 

Iz zgornje preglednice izhaja, da bodo skupni ocenjeni prihodki obravnavane investicije v 

ekonomski dobi 2018-2047 znašali 274.706 €. 

 

 

6.12.5 Stroški obratovanja in vzdrževanja 

 

Stroške obratovanja in vzdrževanja kanalizacijskega sistema zajemajo stroške rednih 

pregledov kanalizacijskega sistema, stroške električne energije, stroške odpravljanje okvar 

idr. Stroški na letni ravni niso bistveno odvisni od število priključkov.  

 

Ocene stroškov obratovanja in vzdrževanja temeljijo na podlagi sedanjih stroških že 

delujočih kanalizacijskih sistemov v Občini Ormož, s katerimi upravlja Komunalno podjetje 

Ormož in so podani v spodnji preglednici 13.  

 
Preglednica 13: Pregled ocene stroškov obratovanja in vzdrževanja kanalizacijskega sistema po letih v 

ekonomske dobi 2018-2047. 

Leto Stroški obrat. 

in vzdrž. (€) 

Leto Stroški obrat. 

in vzdrž. (€) 

Leto Stroški obrat. 

in vzdrž. (€) 

2018 4.000 2028 6.000 2038 6.000 

2019 5.500 2029 6.000 2039 6.000 

2020 6.000 2030 6.000 2040 6.000 

2021 6.000 2031 6.000 2041 6.000 

2022 6.000 2032 6.000 2042 6.000 

2023 6.000 2033 6.000 2043 6.000 

2024 6.000 2034 6.000 2044 6.000 

2025 6.000 2035 6.000 2045 6.000 

2026 6.000 2036 6.000 2046 6.000 

2027 6.000 2037 6.000 2047 6.000 

Skupaj 177.500 
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Skupni ocenjeni stroški obratovanja in vzdrževanja kanalizacije v ekonomskem obdobju 

2018-2047 znašajo 177.500 €. 

 

 

6.12.6 Ostanek vrednosti investicije 

 

Za ugotavljanje preostanka vrednosti obravnavane investicije bomo upoštevali naslednja 

izhodišča: 

 amortizacijska doba kanalizacije znaša 40 let, 

 obravnavana ekonomska doba znaša 30 let, t.j. med leti 2018 do 2047, 

 leto začetka upoštevanje amortizacije, stroškov obratovanja in vzdrževanja ter 

prihodkov je v letu 2018, 

 po preteku ekonomske dobe je bilo obračunanih 30 amortizacijskih let, ostane še 10 

amortizacijskih let, 

 v zadnjem letu ekonomske dobe v letu 2047 so znašali: 

o stroški vzdrževanja in obratovanja v višini 6.000 €,  

o prihodki obravnavane investicije 9.495,00 €, 

o neto prihodki so znašali v tem letu 3.495,00 €, 

 uporabljena diskontna stopnja znaša 7 %, 

 podatke za stroške vzdrževanja, prihodke in neto prihodke oz. neto denarnega toka iz 

leta 2047 bomo upoštevali še v preostalih 10 amortizacijskih let, t.j. med leti 2048 do 

2057. 

 

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 2048 do 2057, kar kaže preglednica 15 v Prilogah. Iz 

preglednice izhaja, da je vrednost seštevka vrednosti pričakovanih diskontiranih neto 

prihodkov med leti 2048 do 2057 v višini 2.816,60 €, kar je tudi naš ostanek vrednosti 

obravnavane investicije.  

 

 

6.12.7 Ugotovitev javnih koristi investicije 

 

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: 
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 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, 

 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. 

 

 

6.12.8 Finančna analiza s kazalniki 

 
6.12.8.1 Cilji finančne analize 

Cilj finančne analize investicije je ocena finančne donosnosti neposredne naložbe brez 

stranskih javnih vplivov in učinkov.  

 

 
6.12.8.2 Finančna neto sedanja vrednost in finančna interna stopnja donosnosti 

 

V preglednicah 16 in 17 v Prilogah so podani podatki za izračun finančne neto sedanje 

vrednosti (FNPV) in finančne interne stopnje donosnosti (FIRR) obravnavane investicije. 
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Uporabljena diskontna stopnja znaša 7 %, ostali podatki pa so povzeti iz prejšnjih 

podpoglavjih.  

 

Finančna neto sedanja vrednost je seštevek vseh letnih diskontiranih neto denarnih tokov 

(stroškov in prihodkov) investicije. Iz preglednice 17 izhaja, da je le-ta v našem primeru 

negativna in znaša -418.980,41 €.  

 

Finančna interna stopnja donosnosti (FIRR) je diskontna stopnja, ki vsoto diskontiranih 

denarnih tokov izenači z 0 in se izračuna po naslednji formuli:  

  
 

  
1

0
0

FNPVt
FIRR

n

t

tCF







 

  Pri čemer je: 

FIRR – finančna interna stopnja donosnosti, 

FNPV  – finančna neto sedanja vrednost, 

CFt  – neto denarni tok v času t, 

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

 

Iz podanih predpostavk in podatkov izhaja, da obravnavana investicija doseže negativno 

vrednost finančne interne stopnje donosnosti v višini -7,9 %.  

 

 
6.12.8.3 Izračun dobe vračanja sredstev 

Izračun dobe vračanja vloženih denarnih sredstev v obravnavano investicijo, upoštevajoč 

samo finančne prihodke in odhodke, se izračuna po naslednji enačbi: 

    353 

let03

EUR38.864,65

EUR457.845,06
 

.

let

dobeekonomskeletšt

prihodkovnetovrednostnadiskontira

einvesticijvrednostnadiskontira
DVS   

 

Vložena sredstva se v obravnavano investicijo ob upoštevanju samo finančnih prihodkov in 

odhodkov ne vrnejo.  

 

 
6.12.8.4 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 (prihodkov) in finančno sedanjo vrednostjo vseh stroškov 

(vključno z vrednostjo investicije). V našem obravnavanem primeru je njihov izračun 

naslednji:  

  

 19,0
520.862,24

101.558,65
 ... 

EUR

EUR

stroškovvrednostsedanja

koristivrednostsedanja
koristirelkolFinan  

 

Finančni količnik relativne koristnosti je manjši od 1 kar pomeni, da je v ekonomski dobi več 

skupnih stroškov (vključno s stroški investicije) kot koristi oz. prihodkov in le-ta znaša 0,19.  
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Finančna relativna neto sedanja vrednost se izračuna po naslednji enačbi:  

 

 81,0119,01....  ikoristnostrelativnekolicnikFinancnivredsedannetorelFinan  

 

Finančna relativna neto sedanja vrednost je negativna, njen količnik pa znaša -0,81. 

 

 
6.12.8.5 Sklepna ugotovitev finančne analize in kazalnikov 

 

Finančna analiza in izračuni finančnih kazalnikov so pokazali, da je obravnavana investicija 

gledano samo iz finančnega vidika nerentabilna, saj so vsi kazalniki neugodni. Zaradi tega je 

potrebno narediti tudi ekonomsko analizo obravnavane investicije, ki bo pokazala, da je pa 

obravnavana investicija smiselna tudi z ekonomskega oz. javnega vidika. 

 

 

6.12.9 Ekonomska analiza s kazalniki  
 

6.12.9.1 Cilji ekonomske analize 

Cilj ekonomske analize investicije je ocena ekonomskih donosnosti oz. družbene koristi 

javnega dobra investicije.  

 
 
6.12.9.2 Investicijski in operativni stroški ter prihodki investicije 

 

Za višino investicijskih stroškov glej preglednico 7 v predhodnem podpoglavju 6.4.2 

Ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah po posameznih glavnih postavkah, 

za višino stroškov vzdrževanja in obratovanja ter prihodke obravnavane investicije pa glej 

predhodno podpoglavje 6.12.4 Prihodki investicije in podpoglavje 6.12.5. Stroški obratovanja 

in vzdrževanja.  

 

 
6.12.9.3 Ostanek vrednosti investicije pri ekonomski analizi 

 

Upoštevali bomo tudi ostanek vrednosti investicije pri ekonomski analizi po uporabni 

ekonomski dobi 30 let in to v ocenjeni višini 25.000 €, saj ocenjujemo, da je to realno 

ocenjena vrednost (okrog 5 % vrednosti investicije) obravnavanih kanalizacijskih kanalov.   

 

 
6.12.9.4 Ugotovitev in 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 200 € po prebivalcu, kar za končno število ocenjenih priključenih 160 

prebivalcev znaša 32.000 €.  
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Upoštevali smo tudi korist izvajalcev del v višini 25 % od vrednosti brez povračljivega DDV-

ja, kar v letu 2015 znaša 4.636 €, v letu 2016 znaša 59.328 €, v letu 2017 pa 38.627 €.  

 

V nadaljnjih izračunih smo tudi predvidevali, da se bo javna korist povečevala na letni ravni v 

povprečju za 0,5 %. 

 

 
6.12.9.5 Ekonomska neto sedanja vrednost in ekonomska interna stopnja donosnosti 

 

Stroški investicije po letih, operativni stroški vzdrževanja, prihodki z javno koristnostjo, 

ostanek vrednosti in neto denarni tok ter njihove diskontirane vrednosti so podane v 

preglednicah 18 in 19 strukture denarnega toka ekonomske analize v Prilogah. Uporabljena 

diskontna stopnja znaša 7 %, ostali podatki pa so povzeti iz prejšnjih podpoglavjih. 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) je seštevek vseh letnih diskontiranih neto 

denarnih tokov (stroškov in prihodkov vključno z javnimi koristi) investicije. Iz preglednice 19 

izhaja, da je le-ta v našem primeru pozitivna in znaša 41.781 €, to pa zaradi tega, ker je 

ekonomska interna stopnja donosnosti višja od diskontne 7 %-ne stopnje.  

 

Ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR) je diskontna stopnja, ki vsoto diskontiranih 

denarnih tokov izenači z 0 in se izračuna po naslednji formuli: 

  
 

  
1

0
0

ENPVt
EIRR

n

t

tCF







 

  Pri čemer je: 

EIRR – ekonomska interna stopnja donosnosti, 

ENPV – ekonomska neto sedanja vrednost, 

CFt  – neto denarni tok v času t, 

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

 

Iz podanih predpostavk izhaja, da obravnavana investicija doseže 8,0 %-no interno stopnjo 

ekonomske donosnosti, kar je več kot 7 %, kar zahteva EU za tovrstne projekte. 

 

 
6.12.9.6 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 za obravnavano investicijo 

njegov izračun naslednji:  

 

 07,1
520.862

 559.775
 .... 

EUR

EUR

stroškovvrednostsedanja

koristivrednostsedanja
koristrelkolEkon  

 

Ekonomski količnik relativne koristnosti je večji  od 1, kar pomeni, da so pri obravnavani 

investiciji diskontirane koristi v ekonomski dobi večje od diskontiranih neto stroškov in le-ta 

znaša 1,07. 
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Ekonomska relativna neto sedanja vrednost za obe varianti se izračuna po naslednji enačbi:  

 

 07,0107,11.....  ikoristnostrelativnekolicnikEkonvredsedannetorelEkon  

 

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost je večja od 0 in znaša 0,07.  

 

 
6.12.9.7 Doba vračanja sredstev 

 
Dobo vračanja investicijskih sredstev obravnavane investicije upoštevajoč javne koristi 
izračunamo po sledeči enačbi: 
 

 let

dobaekonomska

koristinetovsehvrednostnadiskontira

einvesticijvrednostnadiskontira
sredstevvračdoba 5,27

let03

EUR499.627

EUR457.845
.   

 

Doba vračanja sredstev ob upoštevanju javnih koristi pri ekonomski analizi znaša 27,5 leta. 
 

 

6.12.10 Sklepna ugotovitev ekonomske analize 

 

Na podlagi zgornjih izračunov ugotavljamo, da je investiranje v izgradnjo obravnavanih 

kanalov kanalizacije družbeno koristno, saj izkazuje skupne pozitivne diskontirane 

ekonomske neto prihodke v višini 499.6270 €, neto sedanja vrednost celotne investicije je 

pozitivna in znaša 41.781 €. Izračunana ekonomska interna stopnja donosnosti EIRR je 

večja od 7 % in znaša 8,0 %.   

 

 

6.13 Analiza ekonomske občutljivosti in tveganj 
 

V okviru analize ekonomske občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih 

spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo projekta. V okviru tega investicijskega projekta bomo 

predpostavili naslednje: 

 povečanje investicijskih stroškov za 10 %, 

 zmanjšanje vseh prihodkov za 10 %, 

 povečanje stroškov vzdrževanja in obratovanja za 10 %, 

 povečanje investicijskih stroškov za 10 %, zmanjšanje vseh prihodkov za 10 % in 
povečanje stroškov vzdrževanja in obratovanja za 10 %. 

 

Rezultati za analizo ekonomske občutljivosti po posameznih izvedbenih variantah so podani 

v sledeči preglednici 14 na naslednji strani. 

 
Preglednica 14: Preglednica analize ekonomske občutljivosti investicije.  

Sprememba Ekonomska neto 

sedanja vrednost 

Ekonomska interna 

stopnja donosnosti 
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(ENPV, €) (EIRR, %) 

Povečanje investicijskih stroškov za 10 % 5.379 7,1 

Zmanjšanje vseh prihodkov za 10 % 31.626 7,8 

Povečanje stroškov vzdrževanja in 
obratovanja za 10 % 

35.480 7,9 

Povečanje investicijskih stroškov za 10 %, 
zmanjšanje vseh prihodkov za 10 % in 
povečanje stroškov vzdrževanja in 
obratovanja za 10 % 

-11.079 6,7 

Osnovne vrednosti po projektu 41.781 8,0 

 

Iz zgornje preglednice 14 je razvidno, da je pri posamezni spremembi ključne spremenljivke 

obravnavane investicije ekonomska interna stopnja donosnosti večja od 7 %, kar je dejansko 

nad diskontno stopnjo. Tudi ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna. Malenkostno pa 

se ta dva kazalnika spustita pod mejnimi vrednostmi v primeru kombinacije hkratnih 

negativnih sprememb vseh treh ključnih spremenljivk, kar pa je v realnosti zelo malo 

verjetno. Zaradi tega lahko ocenimo, da obravnavana investicije ni občutljiva. 

 

Izvedba obravnavane investicije je tvegana v kolikor Občina Ormož ne bi uspela zagotoviti 

celotnih sredstev za njeno financiranje v svojem proračunu v višini 507.707,24 €. Manjše 

tveganje pa predstavljajo tudi eventualne nepredvidene težave pri gradbenih delih 

(vremenske neprilike), pri organizacijskih težavah pri samih izvajalcev del ali pa slaba izbira 

izvajalca (prezasedenost, nelikvidnost, stečaj ipd.). 
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7 SKLEP Z UGOTOVITVIJO SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE 

IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

S ČASOVNIM NAČRTOM 
 

Kot je bilo iz dosedanje obravnave problematike dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta ugotovljeno, je potrebno na vodovarstvenem področju naselij Sodinci in Senešci 

dograditi že obstoječi kanalizacijski sistem Podgorci – Velika Nedelja s šestimi kraki 

gravitacijskih kanalov in z dvema tlačnima kanaloma v skupni dolžini 1.595 m.  S tem bodo 

zadoščeni tudi zakonski predpisi in evropske smernice s področja varovanja okolja.  

 

Za predlagano investicijo v skupni ocenjeni vrednosti v tekočih cenah brez povračljivega 

DDV-ja v višini 507.707,24 €, bo potrebno zaradi preseganja mejne vrednosti 500.000 € v 

stalnih cenah z DDV (ta za obravnavano investicijo znaša 610.783,76 €) narediti še 

investicijski program. PGD in PZI projektna dokumentacija je že pripravljena, izdano je tudi 

že gradbeno dovoljenje.  

 

Obravnavana investicija se bo fizično začela v letu 2016, končala ter finančno zaključila pa v 

letu 2017. Financiranje v skupni višini 507.707,24 € bo v celoti izvedla Občina Ormož iz 

svojega občinskega proračuna.  

 

Zaradi zgoraj podanih dejstev in izračunane ekonomske interne stopnje donosnosti, ki znaša 

8,0 % ter pozitivnih učinkov na javno dobro, zlasti na okolje in zaščito podtalnih voda, 

zaključujemo in predlagamo, da je smiselno pristopiti k izgradnji kanalizacije Podgorci – 

Velika Nedelja, faza 2 oz. da se Občinski svet Občine Ormož odloči za varianto »z 

investicijo«. 
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8 PRILOGE 
 

V prilogah se nahaja naslednje: 

Preglednica 15 Izračun ostanka vrednosti investicije oz. seštevek še preostalih diskontiranih vrednosti 
pričakovanih neto prihodkov med leti 2048 do 2057. 

Preglednica 16 Preglednica stroškov, prihodkov,  neto prihodkov in neto denarnega toka v ekonomski 
dobi. 

Preglednica 17 Preglednica diskontiranih stroškov, prihodkov,  neto prihodkov in neto denarnega toka 
v ekonomski dobi. 

Preglednica 18 Preglednica stroškov, prihodkov, javne koristi, neto prihodkov in neto denarnega toka 
– ekonomska analiza. 

Preglednica 19 Preglednica diskontiranih stroškov, prihodkov, javne koristi, neto prihodkov in neto 
denarnega toka – ekonomska analiza. 

Priloga 1: Pregledna situacija lokacije sekundarnega kanalizacijskega sistema v naseljih Sodinci 
in Senešci. 

Priloga 2: Pregledna situacija potekov kanalov sekundarnega sistema kanalizacije Podgorci – 
Velika Nedelja, faza 2 v naseljih Sodinci in Senešci.  
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Preglednica 15:  Izračun ostanka vrednosti investicije oz. seštevek še preostalih diskontiranih vrednosti 

pričakovanih neto prihodkov med leti 2048 do 2057.  

Leto 

A
m

o
rt

iz
a
c
ij
s
k
a
  
le

ta
 

Operativni 

stroški 

obratovanja in 

vzdrževanja (€) 

Prihodki (€) NETO prihodki 

(€) 

Diskontirano, 7 % 

Operativni 

stroški 

obratovanja in 

vzdrževanja (€) 

Prihodki (€) NETO prihodki 

(€) 

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

2048 31 6.000,00 9.495,00 3.495,00 643,41 1.018,19 374,79 

2049 32 6.000,00 9.495,00 3.495,00 601,32 951,58 350,27 

2050 33 6.000,00 9.495,00 3.495,00 561,98 889,33 327,35 

2051 34 6.000,00 9.495,00 3.495,00 525,21 831,15 305,94 

2052 35 6.000,00 9.495,00 3.495,00 490,85 776,77 285,92 

2053 36 6.000,00 9.495,00 3.495,00 458,74 725,96 267,22 

2054 37 6.000,00 9.495,00 3.495,00 428,73 678,47 249,74 

2055 38 6.000,00 9.495,00 3.495,00 400,68 634,08 233,40 

2056 39 6.000,00 9.495,00 3.495,00 374,47 592,60 218,13 

2057 40 6.000,00 9.495,00 3.495,00 349,97 553,83 203,86 

Skupaj  60.000,00 94.950,00 34.950,00 4.835,36 7.651,96 2.816,60 
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Preglednica 16: Preglednica stroškov, prihodkov,  neto prihodkov in neto denarnega toka v ekonomski 

dobi.  

Leto 

R
e
fe

re
n

č
n

a
 

le
ta

 

Stroški 

investicije 

(stalne cene brez 

pov. DDV-ja) (€) 

Operativni 

stroški 

vzdrževanja (€) 

Prihodki  (€) Ostanek 

vrednosti (€) 

NETO prihodki  

(€) 

NETO denarni 

tok (€) 

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

2015 0 22.622,15         -22.622,15 

2016 0 289.520,35         -289.520,35 

2017 0 188.499,94         -188.499,94 

2018 1   4.000,00 14.747,00   10.747,00 10.747,00 

2019 2   5.500,00 12.121,00   6.621,00 6.621,00 

2020 3   6.000,00 10.071,00   4.071,00 4.071,00 

2021 4   6.000,00 8.071,00   2.071,00 2.071,00 

2022 5   6.000,00 8.071,00   2.071,00 2.071,00 

2023 6   6.000,00 8.071,00   2.071,00 2.071,00 

2024 7   6.000,00 8.071,00   2.071,00 2.071,00 

2025 8   6.000,00 8.071,00   2.071,00 2.071,00 

2026 9   6.000,00 8.071,00   2.071,00 2.071,00 

2027 10   6.000,00 8.808,00   2.808,00 2.808,00 

2028 11   6.000,00 8.308,00   2.308,00 2.308,00 

2029 12   6.000,00 8.308,00   2.308,00 2.308,00 

2030 13   6.000,00 9.046,00   3.046,00 3.046,00 

2031 14   6.000,00 8.546,00   2.546,00 2.546,00 

2032 15   6.000,00 8.546,00   2.546,00 2.546,00 

2033 16   6.000,00 8.546,00   2.546,00 2.546,00 

2034 17   6.000,00 8.546,00   2.546,00 2.546,00 

2035 18   6.000,00 8.546,00   2.546,00 2.546,00 

2036 19   6.000,00 9.284,00   3.284,00 3.284,00 

2037 20   6.000,00 8.784,00   2.784,00 2.784,00 

2038 21   6.000,00 9.520,00   3.520,00 3.520,00 

2039 22   6.000,00 9.020,00   3.020,00 3.020,00 

2040 23   6.000,00 9.020,00   3.020,00 3.020,00 

2041 24   6.000,00 9.757,00   3.757,00 3.757,00 

2042 25   6.000,00 9.257,00   3.257,00 3.257,00 

2043 26   6.000,00 9.257,00   3.257,00 3.257,00 

2044 27   6.000,00 9.257,00   3.257,00 3.257,00 

2045 28   6.000,00 9.995,00   3.995,00 3.995,00 

2046 29   6.000,00 9.495,00   3.495,00 3.495,00 

2047 30   6.000,00 9.495,00 2.816,60 6.311,60 6.311,60 

Skupaj  500.642,44 177.500,00 274.706,00 2.816,60 100.022,60 -400.619,84 
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Preglednica 17:  Preglednica diskontiranih stroškov, prihodkov,  neto prihodkov in neto denarnega toka v 

ekonomski dobi.  

Leto 

R
e
fe

re
n

č
n

a
 l
e
ta

 DISKONTIRANO 

Stroški 

investicije 

(stalne cene brez 

pov. DDV-ja) (€) 

Operativni 

stroški 

vzdrževanja (€) 

Prihodki  (€) Ostanek 

vrednosti 

(€) 

NETO prihodki  

(€) 

NETO denarni 

tok (€) 

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

2015 0 22.622,15         -22.622,15 

2016 0 270.579,76         -270.579,76 

2017 0 164.643,15         -164.643,15 

2018 1   3.265,19 12.037,94   8.772,75 8.772,75 

2019 2   4.195,92 9.247,05   5.051,13 5.051,13 

2020 3   4.277,92 7.180,48   2.902,57 2.902,57 

2021 4   3.998,05 5.378,05   1.379,99 1.379,99 

2022 5   3.736,50 5.026,21   1.289,71 1.289,71 

2023 6   3.492,05 4.697,40   1.205,34 1.205,34 

2024 7   3.263,60 4.390,09   1.126,49 1.126,49 

2025 8   3.050,10 4.102,89   1.052,79 1.052,79 

2026 9   2.850,56 3.834,47   983,92 983,92 

2027 10   2.664,07 3.910,86   1.246,79 1.246,79 

2028 11   2.489,79 3.447,52   957,74 957,74 

2029 12   2.326,90 3.221,99   895,08 895,08 

2030 13   2.174,68 3.278,69   1.104,01 1.104,01 

2031 14   2.032,41 2.894,83   862,42 862,42 

2032 15   1.899,45 2.705,44   806,00 806,00 

2033 16   1.775,18 2.528,45   753,27 753,27 

2034 17   1.659,05 2.363,04   703,99 703,99 

2035 18   1.550,51 2.208,45   657,93 657,93 

2036 19   1.449,08 2.242,21   793,13 793,13 

2037 20   1.354,28 1.982,66   628,39 628,39 

2038 21   1.265,68 2.008,21   742,53 742,53 

2039 22   1.182,88 1.778,26   595,38 595,38 

2040 23   1.105,50 1.661,93   556,43 556,43 

2041 24   1.033,17 1.680,11   646,94 646,94 

2042 25   965,58 1.489,73   524,15 524,15 

2043 26   902,41 1.392,27   489,86 489,86 

2044 27   843,38 1.301,19   457,81 457,81 

2045 28   788,20 1.313,01   524,81 524,81 

2046 29   736,64 1.165,73   429,09 429,09 

2047 30   688,45 1.089,47 323,18 724,20 724,20 

Skupaj  457.845,06 63.017,18 101.558,65 323,18 38.864,65 -418.980,41 
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Preglednica 18:  Preglednica stroškov, prihodkov, javne koristi, neto prihodkov in neto denarnega toka – 

ekonomska analiza.  

Leto 

R
e
fe

re
n

č
n

a
 l
e
ta

 

Stroški 

investicije 

(stalne cene 

brez pov. 

DDV-ja) (€) 

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 

2015 0 22.622     4.636 4.636   4.636 -17.986 

2016 0 289.520     59.328 59.328   59.328 -230.192 

2017 0 188.500     38.627 38.627   38.627 -149.873 

2018 1   4.000 14.747 32.000 46.747   42.747 42.747 

2019 2   5.500 12.121 32.160 44.281   38.781 38.781 

2020 3   6.000 10.071 32.321 42.392   36.392 36.392 

2021 4   6.000 8.071 32.482 40.553   34.553 34.553 

2022 5   6.000 8.071 32.645 40.716   34.716 34.716 

2023 6   6.000 8.071 32.808 40.879   34.879 34.879 

2024 7   6.000 8.071 32.972 41.043   35.043 35.043 

2025 8   6.000 8.071 33.137 41.208   35.208 35.208 

2026 9   6.000 8.071 33.303 41.374   35.374 35.374 

2027 10   6.000 8.808 33.469 42.277   36.277 36.277 

2028 11   6.000 8.308 33.636 41.944   35.944 35.944 

2029 12   6.000 8.308 33.805 42.113   36.113 36.113 

2030 13   6.000 9.046 33.974 43.020   37.020 37.020 

2031 14   6.000 8.546 34.144 42.690   36.690 36.690 

2032 15   6.000 8.546 34.314 42.860   36.860 36.860 

2033 16   6.000 8.546 34.486 43.032   37.032 37.032 

2034 17   6.000 8.546 34.658 43.204   37.204 37.204 

2035 18   6.000 8.546 34.832 43.378   37.378 37.378 

2036 19   6.000 9.284 35.006 44.290   38.290 38.290 

2037 20   6.000 8.784 35.181 43.965   37.965 37.965 

2038 21   6.000 9.520 35.357 44.877   38.877 38.877 

2039 22   6.000 9.020 35.533 44.553   38.553 38.553 

2040 23   6.000 9.020 35.711 44.731   38.731 38.731 

2041 24   6.000 9.757 35.890 45.647   39.647 39.647 

2042 25   6.000 9.257 36.069 45.326   39.326 39.326 

2043 26   6.000 9.257 36.249 45.506   39.506 39.506 

2044 27   6.000 9.257 36.431 45.688   39.688 39.688 

2045 28   6.000 9.995 36.613 46.608   40.608 40.608 

2046 29   6.000 9.495 36.796 46.291   40.291 40.291 

2047 30   6.000 9.495 36.980 46.475 25.000 65.475 65.475 

Skupaj  500.642 177.500 274.706 1.135.552 1.410.258 25.000 1.257.758 757.115 
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Preglednica 19:  Preglednica diskontiranih stroškov, prihodkov, javne koristi, neto prihodkov in neto 

denarnega toka – ekonomska analiza.  

Leto 

R
e
fe

re
n

č
n

a
 l
e
ta

 

DISKONTIRANO 

Stroški 

investicije 

(stalne cene 

brez pov. 

DDV-ja) (€) 

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 

2015 0 22.622     4.636 4.636   4.636 -17.986 

2016 0 270.580     55.447 55.447   55.447 -215.133 

2017 0 164.643     33.738 33.738   33.738 -130.905 

2018 1   3.265 12.038 26.122 38.159   34.894 34.894 

2019 2   4.196 9.247 24.535 33.782   29.586 29.586 

2020 3   4.278 7.180 23.044 30.225   25.947 25.947 

2021 4   3.998 5.378 21.644 27.022   23.024 23.024 

2022 5   3.736 5.026 20.330 25.356   21.619 21.619 

2023 6   3.492 4.697 19.095 23.792   20.300 20.300 

2024 7   3.264 4.390 17.935 22.325   19.061 19.061 

2025 8   3.050 4.103 16.845 20.948   17.898 17.898 

2026 9   2.851 3.834 15.822 19.656   16.806 16.806 

2027 10   2.664 3.911 14.861 18.772   16.107 16.107 

2028 11   2.490 3.448 13.958 17.405   14.916 14.916 

2029 12   2.327 3.222 13.110 16.332   14.005 14.005 

2030 13   2.175 3.279 12.314 15.592   13.418 13.418 

2031 14   2.032 2.895 11.566 14.460   12.428 12.428 

2032 15   1.899 2.705 10.863 13.568   11.669 11.669 

2033 16   1.775 2.528 10.203 12.732   10.956 10.956 

2034 17   1.659 2.363 9.583 11.946   10.287 10.287 

2035 18   1.551 2.208 9.001 11.210   9.659 9.659 

2036 19   1.449 2.242 8.454 10.697   9.247 9.247 

2037 20   1.354 1.983 7.941 9.923   8.569 8.569 

2038 21   1.266 2.008 7.458 9.467   8.201 8.201 

2039 22   1.183 1.778 7.005 8.784   7.601 7.601 

2040 23   1.105 1.662 6.580 8.242   7.136 7.136 

2041 24   1.033 1.680 6.180 7.860   6.827 6.827 

2042 25   966 1.490 5.805 7.294   6.329 6.329 

2043 26   902 1.392 5.452 6.844   5.942 5.942 

2044 27   843 1.301 5.121 6.422   5.579 5.579 

2045 28   788 1.313 4.810 6.123   5.335 5.335 

2046 29   737 1.166 4.518 5.683   4.947 4.947 

2047 30   688 1.089 4.243 5.333 2.869 7.513 7.513 

Skupaj  457.845 63.017 101.559 458.217 559.775 2.869 499.627 41.781 
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Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Priloga 1: Pregledna situacija lokacije sekundarnega kanalizacijskega sistema v naseljih Sodinci in 

Senešci.  

Vir: https://www.geoprostor.net/piso_int/ewmap.asp?obcina=ORMOZ  
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Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Priloga 2: Pregledna situacija potekov kanalov sekundarnega sistema kanalizacije 

Podgorci – Velika Nedelja, faza 2 v naseljih Sodinci in Senešci. 
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